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Leadership in an egalitarian society is a contradiction in terms. Still, a collective has to be vocal to gain
a bargaining position, and to have its identity reflected and accepted. This is not the least true for a
marginalised society like När socken.
In this farming community of some 550 inhabitants as on Gotland in general, there are, in the
conventional sense of the word, no leaders to perform this presentation. However, the concept of
spokesperson is well established. They are locally defined as by the use of labels that are based on
descriptions or adjectives like “firebrand”, “nay-sayer”, “good”, “balanced” etc. I propose that this way
of defining spokespersons is founded on a strong egalitarian notion and is best described as a semantic
field, rather than in hierarchical terms.
Throughout the centuries the base for the individual spokesperson has been the farm or ensamgård, i.e.
a group of economically, jurally, ritually, as well as spatially linked homesteads. Thus, the socken of
När may be described as an example of a house-based society. Successively these ensamgårdar have
given place to more individual farms and these in term have become linked directly with the socken of
När. Presently the socken itself has ceased to exists as a formal unit within the administrative set-up of
Sweden. Nevertheless, När socken acts as the prime key organising symbol locally. As such, När socken
forms the prime focus for the processes of identity formation and the most important forum for passing
information, decision-making and implementation.
On the one hand, the formation of social ties within the socken is constituted by the individual farms
with links of kinship, neighbourhood, co-operation, co-ownership. On the other, it is constituted by the
popular participation in an astounding amount of voluntary associations and quite a few projects
mobilising the absolute majority of the population. These processes have here been summarised as
När’s socken-democracy. To the outsider the projects are the most obvious result of localised popular
participation. From a local point of view these projects are, apart from being socially and economically
significant, primarily regarded as sources of enjoyment - the satisfaction of which is considered in itself
the single most important reason to participate in any collective social action.
När socken is successfully represented as a thoroughly dynamic “modern” industrious and thriving
community. At the same time it is regionally regarded as one of the most traditional gotlandic farming
socken with all the connotations of a warm-embracing but also somewhat backward, marginalised
community. These rather contradictory rhetoric tools are successfully employed by the spokespersons of
När socken. This way of consciously devising rhetorics can be interpreted as a result of an expressed
need to come to terms with political and economic, as well as moral marginalisation of the individual
and community. Still, these rhetorics do not directly determine the ways in which the community
members interact on När or vice versa. Everyday practices, be they socialising or engaging in a project,
answer to a felt need to smoothen out everyday community life. The duality of a symbolically
constructed rhetoric identity and local practice may be regarded as complementary ways to construct a
viable collective identity in an increasingly individualised and globalised world. The combination of
rhetoric and practice can be seen as answers to the expressed local concern as how to make life in the
margin a feasible proposition.

Keywords: När socken, local community, Gotland, egalitarian society, leadership, spokesperson, duglighet -
generally up to standard, rhetoric, practice, marginalisation
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Förord
Gotland och dess människor har många ansikten. Detta har gång på gång bekräftats under ett

antal kortare och längre möten jag haft på ön under mer än fyra decennier. Erfarenheten

bestyrks av Thure Stenströms självbiografiska ord: ”Uppväxten i Visby var att bo i ett annat

land och en annan tid än det Sverige som fanns på fastlandet” (Stenström, 1988).

Min längsta resa till gutarnas ö inleddes 1986 med förberedelser inför detta

avhandlingsarbete. Jag är ett stort tack skyldig min handledare, Anita Jacobson-Widding! Hon

introducerade sydöstra Gotland med infödda, utflyttade och inflyttade bekanta. Dessa ställde

sig positiva till att slipa av mina ibland naiva idéer mot sina erfarenheter. Planerna att bo och

verka på fyra gårdar på När kunde så förverkligas i perioder under tiden 1988-1995, vilket

också är avhandlingens presens.

Ett varmt tack riktas till alla de människor som bidragit till denna avhandling! Främst går

detta till de som accepterat att ta emot mig som inneboende, men även alla andra som bor på

När och runtom på Gotland och som velat diskutera med mig och låta sig intervjuas. Tack går

även till kolleger på min institution, liksom en lång rad medarbetare på bibliotek, arkiv och

myndigheter samt vänner och familj vilka engagerat sig på ett oumbärligt sätt.

Ett särskilt tack vill jag rikta till Osborne Nyström och Lars Jakobsson i Gutamålsgillet, som

språk- och stavningsgranskat flertalet texter och intervjucitat på gutamål. Trots dessas och

andras goda försök att leda mig rätt kan fel i data och inte minst skiljaktiga stavningsformer

förekomma. Dessa, jämte översättningar och texten i sin helhet, kan emellertid inte lastas

någon annan än undertecknad.
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Introduktion

”Naj, naj. Kan de bär si?” Det lät som negativismen personifierad då en av den gotländska

socknen Närs erkänt mest erfarna och dugliga bönder inledde en försiktigt kritiskt betraktelse,

som vände och vred på ett projektförslag. Intressant nog verkade flertalet närvarande vara

tillfreds med att man inte gick till beslut och den respekt han bemöttes med fick mig att re-

flektera över den roll en ”nejsägare” spelar på När och, inte minst, inom det lokala förenings-

livet. Vid ett annat tillfälle frågade jag en medelålders man, som i sin ungdom varit känd för

sina initiativrika upptåg, om en händelse där han troligen varit delaktig (se Kap. 6). ”Vill du

veta vad som egentligen hände, den där gången på Laus backar, skall du prata med Edith”

(Hallgren från Lau). Jag hänvisades därmed till en raiduar källing, en kunnig och pålitlig

kvinna, men en person som inte haft något med detta puts att skaffa. Flera liknande händelser,

men även vikten många närbor och gotlänningar i gemen lade vid berättande, fick mig att

begrunda den status man i Närs socken åtnjuter om man kan presentera eller återge en situa-

tion. Förmågan att ”kunna tala” föreföll central.1

Då dessa som ”kan tala” presenterar Närs socken inför media och myndigheter framställs

socknen ofta som en plats där man håller på traditionerna och värnar det gamla, som gutamå-

let och det lokala musikarvet. I berättelserna kan man även få höra sådant som att en del lever

i tre- (ja t.o.m. fyra-) generationsfamiljer, att närborna håller ihop och samarbetar väl samt,

inte minst viktigt, att de sägs ha en bred allomfattande gemenskap. I detta finns associationer

vilka för tankarna till en ”sörgårdstillvaro” och lokalrevyn har gärna kontrasterat den närska

idyllen mot det urbana livet med dess förmenta anonymitet (se Kap. 2:3).

Samtidigt framstår detta tämligen perifera glesbygdssamhälle på sydöstra Gotlands yttersta

spets med drygt 550 invånare, som en av öns mest initiativrika, driftiga och dynamiska sock-

nar. Inom När socken finns en lång rad företag inom jordbruks- och servicesektorerna samt en

mångfald lyckade projekt med såväl ekonomisk som social inriktning.2 I talespersonernas

presentationer gynnar dessa initiativ alla som bor på Närs socken.

Trots hänvisningen till en eller annan talesperson, den effektiva presentationen av socknen

inför omvärlden, samt skickligheten att på ett klart och entydigt sätt förhandla med myndig-

                                                
1 För exempel på att Närs socken uppmärksammats av media och forskare: Berntsson, 1994; Borger-Bendegard,
1990; de los Reyes & Essemyr, 1993; Ekvall, 1990; Gugolz, 1977; Jonsson, 1970; Jönsson, 1994; Mattsson,
1970; Olsson, 1984; Olsson, 1987; Sollerman, 1982.
2 Gotland och dess landsbygd är i och för sig det län som har största antalet en- och tvåmansföretag (Sundin &
Holmquist, 1989). Speciellt är det kvinnor som är aktiva och då i första hand i form av bisysslor (38% mot 32% i
övriga landet, ibid.).
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heter på olika nivåer, så förnekar närborna emfatiskt att där finns några givna företrädare eller

ledare. Invånarna i detta uttalat jämlika fiske- och jordbrukssamhälle hävdar med eftertryck

att ”var och en är så god som en ann” och att han eller hon själv för gårdens eller familjens

talan. Det kan ses som en förlängning av den tidigare organisatoriska ordningen på ön där de

gotländska bönderna valde såväl profana som sakrala representanter till gemensamma ting

och möten. I allmänhet har kvinnorna stått utanför dessa de gamla tidernas formella besluts-

processer, men i männens frånvaro har kvinnorna - till skillnad från barnen, de gamla och

egendomslösa - ingått i både arbetslag och beslutsgrupperingar (se Kap. 2:2 & 6). Jämlikheten

eller snarare likställdheten utgick nämligen inte primärt från kön eller ålder utan ifrån att varje

gård, bestående av upp till sex gårdsparter, skulle representeras i allmänt beslutsfattande (jfr.

t.ex. Berg, 1969; Erixon, 1921; Löfgren, 1980; Steffen, 1943). En kompletterande orsak till

denna gotländska uttalade jämlikhet mellan gårdar, och i förlängningen också individerna,

reflekteras i att Gotland genom århundradena inte haft någon etablerad adel eller inflytelserikt

borgerskap.

I Närs socken och på Gotland i stort är jämlikheten en komplicerad fråga. Informations-

spridning och beslutsfattande hänger där samman med en tradition av att alla involveras. I

denna process ingår dock även att någon tar initiativ och går före. Det är inget utmärkande för

När att en analys av detta i hög grad måste närma sig frågan hur något som ter sig som ett

normbrott kan rationaliseras och t.o.m. accepteras, uppskattas och ge respekt (se Kap. 5:4).

I likhet med andra marginaliserade och glesbygdssamhällen med någon ambition att lösa

sina omedelbara och långsiktiga problem så har närborna ett behov av att representeras.

Denna fråga är dock komplicerad eftersom behovet av extern representation och bekräftelse

står i motsatsställning till närbornas gemensamma värdegrund av uttalad likställdhet som bl.a.

tar sig uttryck i en tradition av alla sockenbor för sin egen talan.

Det är även notabelt att Närs socken i officiell mening upphörde att existera för mer än fem

decennier sedan och sedan inte ersatts av någon tydlig ledning eller bygdegrupp, som kan

passa in i gängse glesbygdsmallar. På När finns alltså ingen formell organisation, som samlar

bygdens folk till handling. Trots detta accepteras Närs socken som fullvärdig förhandlingspart

av bl.a. Gotlands kommun vilket underlättat implementeringen av en lång rad projekt, som

kommit flertalet närbor till del.

Centralt för detta avhandlingsarbete har sålunda varit att ta reda på hur närborna löst be-

hovet av att göra sig hörda och att organisera sig som kollektiv, samtidigt som de aktivt mot-

satt sig ett erkänt och etablerat ledarskap. Därmed länkar avhandlingens huvudfråga till den

klassiska problemställningen kring en grundläggande motsättning i acefala eller ledarlösa
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samhällen, d.v.s. hur man löser organisations- och representationsfrågor i grupper som är

formerade utan givna hierarkier.3 Av intresse för avhandlingen är också närbornas retoriska

presentation av sig själva med en fokusering på gemenskap, samarbete och sammanhållning.

Dessa kardinaldygder, som närborna menar står i hjärtat av deras kollektiva existens, passar

synnerligen väl in på det lokalsamhällsbegrepp som R. Redfield en gång formulerade, men

som han sedan få utstå mycken kritik för.

Ledarskap i ett jämlikt samhälle

Flera glesbygdsforskare har betonat vikten av ett väl etablerat ledarskap i form av ex-

empelvis en bygdegrupp där eldsjälar samlas och motiverar respektive för sin bygds talan

(Boethius, 1997; Ekman & Persson, 1993; Ronnby, 1995). En sådan fokusering har även in-

begripit Närs socken (de los Reyes & Essemyr, 1993; Jönsson, 1994). Den vikt dessa och

andra forskare lagt på ett tydligt ledarskap står emellertid i klar kontrast till att man inom Närs

socken kategoriskt tar avstånd från tanken på ett etablerat ledarskap.

Samtidigt är det uppenbart att den person, som kan lägga sina ord väl och ”kan tala”, åtnjuter

en särskild respekt på den gotländska landsbygden liksom i många andra små tätvävda sam-

hällen. Medlemmana i diskussionsgruppen Näringen, som bildades i mitten av 1980-talet, har

också framhållits som en motpart för externa intressenter (de los Reyes & Essemyr, 1993).

Näringens medlemmar har dock konsekvent stått fast vid sitt beslut att inte formalisera sin

verksamhet eller vara den grupp som för socknens talan i olika sammanhang. Likartade reso-

nemang har även förs inom Närs föreningsliv (se Kap. 3).

Kvar står att kollektivet - oavsett om det är gården, föreningen, projektet eller Närs socken

i stort - har behov av att anförtro någon eller några ansvaret att föra dess talan. Den lokala,

närska beteckningen på dessa är alltså talespersoner. På den gotländska landsbygden och på

När är detta att ”kunna tala” emellertid något som ”alla” kan göra. Driver man ett jordbruk

eller annat entreprenadföretag med omsättning i miljonklassen är det nödvändigt att själv ta

sina beslut och stå för dem. Då någon pekas ut som en som ”kan tala” innebär denna rubri-

cering en förskjutning i betydelsen. Det handlar om personer som kan göra något utöver det

vanliga, för att inte säga excellera, i sin förmåga att hantera ord (se Kap. 5).

Dessa talespersoner är inte bara uppskattade skröno-berättare, om också det är viktigt. I

omvärldens ögon står de ut bland de övriga eftersom de återkommande möter media, forskare

och publik i olika sammanhang. Detta att ofta stå i rampljuset innebär samtidigt, sett från ett

                                                
3 Se Cole & Wolf, 1973; Freeman, 1987; Johnsson, 1986; Middleton & Tait, 1970; Netting & McGurrie, 1980;
Weinberg, 1983 samt för diskussioner kring Sverige: Asplund, 1991; Daun, 1990-1; Erixon, 1938; 1978; Fred,
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närskt perspektiv, ett brott mot likställdhetens bud (och ett risktagande att bryta av mot mäng-

den. Se exempelvis Chagnon, 1968; Johnsson, 1986; Kracke, 1978). Emellertid så accepteras

denna deras normöverträdelse så länge det uttalat sker i socknens namn. Det hindrar inte att

de - inte minst eldsjälarna - ständigt granskas och utsätts för en omfattande social kontroll (se

Kap. 5:2 & 6).

Trots det konventionella resonemanget om eldsjälar i glesbygden och ledarskap i jämlika

samhällen så är det i Närs socken inte bara de utåt synbara eldsjälarna, de som går före, vilka

åtnjuter respekt. Denna omfattar på När en hel rad olika kategorier (se Kap. 7). I Närs socken,

och troligtvis även på andra platser, väljs tex. - mer eller mindre medvetet – s.k. ”nejsägare”

och ett flertal andra kategorier in i styrelser och aktionsgrupper för att balansera eldsjälarnas

entusiasm. Förutom skillnaden mellan olika typer av eldsjälar har dock variationen mellan

olika typer av ledarskap endast i liten grad återspeglats i forskningen.

Man brukar skilja på ekonomiska och politiska entreprenörer respektive sociala och/eller

samhällsentreprenörer (Berntsson, 1994; Greenhouse, 1985; Johannisson et al., 1989).4 Eld-

själar i termer av entreprenörer har, i likhet med eldsjälarna på När och annan glesbygd och

generellt i utvecklingsfrågor, av forskarna framställts som viktiga länkar mellan etnisk grupp,

lokalsamhälle respektive omvärld (Barth, 1963; Boethius, 1997; Civildepartementet, 1994;

Holmberg, 1987; Prattis, 1979).

R. Paine är en av dem som först ifrågasatt en förenklade syn, som enbart fokuserar vinst-

maximerande entreprenörer eller eldsjälar (Paine, 1963). Han visar att det finns entreprenörer

som i förstone söker det gemensamma bästa snarare än att de renodlat ser till sina egna för-

delar. De kanske tydligaste exemplen i Närs socken på sociala entreprenörer i denna betydelse

är de ”kunniga” och ”bra”, som förväntas se till neutral kunskap (’sanningen’) respektive ar-

beta för kollektivets bästa oavsett om det gäller socknen, föreningen eller grannlaget. Faktum

är att hela attityden på När till en trovärdig företrädare bygger på att denne ser förbi sitt eget

bästa och arbetar för socknen som helhet (se Kap. 5).

F. G. Bailey har en annan uppfattning och menar att sådana ”Kristus-liknande” figurer block-

eras av sin egen godhet och därför är osannolika (Bailey, 1971). Vill man, menar han, stödja

                                                                                                                                                        
1979; Gullestad, 1991; Hellspong & Löfgren, 1977; Hjort, 1983; Lyttkens, 1991; Löfgren, 1974.
4 Samhällsentreprenörer kan idag ses som ett mellanting mellan ekonomiska och sociala entreprenörer.
Tillsammans med ett utvecklat föreningsliv presenteras denna typ av entreprenörer som den kanske viktigaste
faktorn för utvecklingen av en glesbygd (Ekman & Persson, 1993; Johannisson et al., 1989; Putnam, 1996).
"Genuint lokala projekt behöver ledare som kan utveckla visioner och uppmuntra andra. Vi benämner dessa
samhällsentreprenörer" (Johannisson et al., 1989: 117). De är på När huvudsakligen män. Emellertid
kommenterar inte Johannison närmare regionala skillnader och t.ex. jämtländska projekt har ett starkt kvinnligt
inslag (Ronnby, 1995 och Glesbygdsmyndigheten/personlig kommunikation/, men se även Bull, 1991).
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en lokal utveckling bör man analogt med detta främst sikta in sig på entreprenörer med egen-

intresse (se ibid.: 297).

Uttrycket ”Kristus-liknande” figurer skulle av närborna avfärdas som pretentiöst, inte

minst genom sin länk till det religiösa, men Baileys tes till trots verkar personer som är ”bra”

och ”kunniga” inte bara existera utan dessutom vara en förutsättning för lokalt beslutsfattande

i Närs socken (se Kap. 3:2, 4:3 & 7). I en vidareutveckling av R. Paines argumentation kan

spektrat av talespersoner ses som bärare av separata kulturellt definierade roller i lokalsam-

hällets beslutsprocess (se Kap. 7).

I ljuset av detta särdeles uttalade jämlikhets- och likvärdighetstänkande blir det besvärande

att använda begreppet ledarskap eftersom det innebär en referens till ett hierarkiskt tänkande,

även då s.k. egalitära samhällen diskuteras.  I den mån vi kan tala om ett ledarskap på När så

tillkommer det för stunden. Det står redan klart att beskrivningen av de som går före på När

utgår från egenskaper och inte från någon hierarkisk rangordning.

Grunden för avhandlingens diskussion är sålunda att, på antropologiskt manér, söka efter

en lokal logik för de olika sätt på vilka man kan betrakta När av idag. Ur detta perspektiv är

det lika viktigt att analysera data kring vardagsliv som närbornas presentation av sig själva.

M. Gullestad är en av dem som tydligast riktat in sig på att analysera vardaglivets betydelse

för att förstå hur identitet uppstår: ”Participants not only receive their identities from the

culture, they also create their social identities in social interaction” (Gullestad, 1984: 342, se

även Gullestad, 1989 och speciellt Gullestad, 1992:4). Hon menar att det är i själva studiet av

vardagsliv vi kan finna hur människor i ett samhälle konkret utvecklar en kulturell praktik

(ibid.: 20). I likhet med många andra bygger hon sitt arbete på C. Geertz’ programförklaring:

The culture of a people is an ensemble of texts, they themselves ensembles, which the anthropologist
strains to read over the shoulders of those to whom they properly belong.
… one can start anywhere in a culture's repertoire of forms and end up anywhere else… One can move
between (or stay in one) forms in search of broader enmities. (Geertz, 1973: 452-453)

Utifrån ett närskt perspektiv gäller det alltså att söka de olika symboliseringar som görs av

främst närborna kring den bygd de själva ser som sitt sociala centrum - Närs socken. Dessa

kan sammantaget ge en förståelse av vad socknen är, sett ur ett lokalt perspektiv.

Närs socken – samhälle eller symbol

I avhandlingen, precis som i Närs socken och på Gotland i stort, är det alltså mycket tal om

närbor och man återkommer i många sammanhang till När och det utbytbara Närs socken.

Närs socken framhålls särskilt tydligt av de olika talespersonerna i en rad sammanhang och de

skapar gärna ordlekar kring detta: NÄR-revyn (Kap. 2:3), NÄR-heten (Kap. 4:4), NÄR Golf,
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NÄR-ingen, etc. vilket på en gång är ett grepp för att marknadsföra sig och förråder en stolt-

het över hembygden.

Självklart står Närs socken i centrum då Närrevyn uppträder i en eller annan samman-

sättning med texter och musik som binder an till socknen och särskilt södra Gotlands musika-

liska historia (se Kap. 2:3). Givetvis framhålls Närs socken alldeles särskilt tydligt på de s.k.

sockendagarna. Ett annat exempel är friluftspredikningar då präst och lekmän gärna länkar

dagens text till den närska naturen och kulturhistorien omkring dem. Det sker även vid sym-

boliskt viktiga händelser som gutamålsdagarna på Säve gymnasiet. Där har närborna i många

år utgjort en majoritet av de uppträdande och satt det närska i fokus.

Symboliseringar sker emellertid inte bara i presentationernas ”texter” utan även i en levd

social vardaglig praktik. Denna går att söka i hur människor länkar an till varandra på en rad

olika sätt. Denna vardagliga praktik bygger i många stycken på en lång historia vad gäller

individer – i hur de ordnar sina relationer i outtalade men praktiserade former. Det handlar om

social kunskap, som inte minst kommer till uttryck i det ”skvaller” som utbyts under sortering

av potatis, då man hackar ogräs i landen eller då man möts på cirklar kring korgmålning, kyr-

kan eller socknens historia och gränser (se Kap. 3 & 6:2). Det handlar även om all outtalad

kunskap som krävs för att fungera som social individ i Närs socken: vilken dörr man skall gå

in i, hur man hälsar, klär sig eller placerar sig vid olika typer av besök etc. (se Kap. 2:1).

Vardaglig praktik har också att göra med olika former av samarbete mellan de olika går-

darna. Det kan vara fråga om att ställa upp för en sjuk granne som inte kan sköta korna eller

passa barnen. Grannen får då hjälp utan att ”…behöva ersätta, för det jämnar ut sig.” I en

annan situation kan en bonde ha en balmaskin som en annan behöver medan denne i sin tur

har en smal traktor som är speciellt bra vid sådd och en tredje har kvar sin byk- och brygg-

stuga, som alla tre kan nyttja för att brygga dricke (öl). I övrigt kan ett samarbete ta än fastare

former då man arrenderar eller samköper mark alternativt maskin, som sedan drivs gemen-

samt. Sådana relationer går dessutom ofta i arv. Grunden är dock ett absolut jämlikhets- eller

egentligen likvärdighetstänkande, som innebär att var och en tar ansvar för sitt och står fri att

samarbeta eller avstå. Deltagarna i olika former av långsiktiga ekonomiska relationer, som

samarbete och samägande innebär, turas följdriktigt om att hålla i räkenskaper och bjuda de

andra på årsavslut (se Kap. 2:2).
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När- eller sockendemokrati på När kan ses som en arena där ett socialt drama ständigt

iscensätts.5 I botten finns, som ett uttryck för den allt genomsyrande jämlikheten, en ordning

med ett samfällt deltagande där alla beslut baseras på ett konsensusförfarande (se Kap. 3 & 4).

Konturerna har successivt växt fram av en outtalad men av det absoluta flertalet praktiserad

modell för hur informations- och beslutsfattande skall gå till. Detta handlande baseras på re-

spekten för förmågan att kunna tala, en extrem jämlikhet, pliktrotation, samt kravet på en

geografiskt rättvisande representation i styrelser.

Modellen för denna närska sockendemokrati är djupt rotad i tidig närsk och gotländsk hi-

storia. Det är en process med rötter i det samarbete som utgår från de medeltida ensam-

gårdarnas samfälligheter eller senare tiders rotar och grannlag men även samägande mellan

olika gårdar tvärs över socknen. Det är vänskapsliknande relationer som följer den enskilda

gården genom generationerna och som huvudsakligen håller sig inom socknens gränser (se

Kap. 2:2). Fokuseringen på socknen har under senare tid ytterligare förstärkts genom de

många föreningar vilka har När som huvudsakligt upptagningsområde. Viljan att hålla sig till

Närs socken har där kommit till synes oavsett om det handlat om att förankra projekt bland

bygdens folk (se Kap. 4) eller gällt motstånd mot propåer om att acceptera den organisations-

rationalisering som svept genom landet (se Kap. 3).

De som bor i och associeras med Närs socken står emellertid inte utanför samhälls-

utvecklingen i övrigt. Sockenbegreppet i sig upphörde att ha formell betydelse i och med

sockenkommunernas upplösning för mer än ett halvt sekel sedan (se Kap 1 & 2:2) och i ett

bredare perspektiv bör väl ”socken” idag ses som en nostalgisk beteckning på en svunnen

gemenskap. Socken skulle då enbart ha aktualitet under revitaliseringar i samband med åter-

vändar- eller sockendagar etc. för att dra turister och skapa en tillfällig gemenskap.

Närborna bryter emellertid mot denna tingens ordning och framhärdar i sitt berättande om

sin socken och gemenskapen inom sockenskapet. Dessutom utgår man organisatoriskt huvud-

sakligen från socknen i sina relationer, internt och med omvärlden. Det gäller huvuddelen av

närborna, oavsett om det handlar om att mobilisera sig för att rädda den sista affären eller visa

upp en enad front gentemot grannsocknarna då skolans framtid står på spel. Det är lika giltigt

då socknens folk söker stöd för olika projekt, som då idrottsrörelsen behöver resurstillskott (se

Kap. 2:3, 4:3 & 4:4). Intressant är att Närs sockendemokrati är så bärkraftig att närborna, trots

avsaknaden av och motståndet mot en formell organisation eller administrativ status, inte bara

når framgång med sin presentation lokalt på sydöstra Gotland och medialt på ön i stort. Som

                                                
5 I avhandlingen har jag valt att kalla denna informations-, besluts- och iscensättande process sockendemokrati
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den enda bland Gotlands socknar godtas, anmärkningsvärt nog, Närs socken som

förhandlingspart av såväl Gotlands kommun som – om också endast indirekt - av Bover-

ket/Socialstyrelsen (se Kap 4:4a).

En förklaring till detta förhållande utgår ifrån förekomsten av talespersoner, som tillsammans

med socknens folk verkar inom ramen för den informella sockendemokratin. Det lämnar

frågan öppen om vad Närs socken egentligen representerar.

Analysen av vad Närs socken står för bland närborna, hur man beskriver sig själva och

varför man håller fast vid denna entitet utgör därför ett viktigt komplement till analysen av

talespersoner.

Lokalsamhällsbegreppet

Den betydelse som närborna lägger vid socknen för rätt in i den antropologiska diskus-

sionen kring lokalsamhällen eller local community. Det handlar om ett begrepp som disku-

terats åtskilligt alltsedan det fick sin definition av R. Redfield i mitten av förra århundradet

(Redfield, 1941; Redfield, 1960).6

Det existerar ingen direkt svensk motsvarighet till den breda association som community

konventionellt för med sig. “[Community]… has explicitly or implicitly contained both the

images of equality, order, and civility and those of ignorance, hidebound tradition, and

narrowness” (di Leonardo, 1991: 237). Problematiken rör ytligt sett associationerna av

gemenskap och närhet, som gärna förknippas med små samhällen (se t.ex. Williams, 1976:

76).7 Det engelska uttryckets idéer om gemenskap eller trångsynthet finns inte inbyggt i det

svenska ordet lokalsamhälle i första hand beskriver en geografisk avgränsning, ett samfund.

Främst gäller dock problemen inte översättningen utan hur forskningen skall ta sig an frågan

om hur människor lokalt definierar eller avgränsar sig gentemot omvärlden (Cohen, 1985).

Innebörden i emiska begrepp som ”hembygd” tangerar i någon mån community-begreppet

och associeras med det homogena, det traditionsfasta och de direkta sociala relationerna inom

ett lokalt definierat kollektiv (Hanssen, 1952; Svensson, 1942).

Hembygden har inte bara en horisontell sträckning. Den är en väv av fina trådar som leder i alla
riktningar, uppåt och nedåt, förbinder nuet och det förflutna, jord och himmel, skog och vatten, djur och

                                                                                                                                                        
eftersom termen ”närdemokrati” dels är upptagen, dels blir en lek med ord som kan förvilla.
6 Lokalsamhällsbegreppets beråd var i huvudsak ett resultat av de förändringar som hörde antropologin och
samhället till under det sena 1980 och tidiga 1990-talet. Omvärderingen av ämnet som inleddes under 1960-
talets avkolonialisering kom bl.a. att söka lösningar som undvek en lång rad grundläggande begrepp (se t.ex.
Blehr, 1994; Knight, 1993; Mitchell, 1998; Sandsdalen, 1988;  Saugestad, 1996 men även Marcus, 1986;
O'Brien & Roseberry, 1991).
7 Ifrågasättandet av den idylliska bilden av lokalsamhälle som gemenskap (gemeinschaft) har en lång historia (se
speciellt Tönnies, 1887; Asplund, 1991, samt Lewis, 1951; Mintz, 1953; Redfield, 1960).
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människor. Inte minst är hembygden människor, människor man känner sig hemma med (v Rosen, 1985:
482).

På När har man uppfattat hur ”hembygd” och speciellt hembygdsrörelsen knutit an till något

musealt (Häglund, 1974, jfr. Kap. 3). Det stora problemet med hembygdsbegreppet är att det

knyter an till individuella erfarenheter, säger A. Salomonsson, som följer T. Dahllöf

(Salomonsson, 1987b: 72). Bägge ser hembygdsuppfattningen som ”… kopplad till individens

personliga erfarenheter, känslor och värderingar” (ibid.). Individen kan därigenom ”ta med

sig” sin hembygd eftersom den utgör en del av den individuella identiteten. Hembygd på-

minner i detta perspektiv om E. Relphs begrepp place (platsen) och diskussionen kring den

existentiella upplevelsen av en på en gång fysisk och social miljö.8 Det är ett analytiskt red-

skap som dragit till sig ett ökande intresse (Relph, 1976).9

One important contributor to identity is place. People are shaped, and their bodies become marked, by the
activities in which they engage in the particular locality in which they live. ... History here becomes a
succession of places. (Carsten & Jones, 1995: 329)

Det problematiska är i grunden frågan om hur något så fysiskt geografiskt, som Närs

socken, skall definieras. En lösning på denna identitetsproblematik är att analysera Närs

socken som en tänkt eller symboliskt konstruerad lokal gemenskap uppbyggd primärt för att

kunna identifiera sig och identifieras av omvärlden (jfr Anderson, 1983; Hobsbawn & Ranger,

1983) vilket är nog så viktigt.

Jag vill här stanna upp ett ögonblick inför behovet av en symboliskt konstruerad identitet. I

likhet med många andra marginaliserade samhällen ser sig närborna i behov av att få sin

identitet bekräftad. Som utsatt glesbygd behöver man dessutom ha en tydlig och - inte minst -

säljbar identitet, som inte går förlorad i det mediala bruset.

Grundläggande för analyser av lokalsamhällen har varit olika former av gränsteorier (jfr. F.

Barth), vilka under 1980-talet tentativt omvandlades och förnyades till diskussioner om sym-

boliska konstruktioner av gemenskap och därmed även gränssättningar (Cohen, 1985).

In this view symbols can be regarded as deriving their versatility from their very lack of fixed and
objective meanings. Therefore the contrasts, the “implicit negativity” (Boon, op. cit., p. 232) which they
mark, are also contingent rather than absolute. (ibid.: 17)

Denna form av symbolisk konstruktion av ett lokalsamhälle bygger, i en hermeneutisk

tradition, på hur ”att tillhöra” beskrivs av människorna själva (Cohen, 1982a; 1985; 1986a;

                                                
8 Platsbegreppet som utgångspunkt för identitet fokuserar två punkter: Den geografiska dimensionen, d.v.s. att
människan befinner sig i en miljö som hon formar och formas av. Platser är även socialt och kulturellt
konstruerade. Medan analysen av platsen inriktar sig på den individuella erfarenheten, sätter
lokalsamhällsstudier den kollektiva erfarenheten i centrum.
9 Se även Andersson, 1980; Asplund, 1983; Bender, 1993; Black et al., 1989; Campbell, 1989; Daniel, 1989;
Entrikin, 1991; Flay, 1989; Haller, 1994; Hornborg, 1993; Rodman, 1992; Stokes, 1994
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1987).10 Han fortsätter med att diskutera hur gränser medvetandegör skillnaden mellan självet

och andra (self and other) och därmed möjliggör uppbyggnaden av en analyserbar text:

Since boundaries are inherently oppositional, almost any matter of perceived difference between a
Community and the outside world can be rendered symbolically as a resource of its boundary (c.f.
Schwimmer, 1972). Members of a community can make virtually anything grist to the symbolic mill of
cultural distance, whether it be the effects upon it of some centrally formulated government policy, or
matters of dialect, dress, drinking, marrying or dying. (Cohen, 1986b: 17)

Lokalsamhället, glesbygden och omvärlden

Orsaken till det flyttade intresset var att de fysiska gränserna i många fall inte bara upphört

att existera, så som skett i Närs socken. Omvärlden hade samtidigt kommit närmare. Därmed

kan det främmande och familjära sägas vara ständigt och överallt närvarande. Det är sant

oavsett om man befinner sig i en multikulturell skola i Rinkeby eller bland afghanska

flyktingar som flyter i land på östra Gotland i ett läckande såll till bekvämlighetsflaggad

lasttramp. Resultatet har blivit en allt större likriktning av det sociala och kulturella

(Strathern, 1995-6: introduktion).

Det finns fakta som talar för att så är fallet men intressant nog åtföljs denna process av att

allt fler, precis som talespersonerna på När, både enskilt och i grupp, med emfas och allt mer

fantasifullt söker hävda patent på rätten till att definiera och presentera en specifik lokal

identitet. M. Strathern kallar denna dubbla process ”… global spread and local fractioning”

(ibid.: 3). J. Clifford uttrycker sig på ett snarlikt sätt: ”My sense is that the world system,

rather than creating massive cultural homogeneity on a global scale, is replacing one diversity

with another; and the new diversity is based relatively more on interrelations and less on

autonomy” (Clifford, 1988: 16 –17).

En viktig orsak till att medvetenhet om och mobilisering kring den egna hembygden blivit

så viktig är upplevelsen av utanförskap och marginalisering. Närs socken och de människor

som känner hemmahörighet där står inför en problematik man delar med en rad andra

utbygder och glesbygdssamhällen runtom i Sverige och i världen. En central fråga är: Hur kan

man fortsätta att vara sig själv och ändå ta del av, respektive handskas med, förändringarna i

omvärlden?

Det moderna livet sägs ofta föra med sig en förflackning av alla skillnader, då språk och

sedvänjor tenderar att suddas ut med införandet av nationalstaten, allt snabbare kommuni-

kationer etc. (Lyttkens, 1991; Löfgren, 1989c). Med nationalstatens framväxt eller uppbygg-

nad följer dessutom en nedvärdering av lokala uttryck. Äldre närbor har, liksom andra got-

                                                
10 Cohen har ett uttalat regionalpolitiskt mål (Cohen, 1982a: introduktion). Hans arbete kan ses som en
fortsättning av O. Brox långlivade och mångfacetterade projekt att omvandla norsk glesbygdspolitik (Brox,
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länningar, vittnat om hur de i skolan inte tillåtits sticka och snida som de lärt sig hemma och

inte bara förlöjligats utan även förbjudits att tala sitt språk. Istället har välmenande lärare lärt

dem ”svenska” tekniker och språk. Denna förnedring sitter djupt och många närbor byter

därför ofta språk från flat eller gutamål till ”Visby-svenska” (eller ”gotländska”) i närheten av

”svenskar” och då inte bara för förståelsens skull (se appendix 1).

Glesbygdspredikamentet, men även den allestädes närvarande globaliseringen, har medfört

att  jordbruks- och fiskesektorns processindustrier har marginaliserats. De framstår idag som

helt beroende av bidrag baserade på en önskan att värna kring det ”öppna landskapet”. Det

urbana storsamhällets dominans och roll som mall är kompletterat med en långt driven

centralisering av vitala sociala skyddsnät, ekonomiska och politiska beslutsstrukturer etc.

Dessutom har det lokalas gränser i hög grad kommit att upplösas och ersättas av national-

statens ibland märkliga figurer med upp till fem olika administrativa indelningar som berör

Närs socken.

För att bli sedd av inte minst media, och därmed omvärlden i stort, är det viktigt att genom-

föra en entydig, enkel och anpassad presentation. Då räcker det inte att (enbart) lokal-

samhällets invånare förstår det som berättas. Det handlar om en koncentration på ett fåtal av

lokalsamhällets drag, företeelser som språk och klädedräkt eller dryckesvanor eller det välbe-

finnande som finns i lokalsamhället (se Kap. 2 & 3:2:c). Närborna menar att det gäller att

berätta om företeelser som är lite lagom lätta att exotisera och ”sälja” till omvärlden (Se Kap.

2:3 & 4:4). Så långt passar talespersonernas berättande om Närs socken väl in i diskussionen

om lokalsamhället och kollektiv identitet som en symbolisk konstruktion.

På När har man följdriktigt aktivt sökt vända på upplevelsen av att livet i marginalen av det

moderna samhället är något entydigt sämre än livet i staden. Istället för något som är negativt

i sig har talespersonerna med växlande framgång framställt livet i Närs socken som en

alternativ livsstil (se Kap. 1, 2:3 & 4). Presentationen utgår från ett fåtal överordnade värden:

samarbete, gemenskap och sammanhållning. Det är värden som stämmer väl överens med

både den klassiska bilden av vad ett lokalsamhälle står för och den nostalgi som kommit att

associeras med livet på landsbygden. Ett annat centralt och nostalgiskt tema är de klara

gränserna gentemot grannsocknen Lau där man återkommande refererar till ”byslagsmålen”

på den en gång allmänt kända mötesplatsen Hunntorgi (Hundtorget) (se Kap. 2:3) En annan

och inte alls oviktig grund för tillhörighet bygger på att den enskilde kan identifieras från

länkarna till en lång släkt- och gårdshistoria inom Närs socken.

                                                                                                                                                        
1966; 1996). Samtidigt har det ifrågasatts om studierna har någon effekt på samhällsplanering (Quayle, 1984).
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Den retoriska presentationen av När handlar primärt om att det är socknen som beskrivs:

”Det (socknen) skall vara speciellt och gärna lite exotiskt för att synas i mediabruset” (Allan

Nilsson, intervju, men se även Linnekin, 1992 för en parallell). Vidare är det intressant att

notera att det presenterade bör komma från en lokal erfarenhet. Så är emellertid inte alltid

fallet och även om berättandet huvudsakligen utgår ifrån verkliga händelser, kan de lika gärna

vara påhittade. Vad som de facto försiggår lokalt är sålunda inte det som i första hand

intresserar utan sådant som får utomstående att reagera. En så motsägelsefull presentation kan

alltså förklaras av mötet mellan det ökade behovet av identitetskapandets processer i sig som

förstärkts av det utsatta läge som en glesbygd som När befinner sig i. I det senare fallet kan

talaren alternera mellan önskan att attrahera sympati respektive behovet av att entydigt pre-

sentera socknen och dess gränser.

Till sist är det viktigt att notera att viljan att synas och därmed entydigt presentera sig i

media etc. och samtidigt bibehålla fokus på det lilla lokala sammanhanget inte är unikt för

Närs socken. Det är snarare regel än undantag för den långa rad av bygdegrupperingar vilka

upplevt sig som hotade respektive tidigare haft någon form av självstyre eller egen kollektiv

identitet. Det gäller huvuddelen av de närmare 3500 bygdeutvecklingsgrupper som registrerat

sig inom paraplyorganisationen ”Landsbygdskampanjen: Hela Sverige ska leva” (Boethius,

1997; Folkrörelserådet, 1992 #613; Ronnås, 1994 #1585). Flertalet av dessa baserar sitt

identitetsbygge på äldre bygdebildningar som socken, by, härad etc. (jfr. Borgström &

Persson, 1994; Ekman, 1991).

Den faktiska livaktigheten på När kan emellertid inte förklaras av en önskan om att fram-

ställa socknen som en levande och dynamisk landsbygd inför omvärlden. Man fortsätter inte

att tala mål, spela pärk, finna nya vägar att samarbeta, gifta sig lokalt, bygga upp föreningsliv

etc. för att presentera sig eller för att öka självförtroendet.

Närs socken växer fram  ur retoriken och i praktik

För att komma till tals med dessa motsägelsefulla metoder kring symbolisering och inter-

aktion kan man flytta – men inte glömma – intresset för begreppet identitet och se närmare på

vad man presenterar, nämligen Närs socken. Socken är, eller rättare sagt var, en närmare

tusenårig institution. Förståelsen av socken är - liksom den fysiska byggnaden, kyrkan - något

som byggs upp i samarbetet mellan bönderna och det finns anledning att undersöka vad som

finns kvar av dessa traditioner kring ”lag om”, konsensusbeslut, grannhjälp etc.

Parallellt med berättandet fortfar sålunda närborna till vardags att bygga vidare på en lokal

praktik i relationer till släktingar, grannar, vänner och andra i närområdet. Det handlar om att
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låna grannens traktor då den egna är på reparation eller att gå över och se till grannens barn

eller djur om denne skall till ”stan” (Visby). Det kan också röra sig om att ställa upp och tiga

vid en rättegång då en sockenbo står inför skranket eller ställa upp med råd, pengar och bygg-

kunskap då kyrkan skall renoveras eller en golfbana skall byggas.

De koder som fokuseras i denna vardagens praktik är primärt att det är kollektivets väl och

ve som går före individuella särintressen. Därtill har kollektivet en rumslig förankring, som

idag vanligen, men inte entydigt är socknen. Tidigare har kollektiviteten primärt utgått från

ensamgården, roten respektive grannlaget. Dessa ensamgårdars representanter har mötts i

sockenstämmor och på tinget för att handskas med gemensamma angelägenheter. Som nämnts

har gårdarnas grundläggande autonomi lagt grunden till en extrem syn på jämlikhet, som inte

tolererar någon överhet eller andra sociala skrankor (se Kap. 2:2).

Inom ramen för ensamgårdens uråldriga husbondesystem finns en utpräglad ansvars- och

arbetsfördelning mellan män och kvinnor, liksom mellan generationer.11 Gårdarna emellan

kan vi iaktta en rivalitet parad med individualiserande inslag där den ene bondens eller

fiskarens skicklighet att utöva sitt arbete anses stå i direkt opposition till andras förmåga.

Spänningen mellan gårdens behov av representation och konkurrensen gårdarna emellan

kommer även idag till synes i sammansättningen av styrelser, där en från varje gård, eller

snarare gårdsgrupp, representeras (se Kap. 3:2).

Talespersoner av alla slag granskas kontinuerligt i skrönor och de sociala samtal (eller

skvaller) som omger allt socialt liv i små samhällen som När (se Kap. 5 & 6). Denna

granskning är en integrerad del av bedömningen av de personer som för gårdens och socknens

talan i olika sammanhang. Detta sociala samtal liksom social kontroll i stort är en hörnsten i

detta jämlika samhälles sätt att värdera talespersonerna. På ett annat plan är sådana vardagens

många möten även en del av den process det innebär att kontinuerligt omvärdera och aktua-

lisera lokala värderingar och traditioner kring ”Närs sockendemokrati” och övrig kollektiv

social samvaro (se Kap. 6).12

                                                
11 Det är viktigt att minnas att Gotland redan i ett tidigt historiskt skede kunde anses som ”färdigkoloniserat”
vilket innebär att gårdarnas omfattning men även bygdenheter som de senare tillkomna socknarna i liten grad
förändrats de sista 2500 åren (se Kap. 2:2).
12 J. Fernandez som sökt komma till tals med några av hermeneutikens problem menar att man måste inse att de
symboliska mentala modeller människor skapar för att få gemensamma referensramar är provisoriska
(Fernandez, 1986: 236; Föreläsningsserie vid Kulturantropologiska institutionen vid Uppsala Universitet 1991-
1992). Dessa kan aldrig fullt ut klara av att hantera en oerhört komplex verklighet eller skapa enhetlighet
(Fernandez, 1986: ix ff.)
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I Närs sockendemokrati och speciellt den balansgång talespersonerna är tvungen att gå kan

sålunda den symboliska konstruktionen eller gränssättningen och den sociala interaktionens

praktik, åtminstone momentant, mötas.

Det kan nu vara lägligt att gå tillbaka till diskussionen om de problem som lokalsamhälls-

begreppet råkat in i. Det handlar i grund och botten om hur man skall studera den sociala

mellannivå som lokalsamhällen är uttryck för. Skall man helt acceptera att globaliseringen

gjort sådana entiteter ointressanta och ställa frågor i termer av Hannerz' ”mosaiksamhällen”

(Hannerz, 1991), eller är det dags att dra den fulla konsekvensen av dessa som en del av det

som M. Gullestad och T. Hylland Eriksen beskriver som en genombruten, kreoliserad värld

(Gullestad, 1986; Hylland Eriksen, 1992)? En öppning bjuds av B. Blehr i det att hon lämnar

frågan kring lokalsamhället därhän, ersätter begreppet med ”lokala gemenskaper” och

fokuserar delar av det sociala samspelet (Blehr, 1994). Det är något som påminner om antro-

pologins tidigare koncentration på studier av social organisation, om än i nya kläder och som

svar på andra frågor.

Emellertid svarar ingen av dessa lösningar var för sig på grundproblemet att närborna och

många andra så envetet hävdar socknens kvarvarande självklarhet som utgångspunkt för sin

identitet.13 Denna deras beskrivning påminner om det lilla sammanhangets fattbara öga-mot-

öga relationer, som Redfield en gång fastnade för. Finns det möjligheter att ta hänsyn till det

genombrutna och upplösta lokalsamhällsbegreppet men samtidigt ta på allvar representationer

av lokalsamhället och vardagslivets uttryck för kollektiv identitet? P. Mewett gör en ansats att

besvara sådana frågor genom att påpeka att de symboliska gränser för tillhörighet som Cohen

diskuterar växer fram ur sociala band. Dessa skapar gemensamt underlag för en kollektiv

identitet som lever kvar och förnyas, så länge invånarna känner behov av lokalsamhället:

The boundary, then, comes from within as part of the socio-cultural processes through which a
collectivity discerns its own distinctiveness.
Communities as objects of study are constructed and constituted by the actors; they do not have an inde-
pendent existence. It is in this sense that the common sense, everyday actions of people can be conceived
as methodologies for gaining and using knowledge. … its construction (den symboliska gränsen) occurs
in socio-cultural space. In this sense the boundary can exist for only as long as the natural unit continuos
to serve a purpose. The boundary is symbolic: it signifies the presence of a natural unit and, further,
signifies that the particular consociation of villages serves a purpose… The boundary is specified and
constructed through the discourse. (Mewett, 1986: 79-80 & 87)

Enligt Mewett grundar sig alltså gränsbygget på social interaktion inom men även mellan

lokalsamhällen. Denna gränssättning träder sålunda fram ur social interaktion. Genom att den

                                                
13 Med S. Ortners vokabulär blir Närs socken en key organising symbol kring vilken såväl presentation som
social organisation ordnar sig (Ortner, 1973). Kring denna nyckelsymbol grupperar sig sålunda ett kollektivs
förståelse av sin egen identitet. Med denna utgångspunkt finns ett antal olika möjligheter att nyttja historiska
skillnader, dialekter, lokala konflikter m.m. som byggstenar i en identitetsskapande process.
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formuleras på en symbolisk nivå får den lokala identiteten en autonomi i relation till den

sociala nivån (ibid.). Det finns dock anledning att också på När söka analysera samspelet

mellan de sociala respektive symboliska nivåerna, eller - i mitt språkbruk - mellan praktisk

handling och retorik. En sådan analys kan till en del förklara den lekfullhet och uppfinnings-

förmåga som kommer till uttryck vid konstruktionen av både lokala och etniska identiteter.

Jämfört med den sociala sfären kan den symboliska konstruktionen ses som friare och möjlig-

göra att ösa inspiration ur långt fler källor (Handler, 1984; Handler & Linnekin, 1984;

Hanson, 1991; Jolly & Thomas, 1992; Linnekin, 1992).

Även U. Brück närmar sig detta dubbla perspektiv och hon talar om ”rötter” som presen-

tationen av kollektiv identitet (Brück, 1988). Hon menar att dessa rötter går fort att framställa

men att det kan ta lång tid att skapa gemenskap, uttytt som socialt handlande (ibid.: 83).

Analogt med detta är det rimligt att följa Hylland Eriksens råd i citatet nedan och att se

närmare på  b å d a  komponenterna, men att även studera dem som kvalitativt olika om än

löst länkade storheter.14

Our present challenge consists in looking more closely into the dual flows of    interaction and
symbolisation    , armed with our new, processual concepts of society and culture - which relativise the
boundaries between systems and which do not take for granted the congruence between the social and the
cultural. (Hylland Eriksen, 1992: 27, understrykning tillagd)

Hylland Eriksen har tagit fasta på de senaste decenniernas diskussion inom antropologin

och infört två förändringar. För det första vill han att vi skall se begreppen som resultat av

flöden snarare än som uttryck för fasta förhållanden. För det andra skall vi kombinera eller

möjligen ställa olika metoder emot varandra. Han menar att det inte finns orsak att förvänta

sig en överensstämmelse mellan å ena sidan hur den etniska gruppen, i denna avhandling

lokalsamhället Närs socken och dess talespersoner, presenterar sig utåt och å den andra sidan

den inre förståelsen av den lokala interaktionen. Han anser inte heller att det på ett enkelt sätt

finns en samklang mellan sociala relationer och den världsbild som förklarar och legitimerar

människors handlingar. Det är dock en delvis annan diskussion.

Det tilltalande med denna infallsvinkel är att den å ena sidan ställer annars ojämförbara

metoder mot varandra i samma analys, men å andra sidan inte förutsätter att de hänger

samman på ett enkelt sätt. Det är redan noterat att retoriken främst är riktad till omvärlden och

att sker det på dess villkor. Den praktiska handlingen däremot står tämligen fri från

omvärlden och bygger primärt på anpassningen av existerande kollektiva lösningar till nuet.

                                                
14 P. Munch och R. Campbell framförde för länge sedan ett förslag liknande Hylland Eriksens. De menade att det
finns två samtidiga och åtskilda principer, d.v.s. social interaktion och symboliska analyser, som påverkar
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Retorik och praktisk handling går alltså sina egna vägar, men det finns situationer då de

möts. Ett exempel på detta är då Närs talespersoner konkurrerar internt om vilket sätt som

socknen bör presenteras på (se ovan och Kap. 4:4 c). Det finns även andra möten dem

emellan. Det kan gälla situationer där närborna och deras grannar undviker att avslöja

verkliga konflikter sinsemellan utan istället nyttjar och revitaliserar länge sedan avslutade

bygdeslagsmål (se Kap. 4:4 a & 6).

Revitalisering är i sig intressant som exempel på en annan form av möte eftersom sådana

bildar grund för mycket av den retoriska presentationen, både utåt och internt. Talespersoner

från När och andra glesbygder använder revitalisering som metodik för bygga upp internt

självmedvetande och extern presentation.15 Samma symboler och argument som används

externt kan, som A. Salomonsson noterat i slutraderna på sin avhandling kring gotländskt

ölbryggande, återkomma internt och där t.o.m. ha större betydelse (Salomonsson, 1979). Vid

sidan av de identitetsskapande effekterna som noterades ovan har symbolerna internt ofta ett

annat budskap. Associationerna svänger då bort från gränsdragningar och fokuserar enbart

endräkt och gemenskap. Vi har, som M. Strathern skriver kring en liknande situation i en

engelsk by, att göra mer med ett skifte av sammanhanget snarare än ett omskapande av det

existerande meningsbyggandet (Strathern, 1995-6: introduktion).

Symbolisk presentation av gränser uttytt till tillhörighet byggd på gränsdragningar

respektive en vardaglig social interaktion behöver brytas ner till hanterbara tekniker. Jag

finner det fruktbart att renodla de symboliska uttrycken till det som Närs talespersoner, men

även andra, faktiskt säger när de berättar om När. Därmed kan delar av A. Cohens problem

vad gäller risken för ett slumpmässigt urval av symboliseringar lämnas därhän (Cohen,

1986b: 17; se även Kap. 2:1). Med ett sådant perspektiv är det inte längre forskaren som fritt

väljer och vrakar bland vilka symboliska uttryck som skall tas med. Rimligen ligger urvals-

instrumentet närmare vad människor själva poängterar i sammanhang där socknen pre-

senteras.

Dessa utsagor kan sammanfattas under samlingsnamnet retorik. I begreppet inbegrips vad

människor berättar inför omvärlden och i viss mån även internt. Det är situationer där tales-

personer framför texter kring sin hembygd och vad det innebär att vara en närbo. Symboliska

uttryck betraktade som retorik återspeglar även inslag av en talares medvetenhet kring vad

                                                                                                                                                        
varandra (Munch & Campbell, 1963: 34). I samhället och inomvetenskapligt har sålunda åtskilligt både
förändrats och ändå på ett märkligt sätt förblivit detsamma.
15 Revitalisering av drag inom den lokala identiteten är ett sätt att förstärka lokal identitet såväl gentemot
omvärlden som inom det egna kollektivet (Salomonsson, 1984; 1985).
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som sägs, inför vilken publik, vem eller vilka som representeras och varför det sker vid just

den tidpunkten.

Retorik kan i detta sammanhang följaktligen definieras som de utsagor vilka görs om Närs

socken. Uttalanden inför media och på offentliga tillställningar, litterära texter, sånger,

skrivna dialoger etc. bildar retoriska fält. Det är i sådana som symboliska gärdsgårdar utåt

skapas. Uttryckt annorlunda så är det floran av utsagor om När som Närs talespersoner skapar

vilka bildar grunden för den symboliska konstruktionen av Närs socken.

Vid sidan av retorik finns även den praktiska handlingen eller praxis, d.v.s. vad människor

gör tillsammans, men även den organisation som kan uppstå som ett synbart resultat av de

kulturella föreställningar som detta handlande utgår ifrån. Med Hylland Eriksen kan man tala

om social interaktion, d.v.s. hur man handlar tillsammans utifrån en mer eller mindre gemen-

sam förståelse av verkligheten (Hylland Eriksen, 1992).

Socialt handlande, social action, utgår enligt M. Mauss ifrån att människor möts och byter

varor, tjänster och - som högsta form - att människor därmed binder sig samman i allianser

med bestånd över tid. Utbyten kan ske på olika sätt och ha olika syften. Grunden för social

handling är att ett utbyte gäller inte bara det uppenbara utan även att man inom ramen för

detta skapar osynliga band och ett - i vid bemärkelse - ömsesidigt språk (Lévi-Strauss, 1987;

Mauss, 1970; Parry & Bloch, 1989).

I mångt och mycket handlar det sociala interaktiva handlandet om studiet av social organi-

sation, länge den brittiska traditionens adelsmärke. Emellertid innebär tankeförflyttningen till

den sociala interaktionen att man bl.a. lämnar föreställningen om det avgränsade rummet.

Lokalsamhället kan inte längre att betraktas som en ö och interaktion försiggår såväl utom och

inom som tvärs dess gränser. Istället blir det nödvändigt att undersöka om och hur i så fall den

sociala interaktionen primärt är länkad till lokalsamhället. Det är även intressant att gå på

djupet och genomföra en diakron analys och därmed söka eventuella länkar till en äldre tids

organisationsform, likaväl som att undersöka hur det omgivande samhällets organisations-

struktur påverkat det lokala.

Därvid blir det uppenbart varför det inte går att närma sig vad Närs socken står för hos

närborna med endera perspektivet. För att närma sig en bred förståelse av närsk identitet krävs

data från både vardagens praktiska handlande och den retoriska presentationen. Intressant nog

ligger denna tudelning i termer av retorik och social praktik nära den ordnande tanke hos flera

forskare - t.ex. M. Gullestad, men även M. Strathern, C. Perin och C. Greenhouse – som, var

för sig och på olika sätt, sökt linjera upp studiet av mer eller mindre självständiga sociala

sfärer, domäner eller fält (Greenhouse, 1985; Gullestad, 1989; Gullestad, 1992 ; Perin, 1977;
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1988; Strathern, 1984; 1992). Emellertid så är det inte någon som även ser till interaktionen

emellan dessa båda analytiska strategier.

Problemen till trots så väljer jag att även fortsättningsvis använda begreppet lokalsamhälle

som en utgångspunkt. Orsaken är att jag – precis som i fallet med begreppet ledarskap – anser

att det är problematiskt att ”rensa bort begrepp” vilka sedan ändå finns med som en lös och

outtalad association i bakgrunden på resonemangen.16 Användningen av ett informerat lokal-

samhällsbegrepp speglar även hur U. Hannerz en gång populariserade begreppet i Sverige

(Hannerz, 1973). Att ansluta sig till och utveckla denna tradition gör det möjligt att placera in

Närs socken i en igenkännbar antropologisk tradition och glesbygdssamhället i ett mer globalt

sammanhang. I mitt arbete på Gotland har jag sålunda medvetet sökt dokumentera de sätt på

vilket identitet och tillhörighet till Närs socken uttrycks i retorik och handling av de

människor som bor där.

Fältdata

Fältarbete och speciellt deltagande observation utgör den tekniska basen för huvuddelen av

all antropologisk forskning. Denna informationshämtningsteknik har sitt ursprung i speciellt

B. Malinowskis arbete under tidigt 1900-tal (Malinowski, 1967). Med tiden har emellertid

den dominante intervjuaren ersatts av det fältarbetare som söker dialog. ”Forskaren som

suverän uttolkare av det främmande är inte längre trovärdig i en värld där gränserna mellan

såväl kulturer som forskare och studieobjekt är på väg att suddas ut” (Århem, 1994).17

Forskare och författare ställs därmed inför frågan med vilken rätt man ställer samman data om

andra människor och ger sin auktoritativa version.

M. Strathern (citerad i Cohen, 1987: 207) kallar antropologens slutprodukt för persuasive

fiction (ett övertygande berättande). Det är detta historieberättande, eller översättning av en

annorlunda livssituation etc., som är antropologins kärna (ibid.: 208). Författaren T. Lindgren

kan sägas följa upp då han beskriver såväl fiktionens som faktaskrivandets dilemma: “Det

[jag berättar] är vad som låter sig skrivas: inte människor, endast gestalter” (Lindgren, 1995:

51, parentes tillagd). Diskussionen om antropologins potential innebär en avgränsning, men

också en plattform för en specifik form av auktoritet.

                                                
16 Lokalsamhälle är till skillnad från ledarskap ett begrepp som stämmer överens med närbornas egen
användning av och associationer till Närs socken. Emellertid underlättar detta inte användningen, snarare
aktualiserar det den nära koppling till de komplikationer som begreppet lastats med ( se t.ex. Lewis, 1951;
Castañeda, 1995).
17 Se även Bohannan, 1964 och Barley, 1986.
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[The] task of anthropology is to exploit the prophetic condition [att genom systematiskt och kreativt
studium av sociala och kulturella situationer - världen - nå kunskap som inte tidigare fanns], which
implies to enlarge the world by developing a general language in which to convey the complexity of the
present and the situatedness of native voices - including our own. (Hastrup, 1993: 183, jfr. Hastrup, 1987,
parentes tillagd)

Vi kan eller vill alltså inte längre göra anspråk på att formulera en total och uttömmande

kunskap om enskilda kulturer och samhällen. Istället blir allt fler överens om att vi har att

diskutera lager på lager av korsande influenser i tiden och rummet (Strathern, 1995-6:520

men även Hylland Eriksen, 1992: 27). I denna ”mosaik”18 kan antropologin bidra med

meningsfulla förklaringsmodeller. Följaktligen är det jag skriver om händelser i Närs socken

och på sydöstra Gotland min version och denna beskrivning är endast privilegierad i den be-

gränsade mening det innebär att det är en antropolog som sitter vid tangentbordet (jmf. t.ex.

med Hastrup, 1993).19

Ett dilemma som följer av ambitionen att återge eller översätta det främmande – en gång

antropologins huvudsakliga domän - är hur distans skall kunna uppstå i studiet av det nära-

liggande.20 K. Hastrup är en bland dem som är kluven till studiet av det egna, men hon fram-

håller att antropologens tekniker i sig stöder en distansering (Hastrup, 1985b se även

Strathern, 1987). Det finns också en lång tradition av att arbeta i egna eller näraliggande

sociokulturella miljöer (Barnes, 1954; Brox, 1966; Cole & Wolf, 1973; Wolf, 1982).

Samtidigt har allt fler forskare alltmer varierande personliga bakgrunder vilket bl.a. visar på

en ökad medvetenhet om betydelsen av kön, ålder eller etniskt, kulturellt, geografiskt ur-

sprung etc. (Abélès & Rogers, 1992; Brox, 1991; Jackson, 1987; Kuper, 1994; Marcus &

Fischer, 1986; Pina-Cabral & Campbell, 1992).

Problemet med distansering visade sig vara ett mindre problem för mig än jag först väntat.

Orsaken kan vara att jag till del är invandrad svensk med en brokig multikulturell bakgrund. I

likhet med många urbana fastlandssvenskar var jag dessutom inte särskilt bekant med vare sig

språk eller sedvänjor på lands- och glesbygdens Gotland.

                                                
18 Vi är alla samhälls- och kulturvarelser som får alltfler influenser vilka endast partiellt och tvetydigt hänger
samman (se Hannerz & Löfgren, 1992; Hylland Eriksen, 1992).
19 Min text är en av flera tänkbara versioner, samtidigt är det sant att det vetenskapliga rubriceringen ger ett
tolkningsföreträde. Bakgrunden till resonemanget står att finna i den koloniala erfarenheten där tanken på att ett
tolkningsföreträde ger en maktposition där en grupp eller klass etc. kan definiera vad som är väsentligt, sant eller
intressant (Clifford, 1988; Clifford & Marcus, 1986; Marcus & Fischer, 1986; Said, 1978; se även kontroversen
mellan Sahlins och Obeyesekere som den beskrivs av Geertz, 1996; jfr Hylland Eriksen, 1993; Obeyesekere,
1992; Sahlins, 1985).
20 J. Fernandez argumenterar emot ett enkelt återgivande där man tolkar andra genom att spegla dem i sina egna
erfarenheter. Istället menar han att det finns tre speglar: det annorlunda, vetenskapens teori- och metodapparat,
samt det egna jagets erfarenheter. Vetenskapen får i hans version ytterligare en dimension och blir mindre av ett
filter (Fernandez, föreläsningsserie i Uppsala, september 1990).
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Forskningsdata eller det material som är ett resultat av fältarbetet på Gotland och som

analyseras i avhandlingen utgörs inte av uppgifter hämtade ur en enkel verklighet. De har

vuxit fram ur vad folk gett uttryck för i tal, handling och i en rad media (skrifter, radio,

sånger, teater, videofilm etc.).

Analysen behöver data och tid för att bli till. Samtidigt som en sådan tidsutdräkt ger

utrymme till reflektion innebär det att forskaren ständigt befinner sig steget efter det

historiska skeendet. Den specifika utgångspunkten för systematiseringen i denna avhandling

har sammantaget varit drygt 24 månaders fältarbete i Närs socken och på Gotland. Det

inleddes sommaren 1986 med ett första fältbesök och avslutades vintern 1994/5 med

uppföljningen av longitudinell projektstudie. Materialet har samlats i fältanteckningar.

Fältarbetet har bestått av en blandning av deltagande observation och såväl öppna som

strukturerade intervjuer. Den ordnande tanken har varit att under några år följa upp de fyra

hushåll, där jag haft förmånen att bo och arbeta, och sockenomfattande händelser, t.ex.

projekt, under de år jag befunnit mig på Gotland. Jag har genomfört längre och ofta

återkommande intervjuer med knappt 200 personer och intervjuerna har kompletterats med

rader av kortare samtal med flera hundra andra personer. Dessa individer kommer från en lång

rad miljöer. Det som främst lockat oss till möten är någon form av relation till och intresse för

främst Närs socken, men även för Gotland i stort. I enstaka fall har diskussionerna handlat om

mer allmänna förhållanden som folklore, etnografiska data i nordiska miljöer, glesbygd,

marginalitet etc. Dessutom har ett antal kartläggningar genomförts. Utgångspunkten har varit

att få fram detaljerade kunskaper om demografi och flyttningsförhållanden, genealogier,

grannförhållanden, samarbetslag och samägande, jämte en rad andra umgängesformer till

vardag och fest.

Även annat material än direkta observationer och intervjuer har använts. Vid sidan av

litterära dokument21 utgörs dessa data av fem typer av mer eller mindre bearbetade källor:

1 Arkivmaterial där Gotland dokumenterats: publika arkiv, speciellt Länsarkivet och

Länsmuseet i Visby, men också Riksarkivet och Kungliga Biblioteket, samt Folkmålsarkivet i

Uppsala (ULMA), Nordiska Museet och andra forskningsarkiv vid olika institutioner, primärt

folklivsforskning och etnografi. Dessa innehåller en lång rad olikartade dokument, som

tidningslägg, sockenkommun-, fiskeläges-, gårds-, privatarkiv etc. Jag har också studerat

                                                
21 Såväl privata videodokument som romaner och olika typer av audiovisuellt material m.m. är texter vilka
avsetts för något helt annat än en antropologisk avhandling Jag menar dock att de har sin givna plats då de
illustrerar, kompletterar och ibland ger relief åt diskussionen, samt verifierar primärdata  (Pelto & Pelto, 1986).
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församlings- och andra kyrkliga arkiv som förvaras på När, liksom rättsliga arkiv vid

länsrätten, samt en rad dokument vid och från olika polisiära enheter.

2 Kvantitativa data har i viss utsträckning använts för att komplettera och ge relief och

sammanhang åt kvalitativa uppgifter. Det visade sig att en del uppgifter inte riktigt stämde,

vare sig vid jämförelser mellan olika officiella data (SCB; FOB; Postens hushållsregister;

Gotlands Kommuns planeringsenhet; Skatteverket; Församlingsregister) eller då jag jämförde

officiell statistik med mina data.22

3 Äldre och nyare tiders skrivande och forskning kring så skilda områden som demografisk

statistik, lantmäteri, rättshistoria, etnologi och folklore samt organisationsforskning har varit

av betydelse, främst som bakgrund till fältdata. Det handlar om undersökningar och

uppteckningar kring Gotland från superintendent Strelow, via Linné och framåt. Denna

litteratur summeras i återkommande bibliografier av forskning och skrivande kring Gotland.

Nutida studier kring sociokulturella frågor har utförts främst tre forskare: K. Genrup, A.

Salomonsson och U. Palmenfelt. Gotlandica bygger även på en lång tradition inom folklivs-

forskning. Sålunda publicerar sig en rad skriftställare och forskare kontinuerligt i de

periodiska skrifter som fokuserar Gotland.

4) Huvudsakligen opublicerade litterära texter utgör en annan avdelning. Dit hör

berättelser, poesi, essäer, visor, mono- och dialoger, hyllningsadresser, begravningstal och

andra typer av texter vilka direkt eller indirekt berättar om liv på Gotland under modern tid.

5) Historisk och äldre etnografisk forskning från Gotland, men också från andra tider och

orter har använts som jämförelse. Dessa data är av annat slag än de egna intervjuerna och

iakttagelserna, bl.a. genom att de ibland är överförda och tagna ur den ”miljö” där de en gång

skapades. Kritiskt använda kompletterar mina egna data.

Etiska överväganden

I äldre antropologisk forskning var det möjligt att presentera data i etnografier utan att ta

några större hänsyn till dem som var föremål för studien (Malinowski, 1967).23 Av två orsaker

                                                
22 Det finns allmängiltiga ”fel” där människor, exempelvis studerande, uppger att de bor på en plats medan de
huvudsakligen är bofasta på en annan. Skillnader beror även på företeelser som att SCB, Posten och jag var för
sig har använt olika klassifikationskriterier vid indelning av hushåll. Det är även så att lokala eller sådana
sedvänjor som hör lands- och glesbygden till inte dyker upp i officiellt material. Det handlar om uttryck för
informell ekonomi, arrendeförhållanden etc. (jfr Klint, 1982; Gotlands Länsstyrelse, 1984; Rutz, 1984). För en
allmän diskussion kring förhållanden i Sverige se också Johanson & Strand, 1989; Wallentin, 1985b.
23 Hastrup och Einarson liksom Messenger har diskuterat det faktum att de som studeras nu i allt högre grad läser
antropologiska texter och reagerar på vad som sätts på pränt (Einarsson, 1990; Hastrup, 1990; 1993; Messenger,
1988). Därmed kan vare sig det skrivna sägas ha en enkel auktoritet eller tolkningsprivilegiet ses som något
självklart.
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är det inte längre görligt. För det första har man fått en annorlunda syn på att lämna ut upp-

gifter om enskilda och grupper. Sådana kan och har ofta använts eller missbrukats av

enskilda, organisationer och myndigheter (se t.ex. Galtung, 1967). Det andra skälet är delvis

ett resultat av repatrieringen av antropologin som sådan till de länder där den ämnet en gång

föddes. ”Primitiva folk” som objekt för äldre tiders forskning behandlas inte längre som

befann de sig utanför globala informationsströmmar och hänsyn. På grund av detta och vanlig

anständighet har de rätt att bli respekterade (Dahl & Smedler, 1993: introduktion).

Hur man skall hantera känsliga data innebär av flera skäl den svåraste avvägningen för en

forskare. Samtidigt som bl.a. konflikter utgör de tacksammaste exemplen på hur olika

strategier iscensätts och fraktioner förhåller sig, innebär ett offentliggörande av konflikter att

individer och grupper lämnas ut. Det är dock svårt att väja för konflikter, både för deras

effektivitets skull och därför att ett ensidigt porträtterande av ett samhälle i harmoni blir för-

vrängt. Som en följd riskerar man att utplåna komplexa och mindre vackra sidor av både det

vetenskapliga och det lokala samtalet (Castañeda, 1995; Lewis, 1951 samt Bö, 1988: 316).

Följande överväganden har gjorts i syfte att komma till rätta med några etiska dilemman:

Flertalet intervjuer och inblickar i gotländskt liv som avhandlingen bygger på är hämtade från

Närs socken och den omgivande bygden. Därtill har kompletterande fältarbete genomförts på

andra håll, främst runtom på den gotländska landsbygden. Denna utvidgning har skett i syfte

att följa upp händelser och personer från sydöstra Gotland, men också i det uttalade syftet att

kunna ge exempel från andra håll i känsliga men på Gotland allmängiltiga frågor. Därför kan

ett exempel i texten vara hämtat från När likaväl som från en annan del av Gotland. Denna

anonymisering är ägnad att värna givna förtroenden.

Den informella sektorn är ett ömtåligt ämne. Flertalet intervjuade myndighetspersoner på

Gotland ger uttryck för en kluven syn på denna fråga. De menar att den traditionella utbytes-

sfären inte borde vara skattlagd och följaktligen tenderar man att gå emot lagens bokstav och i

praktiken ha överseende med lokala traditioner. Dessutom menar man att den är svår-

kontrollerad, speciellt i några av de mer tätt sammansvetsade bygderna som När.

”Glesbygdsekonomin” skiljer sig därmed från den typ av modern informell ekonomi som växt

fram inom urbana centra (Olsson, 1994b; Olwig & Sampson, 1985; Plattner, 1989; Smith,

1990; Wallentin, 1985a; b). En konsekvens av detta resonemang är att jag valt att systematiskt

utesluta en del siffror och resonemang.

Jag är på en gång privatperson och forskare. Denna dubbelhet kännetecknar allt arbete som

antropolog i fält. Mina övriga etiska överväganden har i huvudsak varit två: Hur skall

enskildas och kollektivs integritet garanteras och hur skall detta skydd vägas mot det
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förtroende för materialet som ställs av vetenskapen? Trovärdighet kräver att dessa mjuka data

presenteras i så oförvanskad form det är möjligt. Orsaken till denna motsägelsefulla situation

finns i själva fältarbetets uppbyggnad. Enligt principen om deltagande observation som metod

får all information karaktären av både direkta och indirekta data. Denna kluvenhet utvecklas

gärna till ett dilemma eftersom samtalspartnern, informanten, inte alltid har lätt att särskilja

vem det är han eller hon möter i en given situation och vilka förtroenden som blir en del av en

offentlig skrift respektive förblir gömda i en väns hjärta. Komplikationer av denna art hör inte

bara hemma i teoretiska diskussioner kring etik utan i högsta grad också i verkligheten.

Frun i huset och jag sitter i köket en måndagskväll och gör en avstämning av hur det går med min
forskning och vad jag gjort under dagen. Hon frågar speciellt om en tillställning jag var på under helgen
och jag berättar men frågar i min tur om sådant jag inte riktigt klurat ut. Främst handlar det om de
antydningar som samtal  flödar av på När. Tillsammans reder vi ut en del frågetecken och lämnar andra. I
ett läge dyker hennes man, Erik N, upp i en av de observationer jag gjort. Först pratar vi helt lugnt och
analyserar tillsammans situationen men så slutar frun prata mitt i en mening. Efter en kort tystnad
utbrister hon med förvåning och upprördhet: ”Är det oss du studerar! Jag som trodde att du studerade hur
det var förr !” Hon kände sig, med viss rätt, kränkt och undrande inför att jag skulle skriva om dem,
hennes egen familj. Vi diskuterade saken och efter en stund kom vi överens om att jag nog hade förklarat
det men att hon rationaliserat det hela och inför sig själv förklarat situationen efter vad hon visste om en
mer formaliserad forskningssituation med intervjuer och enkäter. (Ur fältdagboken)

Under arbetets gång fann jag att den vanligaste formen för missförstånd hade att göra med

hur närborna med flera tolkade min teknik för informationssamling och syftet med mitt av-

handlingsarbete. Det var svårt att undvika sådana missförstånd, men jag försökte att komma

till rätta med detta problem genom att presentera syfte och metodik i såväl media och på före-

ningsmöten som i enskilda samtal.

En annan komplikation har varit olika attityder till offentliggörandet av mitt material. Två

åsikter har utkristalliserats bland dem jag talat med i Närs socken och på Gotland. En falang

hävdar att jag absolut måste publicera alla data så som jag fått dem till del - med namn,

situation och allt - och definitivt inte ge vika för komplikationer och konflikter. De anser, helt

i överensstämmelse med konventionen, att endast rakt språk får förekomma. Den andra

gruppen menar att det kort och gott inte skulle vara görligt att berätta allt.

Det finns särskilt en erfarenhet som gjort att jag ansett det nödvändigt att skapa ett skydd

för diskussioner kring de människor vars liv jag beskriver:

TV-dokumentären om en släktgård och kollektiv följer intimt dagligt liv (Garpe, 1988). Det som fram-
förallt slår mig då jag i olika sammanhang lyssnat till kommentarer kring filmen är att man i mycket få
fall diskuterat filmens budskap. Istället koncentreras diskussionerna kring två temata: Aldrig någonsin
kunde man tänka sig att ställa upp och vika ut sig så nära inför en kamera eller en journalist. Det andra
huvudtemat rörde sociala relationer, eller ”skvaller” kring de olika gårdarnas invånare och familjer. (Ur
fältdagboken)

Kommentarerna till TV-filmen och det faktum att det inte varit möjligt att tillgodose båda

sidornas krav har gjort att en kompromiss nödvändig. Ett fåtal nyckelinformanter har fått ta
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del av och kommentera det material som kan bli föremål för publikation. Vidare har jag om-

vandlat alla namn i händelser vilka inte publicerats på annan plats. Informanter vilka inte pre-

senterats med ett helt för- och efternamn i texten har dolts under pseudonym: Birgitta

Josefsson kan då betecknas som exempelvis Hanna N. I något enstaka fall kan en person ha

fler än en pseudonym. Någon gång har även bakgrundsdata förändrats för att skydda. Kom-

pletterande exempel har någon gång hämtats från romaner eller berättelser med avsikten att

belysa källmaterialet utan att kompromettera enskilda människor eller faktiska förhållanden.
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Kap. 1 Gotland och När - en översikt

Gotland har under lång tid beskrivits som ”landet annorlunda”.24 Inte minst i nutida turist-

broschyrer lockas besökare med det till synes exotiska men ändå näraliggande. Förordets citat

av professor Stenströms erfarenheter från det tidiga 1900-talets Visby exemplifierar denna

upplevelse av något speciellt, också bortom turistbroschyrernas fyrfärgstryck. Den regionalt

mångomskrivna jordbrukssocknen När på sydöstra Gotland har också lyckats med sin

lansering som en av de mest traditionella bygderna på ön. Här finns en social organisation

baserad på närheten till havet jämte mångåriga och mångtrådiga nätverk mellan socknens

gårdar och i detta det första kapitlet introduceras regionen Gotland och platsen När. Denna

bakgrund diskuterar Gotland och de speciella förutsättningar som kringgärdar detta Östersjö-

landskap. Kapitlets andra del presenterar Närs socken. Huvudsyftet är primärt att ge en

etnografisk och social bakgrund, men utrymme ges även till att ta upp vad den motsättning det

innebär för närborna att ses som traditionella och befinna sig i marginalen av det moderna

samhället, samtidigt som socken utgör ett omvittnat dynamiskt lokalsamhälle.

1:1 Gotland – ö i Östersjön

Gotland, som idag har en yta om drygt 3000 km2, befolkades för 8000 år sedan och ön har i

långliga tider beskrivits som det kanske mest särpräglade av Sveriges landskap, ibland

benämnt ”Kalkstenshawaii”. Det är en skämtsam språklig bild som anspelar både på

somrarnas turistanstormning och på öns geologiska fundament vilket huvudsakligen består av

en kalkstensplatå eller kalkhaltig moränlera och 80 mil kuster. Till epitetet ”Kalkstenshawaii”

bidrar även att landskapet har flest soltimmar per år i Sverige och ett milt havsklimat med en

vintermedeltemperatur strax över noll grader. Kombinerat med rester från ett mer än

tusenårigt odlingslandskap25 har detta skänkt ön en egenartad natur med en lång rad orkidéer

och andra växter vars motsvarighet man får söka i Central- och Sydeuropa. Den lätt

exotiserande länken till Söderhavet ger också associationer av skillnader och i en rad skrifter

                                                
24 "Annorlundighet" som försäljningsargument är något Gotland delar med sin sydligare granne Öland (Löfgren,
1989b; Saltzman, 2001).
25 Det blomsterrika, skuggiga änget var det äldre (500-1800-tal) jordbrukets mest karakteristiska inslag i
landskapet och är en integrerad del av bilden av Gotland (Carlsson, 1979; Edman & Hagman, 1988; Evander,
1993; Fries, 1986; Kloth, 1988). Genom sin lummighet skiljer sig änget från fastlandshagarna och ängarna. Det
har ställt till bryderi vid tillämpningen av bl.a. EU:s bidragsregler (intervjuer med enskilda bönder samt
representanter för Gotlands Länsstyrelse och lantbruksenheten vid Länsstyrelsen).
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benämns Gotland också som ”landet annorlunda” (se t.ex. Anonym, 1991; Jakobson, 1955;

Reinhammar, 1991; Roslund, 1986).

Liksom i Sverige i övrigt växte befolkningen kraftigt under 1800-talet. Det var i lika hög

grad orsakat av inflyttning som ett resultat av födelseöverskott. Lejonparten av de inflyttade

var arbetssökande. Som ett resultat skedde en proletarisering av Gotlands landsbygd särskilt

på södra halvan av ön, jämte en viss industrialisering av den norra och västra delen. Denna

uppdelning mellan välbeställda bönder, lantarbetare och arbetare var något nytt för Gotland

och blev relativt kortvarig.26 Dessa förhållanden har ändå satt spår i olika berättelser, inte

minst om strandbrukets skoningslösa liv och arbetskraftens många gånger hårda livsvillkor.27

Därtill kan man på Gotland se hur näringsidkande och politisk tillhörighet följs åt: Center-

rörelsen (södra delen) och SAP (norra och västra) dominerar helt och är ungefär jämnstora på

ön.

 Under 1900-talet stod Gotlands befolkningstal om drygt 57 000 närmast stilla, samtidigt

som Sveriges befolkning gott och väl fördubblades.28 Inte heller kom befolkningen att kon-

centreras till städer och samhällen på samma sätt som i övriga Sverige.

Administrativt indelas Gotland i tre kommundelar.

Det är ett landskap och ett län, men även ett stift med

tre kontrakt och 92 av Sverige minsta församlingar,

samt ett militärområde. Däremot saknar det landsting.

Att Gotland inte har separat kommun och landsting

samt att det har så många små församlingar beror på de

speciella förhållanden som kommer sig av att det är ett

ö-landskap.

Figur 1 Karta över Gotland som illustrerar
överensstämmelsen mellan administrativ
indelning  och terräng

                                                
26 Gotland omnämns som en ögrupp där adelsgods lyst med sin frånvaro och där markerade sociala skillnader i
stort saknats. Samtidigt har flera författare beskrivit Gotlands “bondearistokrati” med en vilja till bildning som
förvånat. Carl von Linné berättar från sin “Gotlandsresa” om ett möte med en mycket beläst prost och
botanikkunnig bonde från När (Linné, 1741b: 92).
27 R. Öhrmans böcker och artiklar kring Slite, liksom andra forskningsprojekt kring den arbetande befolkningens
situation uppmärksammar ett annars oskrivet blad i gotländsk historia (se även div. sockenböcker (Häglund &
Häglund, 1975; Öhrman, 1978; 1983; 1987).
28 Siffrorna i detta avsnitt är, där inget annat nämns, hämtade från Statistisk Årsbok 1990, kompletterade med
data från Gotlands Kommuns planeringsavdelning.
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Ett skogsbälte delar ön i två delar, från trakten vid Slite med cementindustri i nordost ner

mot Klintehamn med jordbruksprocessindustri och Karlsöarna i sydväst. Det anses att en

kompletterande administrativ indelning från äldre tid går att lägga till den naturgeografiska

uppdelningen som går från Kappelshamn i nordväst mot Ljugarn i sydost (Steffen, 1943: 37-

50). Dessutom finns karga och folkknappa områden som Storsudret allra längst i söder,

området kring Hejnum på norra Gotland och Fårö (Åkerman & Siltberg, 1991: 81). För övrigt

är dock ön, för att vara glesbygd, relativt tätbefolkad och avstånd till arbete och service är

korta, var man än bor på Gotland. Det är andra faktorer än de demografiska och avstånden till

service som gör Gotland till en glesbygd, eller till ett marginaliserat område. Företrädesvis

handlar det om problem med kommunikationerna till fastlandet och tillgången till

marknader.29 Näringslivets smala struktur och anställningstillfällenas stora beroende av

jordbruket, turismen och den stora offentliga sektorn innebär att Gotland ständigt står inför

olika slags katastrofscenarier: Roma sockerbruk har – trots lönsamhet - lagts ner under 1990-

talet30. Även Kustartilleriet (KA 3) vid Fårösund har lagts ned och elektronikföretaget Flex-

tronics inledde 2001 flytten utomlands av sin verksamhet varvid flera hundra anställda sades

upp. Färjetrafikens statsunderstöd befinner sig inför ständigt indragningshot och flygtrafiken

har minskats. Parallellt befinner sig den offentliga sektorn (där ca 45% arbetar) i en om- och

nerdragningsfas. Osökt förs tankarna till öns månghundraåriga ”törnrossömn”.31

 På Gotland finns, i likhet med de flesta regioner i landet, en skillnad mellan stad och land.

Ändå finns här en betydligt jämnare fördelning mellan stad och landsbefolkning jämfört med

fastlandssverige, drygt 55% bor i tättbebyggda områden. Denna skillnad kan ses som

moraliskt grundad i så måtto att staden under lång tid har dominerat (Frykman & Löfgren,

1987; Hellspong & Löfgren, 1977; Löfgren, 1989c). På Gotland har stadens och landets tvist

om företräde en lång och bitter förhistoria, vilken idag uttrycks symboliskt genom

“Medeltidsveckan”.32 På ön förstärks skillnaden mellan stad och land av två förhållanden: det

                                                
29 1800-talets insjöfiske har reducerats till ett intet. Havets stora betydelse som transportled finns dock kvar,
också om det inte längre erbjuder det näringsfång Östersjön en gång gjorde.
30 För många mindre lantbrukare har sockerproduktionen i Roma utgjort skillnaden mellan lönsamhet och
ekonomiska problem.
31 Det handlar om tiden mellan 1400-1800, vilken följde en storhetstid som tog sin början under förhistorisk tid
(ca 500-1400). Det var en era då Gotland med all sannolikhet var såväl en hantverkarö som centrum för
östersjöhandeln. Handeln sköttes i förstone av farmannabönder för att därefter tas över av företrädesvis tyskar i
Hansans Visby (Carlsson, 1979; Dannert, 1945; Gannholm, 1994; Jansson, 1983; Steffen, 1943; Svahnström,
1990; Yrwing, 1978; 1986 ).
32 I augusti vart år återberättas hur den gotländska bondehären, en av symbolerna för landsbygdens politiska
självständighet, 1288 förintades framför Visbys murar av den danske kungen Valdemar Atterdag medan stadens
folk såg på. Historiskt utgör detta kulmen på både Gotlands storhetstid som Östersjöns handelscentrum och på de
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ekonomiska livet och den marginalisering som varit öns dilemma under de senaste 700 åren

sedan handelsvägarna över Östersjön förändrades och Gotland hamnade i bakvatten.

Relationen till stad och stat har även en rent personlig aspekt. Många av mina

sagespersoner har vittnat om de skamkänslor de

fick då de förbjöds att tala flat eller dialekt i

skolan (se Appendix 1 men även Runeborg,

1975 /inspelning/). Gotlänningarna inte bara

förhånades för sitt språk, lokalt hantverk,

klädedräkt etc. utan förbjöds även att använda

dessa lokala bruk.33 Sålunda kunde en flicka i

1900-talets inledande år få höra följande ord

från sin mamma: Teig u leid, ban! (Tig och lid

barn).

Figur 2 Karta över centrala orter på Gotland
34

Det var ett svar som kvinnan och många andra minns med smärta från sin barndom då hon i

skolan tvingades att sticka ’på svenska’ (Judith Jakobsson, Gothem, på Stickgille i Visby

januari 1996). Förklaringen till upplevelsen av att det egna kunde te sig mindre värt eller till

och med moraliskt förkastligt kan ses som ett resultat av nationalstatens vilja att kontrollera

och brännmärka lokala levnadssätt. L. Lyttkens och M. Hellspong har diskuterat dessa

processer på nationell nivå (Hellspong & Löfgren, 1977; Lyttkens, 1991).

Dessa samhälleliga strävanden är något som människor lokalt ännu idag uppfattar som ett

hot mot sin individuella och även kollektiva identitet. I likhet med den närska retoriken har

det lett till motstrategier där man uppvärderar det lokala (se Salomonsson, 1979 & Kap. 2:3).

                                                                                                                                                        
väpnade konflikterna mellan stad och land. Firandet av medeltidens pompa och ståt i ett veckolångt skådespel
illustrerar såväl stadens som storsamhällets tolkningsföreträde.
33 Språket är det område som tydligast utsatts för nedvärdering, och man har på många håll centralt propagerat
för ett ”riktigt” språk (Gross, 1993). L. Lyttkens talar om denna situation som ett språkets tvång då den svenska
nationalstaten tvingar på andra sin tolkning (Lyttkens, 1991: 80). Genom mikrokulturella centra som exempelvis
bröderna P.A. och C. Säfves arbete och debattinlägg redan på 1800-talet och genom etablerandet av
Gutamålsgillet, samt Närrevyn (se Kap. 2:3) har ett regionalt motstånd mot akulturation emellertid bidragit till en
omvärdering av gutamålet (se även Appendix 1). Bostadspolitik har även visat sig kunna verka disciplinerande
och driva på mot anpassning av det lokala (Hansen, 1998: 31-32).
34 Varje orts relativa folkmängd illustreras med storleken på ortsmarkeringen.
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Under den korta säsongen om sex veckor runt juli månad sker närmare en tiodubbling av

Gotlands befolkning. Turistindustrin är öns näst största inkomstkälla och omsätter ca 800

miljoner och ger fler än 2000 personer arbete, företrädesvis som säsongsarbetare (Nordin &

Rosen, 1993)35. Liksom för 200 år sedan, då de första romantiska resenärerna och konst-

närerna anlände per båt via Öland, är det ruinernas och rosornas Visby som lockar

huvuddelen av besökarna. Det rör sig om en sträcka på tre mil med bad, camping,

sommarland, diskotek, sommaröppna butiker och restauranger, vilket gör sommarens Visby

tillsammans med Åre och Stockholm till en av Sveriges krogtätaste städer.

Precis som människan har staden två ansikten: ett för sommaren, ett för vintern. Nu på knivseggen till
höst har den redan bytt. Naken möter oss staden, inte den endaste lilla människa att skyla sig med.
Avklädd allt krimskrams och lull-lull är den bedövande skön. … I juli prålar staden som levnadsglad och
ömsint sköka, som med glädje och värme tar emot alla, bara de har pengar till mjukglassen.…
Karmosinröd lyser hennes rosenmun. Likt lilleputtar bestiger människorna hennes höfter och bröst,
traskar uppför Hästgatsbacken emot Österport, flanerar från Wallers plats ned mot Stora Torget där de
gotländska morötterna samsas med samma Marlboro-shorts, nickelgiftiga örhängen, obeskrivliga
hårskenor och illaluktande läderskärp som överallt annorstädes på världens gatumarknader. (Borger-
Bendegard, 1993: 111-112)

Turismen och servicenäringarna utgör ryggraden i gotländsk ekonomi. Historiskt sett

utgörs dock Gotlands karaktärsnäringar av jordbruket jämte fisket och - intressant nog -

skogsbruk36 samt kalk- och cementbruk. På ön finns runt 2600 jordbruksföretag och fyra

gånger så många yrkesverksamma gotlänningar är sysselsatta inom jordbruket och dess

binäringar som i övriga riket.37

Även vad gäller sysselsättningen avspeglas att Gotland är en speciell medlem av landet.

1990 var 14% sysselsatta i jordbruks relaterade näringar jämförelse med 3% för riket i övrigt.

Däremot är ön inte på samma sätt avvikande vad gäller industrinäringar där proportionerna är

17% för Gotland och 23% för landet i övrigt. Servicenäringar (70%) är det område man är

mest beroende av, vilket speglar den betydelse som turismen spelar men även vikten av stöd

utifrån med 45% i offentlig sektor och 25% privat.

Från 1800-talet till 1990-talets början har arealen på Gotland mångdubblats med ut-

dikningar, uppodlingen av ängsmarken samt med de nya tekniker vilka successivt införts. Det

innebar att man gick från 15000 ha år 1800 till 83 000 ha år 1990 (Öhrman, 1991: 117; se

även Länsstyrelsens lantbruksenhet & Häglund 1989). Under 1970- och 1980-talen fortsatte

ökningen av åkerarealen med några hundra hektar (Werkelin, 1981: 107). Det gotländska

                                                
35 En stor del av dessa säsongsarbetare är dock fastlänningar (Wennerdahl & Bergqvist, 1987: 118).
36 Skogsavverkning var en viktig orsak till det relativa uppsving öns landsbygd upplevde under 1600- och 1700-
talen, dessutom exporterade man kalk och timmer till norra Europa.
37 Under det senaste decenniet har proportionerna i stort bibehållits även om andelen lantbruk ytterligare
minskat.
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jordbruket är också bas för en omfattande livsmedelsindustri. Det medför att ca 35% av den

förvärvsarbetande befolkningen direkt eller indirekt, helt eller delvis, är beroende av jord-

bruket. Närmare hälften (45%) av gotlänningarna bor på landsbygden i någon av de 92 små

socknarna. I likhet med andra lands- och glesbygder finns där ett överskott av ensamstående

medelålders män.

Jordbrukets stora betydelse för Gotland ligger inte bara på det ekonomiska planet. Även

kulturellt har lanthushållningens sociala organisation satt sin prägel på ön och dess folk. De

gotländska gårdarna var fram till 1900-talets första decennier utgångspunkten för s.k. ensam-

gårdar, storgårdar eller grannlag, vilka i någon mån motsvarar fastlandets byar (Lithberg,

1932: 31; se även Bringéus, 1982; Erixon, 1938; Essemyr, 1991 Stengård, 1985; Sundberg,

1995; Öhrman, 1991 samt Kap. 2.2).

Gotland som glesbygd

Under de senaste 150 åren har Visbys befolkning växt starkt alltmedan öns rurala delar

återtagit en folkmängd som motsvarar den som fanns före tillväxten under 1800-talet. I

medeltal finns 9 inv./km2 på landsbygden (Johannisson et al., 1989:46). I konventionella

termer räknas idag 2/3 av ön som glesbygd38 och Gotland har någon gång kallats Sveriges

mesta glesbygdslän. Av länsstyrelse och riksdag definierades Gotland fram till EU-inträdet

som helhet såsom en glesbygd med behov av speciella stödåtgärder.39 Orsaken står att finna i

att gutarna har Sveriges lägsta skattekraft, den största gruppen i arbetsmarknadsåtgärder, de

lägsta lönerna och de högsta skatteutjämningsbidragen. Situationen kompliceras av att ön har

ett fåtal produkter vilka är känsliga för konjunkturer eller rationaliseringar. Gotlänningarna

har också Sveriges lägsta medianinkomster.40 Man har även fler boende per hushåll och fler

barn per familj än övriga riket.

Det strukturella beroendet av statligt stöd på en rad områden är starkt och ingår i bilden av

Gotland som ett glesbygdslän. I en utredning från länsstyrelsen menar man dessutom att

                                                
38 Lands- och glesbygdsforskningen har begåvat oss med ett otal definitioner av begreppet glesbygd. Enligt
tjänstemän på Glesbygdsmyndigheten finns det över 100 stycken som är i allmänt bruk (personlig
kommunikation men se även Dahllöf, 1979; Ekman & Persson, 1993). Den gängse definitionen av termen
glesbygd bygger på “...två förhållanden som karaktäriserar ett glesbygdsområde nämligen långa avstånd till
service och sysselsättning och gles bebyggelse både vad gäller den enskilda bebyggelsen och det ringa antalet
tätorter”  (Glesbygdsdelegationen, 1978).
39 EU-inträdet innebar att olika områden i Sverige som var i behov av stöd delades in i olika målområden där den
uttalade glesa bygden i Norrlands inland (mål 6) separerades från tätare glesbygder som Gotland (mål 5b,
Berglund, 1998; Bull, 1997).
40 Ön återfinns på samma plats i 1995 års undersökning och en tvåbarnsfamilj ligger 22600 SEK under
riksgenomsnittet (SCB 1989; Gotlands Allehanda 910920).
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siffrorna har flera felkällor och är ”för positiva” för Gotlands räkning (Gotlands Länsstyrelse,

1984).41 Det finns bl.a. stora grupper vilka är undersysselsatta och som bygger sina inkomster

på ett antal småsysslor respektive a-kassa.

Gotland befinner sig sålunda i ett prekärt läge. Samtidigt finns det ett antal tecken på att

öns invånare inte har det så illa som den bild statistiken målar upp. Man har bl.a. störst

bostadsyta per capita, hög nybilsregistrering och anmärkningsvärt hög köttkonsumtion (Rutz,

1986-1987). Man kan mot denna bakgrund spekulera i om Gotland har flera företräden,

jämfört med många andra marginaliserade områden i Sverige. Under främst 1980- och början

på 1990-talet har en rad initiativ tagits för att vända de nedåtgående spiralerna och 1988

utsågs Gotland till Årets kommun för mångårig, aktiv och medveten satsning på hela ön.42

Gotlänningarna har bl.a. sökt förlänga turistsäsongen och alltfler lantbrukare har inlett en

differentiering i syfte att bredda basen för sin ekonomiska försörjning.

Utvecklingsbolaget, företagare och politiker samsas om att etablera ön som ett kultur- och

författarcentrum inom Östersjöregionen, i EU-influerat språkbruk43. En högskola har inrättats

och en samarbetsorganisation för de större öarna upprättats – GÅDÖBRUW (Block, 1985;

Nordin & Rosen, 1993 m fl.).44

I presentationen av Gotland som något annorlunda ser man en möjlighet att hävda sig

gentemot en kulturell om också inte mot en ekonomisk svensk dominans. Ekonomiskt sett har

man lyckats i så måtto att Gotland särbehandlas med ett ”ö-protokoll”, men inte i meningen

att man lyckats frigöra sig från bidrag, vare sig kollektivt eller enskilt.45 Under den period

som avfolknings- och glesbygdsbegreppen blivit en del av vardagsvokabulären har sökandet

efter och konstruktionen av en ö-baserad identitet blivit ett allt viktigare inslag. Det sker på en

rad sätt vilka involverar både ö-landskapet som helhet och mindre grupperingar.

 Ö-kulturen och ”det annorlunda”

En högsommarmorgon i Stockholms södra skärgård, stiger en hägring i sydväst, upp ur havet för att så
åter försvinna i soldiset. Kan det vara, ja det måste vara Gotland! Det påminner oss om ursprungsmyten

                                                
41 Enligt kommunens planeringsenhet fortfar ännu 1990 dessa siffror att ge en skev bild av verkligheten.
42 Utmärkelsen har skapats av kampanjen ”Hela Sverige ska leva” och dess uppföljning ”Landsbygdsstiftelsen”.
43 Östersjöregionen kan jämföras med exempelvis Nordkalotten, som inkluderar hela norra Skandinavien, eller
delar av Alpområdet, där olika representanter söker hävda en speciell identitet, status och relation med EU.
44 De sju större öarna i Östersjön - Gotland, Åland, Dagö; Ösel, Bornholm, Rügen, Usedom och Wohlin - har
gått samman och öppnat ett kontor i Bryssel för att dels öka kunskapen om öars speciella villkor, dels samordna
bidragsansökningar (Anonym, 1997a). Gotlands kommun tog fasta på detta då man i en vitbok insisterade på att
Gotland borde särbehandlas vid Sveriges inträde i EU (Gotlands kommun, informationsavdelningen).
45  Vid inträdet i EU räknade en i LRF och Länsstyrelsen insatt lantbrukare och förtroendeperson ut att det finns
ett 60-tal bidrag och subventioner som en gotländsk bonde kunde söka.



32

kring Tjelvar, den förste guten. Han som en gång tog med sig elden till ön och därmed räddade den från
att ständigt sjunka i havet (jämför Holmbäck & Wessén, 1943).

Gutasagans myt om Tjelvar bildar ofta ansats då litterärt bevandrade besökare söker

summera sina intryck av Gotland som det förtrollade och annorlunda landet (Hafström, 1970;

Holmbäck & Wessén, 1943; Jansson, 1983; Olsson, 1984; Stenberger & Steffen, 1945;

Söderberg, 1975; Wennerdahl & Bergqvist, 1987; Werkelin, 1981; Yrwing, 1978). I dessa

beskrivningar tycks fascinationen få näring i lika hög grad av att Gotland är en ö som att detta

ö-landskap har fått speciell renommé.

Figur 3 Karta över länderna kring Östersjön

Även om någon enhetlig ”ö-forskning” aldrig utkristalliserats har “ö-kulturer” sedan länge

uppmärksammats av antropologer med flera (Alfredson & Meurling, 1976; Allen, 1997;

Benedict, 1966; Byron, 1993; Claesson & Alfredson, 1980; Ennew, 1980; Fox, 1978; Fries,

1986; Gräslund, 1952; Källgård, 1994; Messenger, 1969).46 Främst har olika studier fokuserat

öar som isolat med täta sociala organisationer (Hylland Eriksen, 1993). Lika litet som lokal-

samhällen kan dock öar betraktas som avgränsade enheter. Denna slutsats har resulterat i en

kursändring för antropologin.

Bilden av öar som isolerade entiteter är i huvudsak en västerländsk språklig bild (Hylland

Eriksen, 1995). Den bortser från att öar i lika hög grad definieras av sin närhet till havet. För

exempelvis många melanesier och mikronesier är öar alls inga tydligt avgränsade enheter

                                                
46 D. Defoes ”Robinson Crusoe” bildar ett allmänt känt exempel, då Defoe låter sin huvudperson hamna i en
situation där isoleringen plötsligt byts i en både önskad och oönskad närhet (Defoe, 1994).
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(Feinberg, 1995). Där uppfattas öar och hav på ett sätt som påminner om den västerländska

synen på vägar, arbetsplatser etc. Den ”tydliga gränsen” upplöses eller är snarast ett icke-

fenomen. Stranden och havet erbjuder en gräns men kan lika gärna vara en öppning för

kontakter med omvärlden. Denna dualitet har observerats ifråga om Gotland:

Och gutarna själva! De flesta av dem stammar från de myndiga ”farmannabönder”, som drev handel med
Novgorod och Bysantinska riket samt i västerled även med konungen av England. Ej underligt då, att
detta ö-folk har tagit i arv en andlig resning, som ger sig uttryck på många sätt… De är livligt intresserade
av vad som händer i världen. Vidhjärtade och vänsälla utövar de såväl inom egna kretsar som mot
främlingar en okonstlad gästfrihet. De reser sig dock mot alla försök till översitteri och vänder gärna
ryggen mot folk, som tror sig kunna behandla dem på ett nedlåtande sätt. … De se andra människor
frimodigt i ögonen och sätter värde på ett gott och trofast handslag.  (Hägg & Hägg, 1945: 11)

Motsättningen mellan isolering och öppenhet återkommer i hur gotlänningarnas ser på sin

ö. Bonden, politikern, tidningsutgivaren, musikern och revyförfattaren Allan Nilsson menar

att: ”Gotland är på en gång litet och trångt, samtidigt finns havet som öppning mot världen.”

Provinsialism, den egna lilla ankdammen m.fl. epitet, är sålunda lika närvarande som ny-

fikenheten mot omvärlden. Det är en öppenhet vilken visas av t.ex. stödet till de baltiska

länderna efter Sovjetunionens fall eller välkomnandet av s.k. krigsbarn från Finland. Det är

samtidigt tydligt att Gotland, inte minst dess landsbygd, utgör något av ett avgränsat socialt

universum. Detta illustreras väl av de grann- och släktlistor jag nedtecknat.47 Dessa har på När

en förvånansvärd bredd med upp till 5000 namn, samtidigt som de närmast saknar

generationsdjup. Få informanter kunde nämna släktingar äldre än far- och morföräldrar.48

Personkunskapen är ett annat tecken på att Gotland utgör ett avgränsat socialt universum. Vid

ett kaffebord eller en syjunta identifierar man ofta personer från en annan del av ön, med ut-

gångspunkt från en tidningsnotis där personerna endast omnämns med ålder och yrke

alternativt hemort. Den företeelse som i första hand fick den klassiska antropologins

företrädare att använda ö-metaforen var den klara identiteten (Benedict, 1966; Hylland

Eriksen, 1993).

I am sorry - these are not Gotland crayfish; “only Swedish”. Such wry chauvinism is typically gotlandic.
When, later, I met … Erik Olsson, Conservator of Churches - a mighty man, painter, sailor, fisherman, a
Viking tall and brawny, with a dashing moustache … - he told me, “Only in Gotland are men free, not in
Sweden.” This sense of apartness and independence has deep roots. (Cerruti & Moldway, 1973: 275)

Gotland beskrivs alltså som annorlunda. Det gäller även naturen med raukar och flora,

förborgat i historien med bildstenar, gravsättningar, de närmare hundra kyrkorna och ruinerna

                                                
47 Jag bygger på den metodik D. Schneider linjerar upp i ”American Kinship”, hur man kan närma sig olika
gruppers egna kategorier och syn på släktskap (Schneider, 1968; se även Boholm, 1983; Fishburne-Collier &
Junko-Yanagisako, 1987; Linnekin, 1992; Strathern, 1982a).
48 Intressant nog gäller detta inte ägarfamiljens relation till respektive gårds ägarlängd (se exempelvis Säve,
1980; 1981; Hägg & Hägg, 1945: 11). För en diskussion om liknande generationell ”glömska” se Carsten, 1995.
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från medeltiden samt världsarvsstaden Visby. Gutarna har ett också ett ålderdomligt språk och

beskrivs i en rad olika skrifter som speciella med olika idrotter vilka man fortsätter att utöva

långt efter att de huvudsakligen lagts åt sidan i det övriga Skandinavien och Europa.49

Gutarna har även tillmätts en tydlig personlighet med egenskaper som hygglighet, djärvhet,

foglighet, musikalitet, traditionsbundenhet, blyghet och försiktighet, processlystnad, lättsinne

med pengar, en glädje i att festa med utvecklade kalastraditioner och fina kläder.50 Det som

kanske framförallt har fått många att lägga märke till öns folk är en allt genomsyrande

jämlikhet som uttrycks i att inte stiga åt sidan eller vilja framstå som sämre än andra

(Erlandsson, 1923; Genrup, 1990; Salomonsson, 1988).51

Det ”annorlunda” i fråga om gotländsk mentalitet var redan vid förra sekelskiftet ett så

etablerat sätt att beskriva gotlänningarna att Nordisk Familjebok publicerade följande

karaktäristik i sin första upplaga:

Gottlänningen är gästfri, lugn och godmodig samt kär i sin ö och sitt fosterland, men vill lefva godt och
bo väl, är envis och misstänksam samt en maklig arbetare. Arbetstiden för legda arbetare är på G. flera
timmar kortare än i sydliga delarna af fastlandet, ehuru arbetslönen är högre. (Nordisk Familjebok 1909)

A. Salomonsson har tagit upp denna tråd och utgår ifrån hur den gotländska identiteten tar

sitt avstamp från att man presenteras och representerar sig som annorlunda (Salomonsson,

1988). För att förstå källorna till denna ”annorlundighet” hänvisar Salomonsson till 1800-

talets två stora rörelser, det nationella och det regionala (Salomonsson, 1985; 1988).52 Han

utgår ifrån att gotlänningarna och andra som skriver om ön gör det i medveten eller under-

förstådd jämförelse med fastlandssverige (ibid.).

Gotland som annorlunda följer en tradition med äldre ursprung än så och redan Gustav

Vasa noterade att: ”Gotland är en märklig ledamot af det svenska riket” (Klintberg, 1909: i).

Ännu längre tillbaka skrev 1200-talets ärkebiskop i Lund, Andreas Sunesen: ”Liksom ön

Gotland genom en lång havssträcka skiljes från andra länder, så skiljer sig dessa inbyggare i

                                                
49 Pärk - en boll och lagsport där man kämpar om att vinna mark - respektive varpa utövas parallellt med
moderna sporter. Draga Hank, Sparke Bleistre med flera lekar är idag uppvisningsidrotter på Stångaspel och
sockendagar (Bergman, 1921; Bohman, 1973; 1981; Dahlgren, 1945; Hamner, 1920; Nilsson, 1975; Nordisk
Familjebok, 1909; 1915).
50 Kalas och samarbete i fest och vardag går att länka till det gotländska ensam- eller storgårdssystemet (Berg &
Svensson, 1969; Erixon, 1921; 1938; Essemyr, 1991; Löfgren, 1980).
51 Jämlikheten ur ett gotländskt perspektiv tas framförallt upp i Kap. 6 men se även Bohman, 1981; de los Reyes
& Essemyr, 1993; Erixon, 1938; Jonsson, 1939; Olofsson, 1945; Säve, 1980; 1981; Söderberg, 1956; Werkelin,
1981.
52 Det 1800-talets nationsbyggare nyttjar och firar runt om i Norden blir inte, som i exempelvis Centraleuropa,
det etniska utan istället det regionala. G. Rosander och andra har med utgångspunkt från Dalarna problematiserat
grunderna för den svenska nationalkänslan (Hellspong & Löfgren, 1977; Löfgren, 1989a; c; Rosander, 1985;
1988).
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hög grad från andra folk ifråga om stadgad lag och sedvanerätt, såväl den världsliga som den

andliga” (Jansson, 1983:359).53

Det finns alltså skäl att påstå att ”annorlundighet” bygger på ett betydligt äldre underlag än

vad Salomonsson visar fram i sin diskussion (Salomonsson, 1985; 1988).54 Nationsbygget har

även det pågått under avgjort längre tid om än med successivt ändrade förtecken.55

Salomonsson har emellertid en given poäng i det att en kvalitativ förändring sker under 1800-

talet. Industrialisering med åtföljande urbanisering medför att nationalstaten Sverige, som vi

förstår den idag, växte fram samtidigt som människors liv omvandlades i grunden. Denna

process innebär att identitetens grundvalar skakas.56 Som ett resultat försöker människor

kompensera sig genom att, som Salomonsson och andra diskuterar, rekonstruera eller

revitalisera element ur äldre kulturdrag.57 Salomonsson fokuserar i sin avhandling på det

hembryggda ölet, eller dricke (ibland stavat dricku). Denna gotländska revitalisering sker inte

i förstone som ett försäljningsargument, utan som ett sätt att bygga gemenskap och en för-

stärkt självbild (Salomonsson, 1979).

Det finns dock en kvalitativ skillnad mellan att å ena sidan verkningsfullt sälja ön med åt-

följande förlust av identitet och att å andra sidan finna ett effektivt vapen mot att få sin

identitet definierad av andra. Ett sätt för etniska minoriteter respektive regionala, margina-

                                                
53 Sunesen drev på nedskrivandet och revisionen av Gutalagen i syfte att ge kyrkan en enhetlig organisation och
kontroll. I denna process införlivades och omvandlades det regionala, gotländska, till att passa in i kyrkans
rättssyn (Ganse, 1990; Holmbäck & Wessén, 1943; Stenberger & Steffen, 1945; jfr Goody, 1983).
54 Idéhistoriska utgångspunkter går att härleda från 1500-talet men tog fart på sent 1600-tal, med bl.a.
”göticismen”. Dessa tankar togs åter upp av götiska förbundet under 1800-talet (Nationalencyklopedin, 1994).
Att ordna kunskap ges en form av vetenskaplig välsignelse på 1700-talet illustrerat av Linnés strävan att
systematisera grupper av växter m.m. Samtidigt sökte man på olika håll i Europa allt tydligare sortera upp
människor i etniska och nationella identiteter (Hodgen, 1964). 1800-talets uppmärksammande av regionala,
etniska och nationella utgångspunkter blir därmed lättare att förstå.
55 Meningarna i frågan är delade. G. Broberg förlägger tillkomsten av det moderna Sverige till 1900-talets
början, andra till 1700-talet och återigen andra till 15- och 1600-talets administrativa reformer (Broberg, 1993;
Österberg, 1986; 1989).
56 Identiteten som gotlänning ifrågasätts Salomonsson, 1979. Det är utbygden, glesbygdens människor som
värnar sin identitet då de konfronteras med det urbana samhället genom dess politiskt och ekonomiskt sett
”lyckade” representanter - företrädesvis myndighetspersoner och sommarfolk. I denna process hamnar
”utbygdens folk” på mellanhand, de marginaliseras. Salomonssons slutsats blir att revitalisering i olika former
blir ett verktyg för att komma till tals med problematiken kring en försvagad identitet (Salomonsson, 1984: 46-
7).
57 Revitalisering är "…återupptagandet av äldre kulturdrag eller bibehållandet av sådana trots att den
ursprungliga motiveringen eller förklaringen försvunnit" Salomonsson, 1979: 77). K. Genrup följer upp
Salomonssons analys och diskuterar Gotlands komplexa roll som reliktområde, vilket ön beskrivs som i äldre
etnologisk litteratur (Genrup, 1990; 1992)
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liserade områden har varit att försöka styra över presentationen av sin identitet58Detta

alternativ handlar om att ta kontroll över hur man värderas och få denna version accepterad av

en dominerande omvärld eller av det som kan kallas centrum59.

I denna komplicerade process framstår ”Sverige”, d.v.s. fastlandet, som den spegel vilken

gotlänningarna reflekterar sig i och mot vilken man definierar sig. Den svenska självbilden,

vilken växt fram som en del av nationsbyggandet, har under drygt 100 år alltmer kommit att

dominera över andra, även den gotländska. Parallellt med denna process har dock med-

vetenheten om en separat gotländsk, regional identitet växt sig allt starkare.60

1:2 Närs socken61

När är … ett rike för lyckliga varelser…inspirerande… poeter, golfspelare, ryska regissörer, målare och
ornitologer. I Austervik, norr om Närsholmen, sommarbor skärfläcka, rödspov och brushanen. Många
fåglar rastar på Närsholmen och av dem stannar änderna hela vintern. (Wennerdahl & Bergqvist, 1987:
74)

Närborna har ungefär en mil till Stånga, där det finns en del basal service och knappt två

mil till Hemse, som är södra Gotlands centrum. Själva sockennamnet När har oklara rötter

och skulle kunna syfte på ”nere”, d.v.s. lågt liggande/nedanför, alternativt på ”nar” eller

”nara”, d.v.s. list eller tvärslå (Melefors, 1983). Möjligen har Närs centrala delar en gång do-

minerats av den vik, som gick från Närsåns utlopp i nordost och sträckte sig mot västsydväst

(Olsson, 1984). Ordet ”När” skulle då komma från ”smal” (havsvik eller näs/udde) eller ”tät”.

En relaterad teori menar att det funnits en tät bebyggelse vilken skulle ha kallats ”När”

(Melefors 1983; Olsson, 1984).

De drygt 550 invånarna i När har dock såväl förskola, 6-årig grundskola, idrotts-

anläggning, och bibliotek som ett 50-tal företag med bl.a. byggfirma, samägd affär, frilufts-

och fiskehamn, samt många jordbruksföretag med olika inriktning. På När finns även en

samägd golfbana. Den är ett av många projekt som socknens folk genomfört under de snart 50

år som gått sedan man upphörde att vara en egen kommun. Flertalet projekt har haft social

                                                
58 Diskussionen kring gotländskt identitetsbygge motsvaras väl av den analys av hegemoni och motstånd som
enligt A. Gramsci ofta karaktäriserar relationer mellan ”centrum” och marginaliserade grupperingar (Gramsci,
1971).
59 A. G. Frank myntade begreppet Centrum/Periferi då han sökte analysera speciellt Västeuropas, USA:s och
Japans ekonomiska och politiska dominans gentemot mer perifera områden som Sydamerika, Afrika etc. (Frank,
1967).
60 Som helhet motsvaras Gotlands situation av den utveckling som skett i t.ex. Dalarna eller Jämtland samt andra
regioner i Sverige, Norden och även Europa (Aldskogius, 1978; Anderson, 1971; 1973; Asplund, 1983; Brox,
1973; Fardon, 1990; Gidlund et al., 1989; Lyttkens, 1991; Mark, 1987; Paasi, 1984; Rosander, 1985; Stokes,
1994).
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prägel och syftat till att lösa de problem man gemensamt definierat som centrala för att

garantera socknens fortlevnad. När är kort sagt en bygd där mycket händer.

Många nära blodsband och ett omfattande föreningsliv har tillsammans med överlappande

grannsamverkan och rader av samägda bolag resulterat i ett särdeles tättvävt socialt liv. Den

täta kontakten kommer till synes i både samarbete och samspråk. Så berättade t.ex. en sjuk-

sköterska från Visby att: “Det är omöjligt att lägga två närkar tillsammans på en sjuksal [för

sex] eftersom de bara inte kan sluta att prata. Ingen annan får möjlighet att sova”. Viljan att ta

olika initiativ har lagt grunden för den ”Näranda”62 vilken, enligt både närbor och andra gutar,

står för att ställa upp och samarbeta hellre än att älta allt som är svårt och skiljer åt. Detta kan

illustreras av en visa, som författaren och underhållaren Risto Leino säger sig ha funnit på

vinden i sitt hus i Lau. Den sjöngs på en välgörenhetsgala i Visby 1988 och beskriver, enligt

Leino, hur man förr såg på socknarna (När och Lau). ”Här har jag [Gud] sänt en stor svartar

säck med misslyckne prov u di skudd ha vart väck. Di jär a illbatut folk som ljaugar u svär. Di

kan du [ängeln Gabriel] ta med dei u släpp laus i När”. Som svar på Risto Leinos text

berättade Lars Jakobsson att hans far, som var en känd fiskare på Gotland, brukade säga: “Att

närbor di haldar si int för mike, men de är djävligt bra ti göim si bakum”.63

Denna täthet i relationerna, det ålderdomliga språkets livaktighet o.s.v. har medfört att man

även på Gotland beskrivs som annorlunda och närbor eller närkar jämte Storsuderbor och

Fåröbor benämns i många sammanhang som de mest gutniska.

Närs geografi

När är en kust- eller strandsocken. Det område som numera geografiskt täcks in av ordet När

är ca 10x15km och utgör administrativt Närs församling. Eftersom närborna konsekvent

använder ordet ”socken” så följs seden även i denna text.

När ligger ca 6 mil sydost om Visby på Sudret, d.v.s. Gotland söder om Lojsta hed och det

skogsområde som delar ön i två delar. Närslandet sticker ut som en udde söder om Öster-

garnslandet och norr om Ronehamn. I norr och väster avgränsas Närs socken av Lau,

respektive Burs, alltmedan socknen i öster på en sträcka av två mil sköljs av Östersjöns

vatten. Där skär Austerviken in och delar landet i två uddar, naturreservatet Närsholmen,

respektive området Hammaren - Nyen. Dessa grusåkershöjder, 10-15 m. ö. h, med multämnen

                                                                                                                                                        
61 Basdata kring När är hämtade från en rad källor och fokuserar fältperioden (de los Reyes & Essemyr, 1993;
Klint, 1982; Gotlands kommun planeringsavdelning samt Borger-Bendegard, 1990; Mattsson, 1970).
62 Uttrycket ”Näranda” myntades av Sören Larsson (bonde, kommunalpolitiker för Cp, ordförande i När IF mm),
då han på inbjudan reste runt och berättade om hur man löst sina mest trängande problem på När.
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från tertiärtiden var förr de mest uppskattade åkrarna. Idag odlar man framför allt på den nu

dränerade svalsanden i socknens centrala delar.

Den nu närmast igenvuxna Närsån avvattnar ett stort område (från Burs, Lye, Stånga och

Etelhem) som huvudsakligen samlas i Laus myr.64 Ån bildar i slutet av sin bana gräns mot

Lau och mynnar mellan Nyens udde och Lausvik. Fisket i träsken (sjöarna), åar och hav har

under århundradena varit en viktig näringskälla och som minne av detta finns det kvar ett

halvdussin äldre fiskelägen.65

I särskilt ett hänseende skilja sig de gotländska fiskelägena från de ordinära fastlands-

svenska, nämligen däri, att de aldrig äro eller synas ha varit bebodda. Det sammanhänger

därmed att egentliga yrkes-

fiskare ej funnits på

Gotland förrän i våra

dagar.… Ty här har bonden

brukat jorden jämsides med

att han ”brukat stran-

den”...”. (Jonsson, 1939:

77-8)

Figur 4 Karta över sydöstra Gotlands socknar

Närs kust och Laus holmar i nordost liksom hela den gotländska kusten omfattas av 200

meters strandskydd och är ett riksplaneområde. Citatet vittnar om att strandskyddet samman-

faller med en äldre tradition med en fri strand. Det innebär att det finns både lagliga och

moraliska restriktioner mot att bygga bostäder vid stränderna.

Det naturskyddade Närsholmen härbärgerar både den gamla fyrplatsen och vidsträckta

betesmarker. Det öppna, närmast savannliknande landskapet och det näringsrika havet har

lockat såväl människor som migrerande fåglar och ibland konkurrerar intressena (Wennerdahl

& Bergqvist, 1987: 74).

                                                                                                                                                        
63 Berättelser om När och Lau har en lång historia som går tillbaka till långt i tiden (se Kap 2.3 och Appendix 3).
64 Före regleringen och utdikningen av myren under 1800-talets sista decennium var fisket koncentrerat till ån.
Ån kom samtidigt att försörja såväl vattendrivna kvarnar som sågverk.
65 En stor del av fisket har, fram till regleringen av insjövattnen på 1800-talet, varit sötvattensfiske (Jonsson,
1939: 77-8; se även Eskeröd & Olsson, 1962; Håkansson, 1987a; Hägg & Hägg, 1945; Häglund, 1991; Säve,
1978b). Under framförallt det sena 1800-talet blomstrade fiskelägena, men var i det närmaste utdöda under de 20
år som följde på andra världskriget. Idag är de restaurerade med en verksamhet helt dominerad av fritidsfiske
och fritidsboende.
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Figur 5 Karta över Närs socken

När bjuder dock mer av skönhet:

Om man skall nämna något särskilt anslående natursceneri inom Närs socken, så får man måhända i
främsta rummet sätta den vidsträckta utsikten från landsvägen mellan Ammunde i Burs till Närs hamn.
Vägen går fram på ryggen av ”burgen”, en från väster till öster löpande ås, där förr åtskilliga gamla
väderkvarnar utbredde sina vingar. … Även den rastlöse resenären kan ej underlåta att någon stund göra
en anhalt där uppe på burgen för att njuta av det vackra skådespelet av hav och land. Den fagra bygden i
När gömmer många minnesmärken från fordom. (Hägg & Hägg, 1945: 123)

Burgi66 skär in från sydväst, från Burs socken, och sträcker sig genom hela den södra delen av

socknen mot Närsholmen. Det var här de första närkarna en gång bosatte sig för att fiska, jaga

eller plocka bär och rötter. Historien gör sig ständigt påmind med en rad minnesmärken på

alvar, i skog och åkermark. Bönderna runt om på sydöstra Gotland plöjer regelbundet upp nya

fornminnen och lägger i sina finrum eller överlämnar till Gotlands Fornsal.

Sockencentrum växer fram

Fram till 1900-talet har När, i likhet med andra landsortssocknar på ön, saknat ett egentligt

centrum i fastlandsmening. Ensam- eller storgårdarna har utgjort en rad små byar där man

                                                
66 Som högst är ”Burgen” 28 m ö h.
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byggt såväl bostäder (också för andra än lantbrukare) som affärer, kvarnar, malstäuor67 eller

gemenskapslokaler och frikyrkor (Berg & Svensson, 1969; Erixon, 1921; Löfgren, 1980). “By

på Gottland kallas gård. Socken är enligt gottländskt språkbruk icke delad i byar. Den är

delad i gårdar, och gården delad i parter. De sistnämnda benämnas stundom inom gården med

särskilda namn” (Lithberg, 1915)68. Historiskt, geografiskt och demografiskt kunde socknens

centrum in på 1900-talet urskiljas som ett område strax norr om Frigges och Golfbanans

första klubbhus. Liksom vid Burgen i söder och Alvare i nordväst, finns en koncentration av

förhistoriska gravplatsområden till dessa trakter. E. Lagerlöf skriver: ”Kanske önskade man

med kyrkans ’neutrala’ lokalisering att dels fjärma sig från 'hednatidens' centra, dels få ett

mera skyddat läge än vad t.ex. det utsatta Rikvide - Friggesområdet kunde erbjuda” (Lagerlöf

& Stolt, 1990: 664).69

De senaste 40-50 åren har ändå ett sockencentrum med ett 70-tal hushåll växt fram

(Berggren et al., 1973; Gugolz, 1977; Häglund & Häglund, 1975; Häglund, 1977; 1989; Klint,

1982; Mattsson, 1970). Centrum sträcker sig 500 meter mellan handelsförening och kyrka.

                                                
67 Malstäuo betyder ordagrant ”målad stuga” och användes som gemensam gäststuga och festlokal på
ensamgårdarna.
68 I Kap. 2.2 utvidgas diskussionen kring ensamgårdarna.
69 Den äldre kyrkoplatsen i När, som E. Lagerlöf skriver om, skulle vara belägen 1.400 m rakt söder om
nuvarande kyrkan och på Mattise marker.

Figur 6 Närs kyrka och församlingshem
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Förändringen är ett resultat av en medveten kommunal politik kombinerad med praktiska hän-

synstaganden. Gemensamma VA-, el- och telenät samt allmän och privat service underlättar

för inte minst äldre och rörelsehindrade och minskar kostnaderna för nybyggnation. Här finns

nu inte bara de båda ursprungliga grannlagen utan även villor, lägenheter, gemensamt ägd

affär, kvarn, den nerlagda posten och telestationen, samägd såg och idrottsanläggningar.

Vidare har en rad andra gemensamhetslokaler i skolan och församlingshemmet tillkommit,

jämte andra arbetsplatser som Närbygg, Hattstugan – ett gruppboende för senildementa - och

Närs Bil och Traktor, samt ett snickeri.

I detta sockencentrum, eller sokni, delar sig vägen från Visby och Lau tre gånger. Den

första armen leder ut från det s.k. Hunntorgi mot Närs golfbana och så småningom

Hammaren, Nyen och Närshamn70 respektive Närsholmen, vid vars inre gräns en badbassäng

med havsvatten anlagts. Den nästföljande delningen vid kyrkan och sockenmagasinet leder

ner mot hamnen via Burgen medan den tredje leder mot Burgen och badplatsen vid Hertha

fiskeläge samt Burs. Utanför sockencentrum finns ytterligare service- och anläggningsföretag,

trädgårdsförsäljning, samt sommaröppna kiosker, bageri och kafé. Dessa kan vara fristående

men inte sällan handlar det om ett växande antal lantbruks satsning på att diversifiera sin

verksamhet.71

Fortfarande ligger majoriteten av hushållen och gårdarna utspridda runtom socknen, ofta i

mindre klungor. Det finns totalt drygt 300 hushåll, vilket är en ökning med 30% sedan 1973.72

Jordbrukets roll i näringslivet

“Den som inte har sett sanden yra på När, den har aldrig varit här”,
menade en äldre närbo då vi tillsammans en vårdag i april såg
nordausten dra upp moln av sand, som likt en dimridå svepte in delar
av landskapet. En annan menade: ”Här far bondens rikedom.” (Ur
fältdagboken)

Till del stämmer När in på en romantiserad bild av en traditionell bondemiljö. Här finns

fortfarande storfamiljer där alla hjälps åt med arbetet på gården. Även grannar emellan ger

                                                
70 Närshamn blev med Gotlands uppsving på 1600-talet en av de viktigare hamnarna på Gotland. Allt eftersom
andra hamnar som Slite och Rone prioriterades sjönk dess betydelse tillbaka. Närshamn byggdes ändå ut 1959
och var i början på 1990-talet hemmahamn för halvdussinet fiskebåtar som tog upp torsk, lax och strömming.
Det skyddade läget drar även till sig fritidsbåtar sommartid.
71 Flertalet av dessa gör ingen reklam och har, liksom gårdarna, ingen eller endast diskret skyltning. Istället
bygger deras verksamhet på lokal kunskap. Det har gjorts några försök att öka informations- och servicegraden,
men flera producenter värjer sig mot en ökad exponering. Emellertid håller denna attityd på att förändras.
72 Den totala andelen sommarhus har ökat betydligt snabbare än antalet året-runt-hushåll, utan att befolkningen
ökat i motsvarande grad. Denna utveckling innebär att socknen dragit till sig allt fler investeringar från
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man varandra ett handtag och tar sig gärna en pratstund. Det är också vanligt att man går över

för att se till att allt är väl med den äldre grannen och kommer man in i ett hus vid tiden för en

kafferast eller då det är matdags blir man självklart bjuden till bords.

Räknat i antal gårdar och invånare var När jämte Burs, med 36 respektive 34 gårdar

(egentligen skilda ensamgårdsnamn), en gång Gotlands största socknar och tillhörde den

största administrativa landsbygdsenheten, Burs treding (Lithell, 1981; Steffen, 1943: 61).73

Idag omfattar När drygt 3500 hektar, varav 1/4 används till bostäder, grus- och stentäkter.

Övriga 3/4 består av betesmark och produktiv skogs- respektive åkermark. Närs jordmån av

moränmärgel, grus- och lättflyktiga sandjordar lämpar sig för potatis och Gotlandsråg.74

Den totala brukade arealen inom socknen har mer än fyrdubblats under de senaste 300 åren

(Häglund, 1989), vilket ger en indikation om hur alltmer av den lokala ekonomin inriktats på

ett renodlat jordbruk. På grund av den teknologiska revolutionen sedan 1930-talet har det

blivit allt färre som arbetar inom jordbruket. På När är ändå flertalet sysselsatta inom jord-

bruket (dryga 50%), eller nästan fyra gånger fler än på övriga Gotland (SCB, 1990).

Inom När är lantbruket koncentrerat på mjölk- och köttproduktion. Det finns nu 80

jordbruksfastigheter varav ett 70-tal är i drift. Medelarealen ligger runt 20 ha, vilket är något

mindre än för ön i stort.75 Emellertid innebär de komplicerade arrendeförhållandena att antalet

faktiskt brukade enheter är färre och genomsnittsarealen större.76

Tabell 1 Näringslivets struktur i När, Gotland
och Sverige77

Näringsgren                                    När                           Gotland                      Sverige
Jordbruk, fiske 50 15 5
Industri och bygg 18 20 25
Service 32 65 70
                                                                                                          
Källa:  Folk- och Bostadsräkningen 1985

                                                                                                                                                        
sommarfolk. Samtidigt speglar ökningen av antalet året-runt-hushåll med egna hem att allt färre accepterar att bo
tillsammans i storhushåll och flera generationer.
73 Ett 20-tal gårdar på När är dokumenterade sedan medeltiden (Klint, 1982; Lagerlöf & Stolt, 1990).
74 Data hämtade 1988-9 från Lantmäterienheten i Gotlands län och Lantbruksnämnden på Gotland.
75 Laga skiftet, det tredje organiserade skiftesförsöket på 100 år, stötte på motstånd och tog 21 år att genomföra
runt sekelskiftet 1900. Socknen delades då i tre, ännu fungerande, skifteslag: två mindre för den mest splittrade
delen av socken: Hammaren, Nyen, samt Första Skifteslaget som omfattade resten av socknen. Flera av de
samfällda grustäkter, stentag etc. som då skapades har senare delats upp, men sambrukas fortfarande för
husbehovsbrytning.
76 “Enligt lag skall arrendeavtal träffas skriftligt och vara bundet för viss tid - något som inte alltid uppfylls i
praktiken”  (Klint, 1982: 30). Detta stämmer med mina erfarenheter, att det är vanligt att man arrenderar ut åker-
eller betesmark i enlighet med muntliga avtal, som går tillbaka på hävd.
77 Under åren som gått sedan dessa uppgifter inhämtades har servicesektorn ytterligare förstärkts på de övriga
sektorernas bekostnad. Inte minst jordbruket har minskat sin andel med en knapp 1/3 fram till millennieskiftet
både på Gotland och fastlandet men något mindre på När.



43

Närs jordbrukare tampas med samma lönsamhetsproblem som flertalet lantbrukare runt om

i Sverige, med hög belåning och bidragsberoende i olika former. Under senare år har lant-

brukarna mött förändrade förutsättningar genom en alltmer långtgående differentiering och

specialisering. Flera har också prövat nya former för samarbete som att dela kostnader för en

lantarbetare eller praktikant mellan flera gårdar, pröva nya grödor i samarbete med andra,

starta alternativ odling etc.

I de gårdar som är i drift är ägarna helt (85 st.) eller delvis (28 st.) sysselsatta inom jord-

bruk (Larsson et al., 1987). Därutöver finns det inom socknen ett 20–tal andra företag, med

totalt ca. 70 sysselsatta. Många av dem som bor kvar på När arbetspendlar till olika arbets-

platser och 1/4 arbetar helt eller delvis utanför När.78 Flertalet av dem är verksamma inom

servicesektorn, medan andra är sysselsatta inom byggverksamhet och tillverkningsindustri.

Allt fler gör som lantbrukarna och kombinerar olika yrken eller utkomstmöjligheter.

Jordbruket, den breda tjänstesektorn, den övriga företagsamheten och i någon mån fisket

utgör också basen för en informell ekonomi med grannhjälp samt utbyte av tjänster och varor.

Naturahushållningen och bytesekonomins betydelse är något som också K. Klint noterat

(Klint, 1982: 12): “(Dessa informella ekonomiska nät)... bygger på hela socknens produktion”

(ibid.: 17, parentesen inlagd). Själv är jag av åsikten att det är fler socknar inom bygden i stort

- egentligen cirklar eller nätverk byggda på både grannskap, ärvd vänskap och släktskap, både

inom och utom socknen - som utgör basen i dessa kretslopp av varor och tjänster.79 En kon-

stituerande del av denna informella ekonomi utgör dels grannsamverkan inom storgårdarna,

dels de många maskinsamägandena där bönderna gemensamt köper in och lånar maskiner av

varandra tvärs gårdsgränserna. Den informella ekonomin innebär en inte oväsentlig inkomst-

källa, mestadels i natura, för hel- och deltidsarbetslösa men också för andra yrkesverksamma

(Rutz, 1984).80

                                                
78 Vid sidan av jordbruket pendlar alltså en stor del av arbetsstyrkan till främst Hemse och Visby. Detsamma
gäller de högre klassernas elever. Det finns dagliga bussförbindelser med Hemse och Ljugarn, som också går
vidare mot Visby. Flertalet yrkesverksamma pendlare organiserar och samordnar emellertid sina arbets- och
fritidsresor med privata fordon.
79 Med bygden menar jag primärt det område som täcks in av socknarna Lau, När och Burs. De emiska
indelningarna, vid sidan om ”socken”, är lösliga och varierar med sammanhanget och den utsiktspunkt en given
person talar ifrån. Av denna orsak kan beteckningen ibland även täcka in större delar av sydöstra Gotland.
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Året runt på När

Jordbruket spelar nu en mindre roll på När och i andra landsbygdssamhällen än någon gång

under historisk tid. Oavsett detta förhållande är jordbruket den viktigaste enskilda faktorn för

hur man ordnar sitt sociala liv år från år. På När liksom på Gotland och jordbrukssverige i

stort finns en markant skillnad mellan vinter- och sommarsäsong. Hela året präglas av jord-

bruket och dess sysslor. Liksom förr är sommaren högsäsong för både arbete och socialt

umgänge som inbegriper både tillfälliga besökare och bygdens olika samarbetslag (bidlag,

grannlag, samägandelag etc.). Som framgår av tabell 2 och figur 7 nedan sammanfaller

arbetsintensiteten inom jordbruket med turistsäsongen vilket utgör ett socialt dilemma då det

är mycket som skall ske samtidigt.

Tabell 2 Säsongsvariationer på en bondgård, När
Gotland

Källa: Fältdagbok 1988-1994 från Närs socken på Gotland

Nöjesutbudet domineras sommartid av turister, sommargotlänningar och vinterstock-

holmare (se figur 7 nästa sida).81 Under höst, vinter och vår förändras det sociala livet i sin

inriktning och man vänder sig i hög grad inåt mot socknens angelägenheter. Figur 7 gestaltar

en årscykel på sydöstra Gotland som den kan te sig ur en närbos perspektiv.

Övergången från sommar till höst inleds då sommarfolket åker hem och är definitivt över

då skörden avslutas. Arbetet under vintern har en jämnare rytm och är mer förutsägbart,

särskilt som den långa höst-/vinter-/vårsäsongen domineras av återkommande träffar inom

                                                                                                                                                        
80 Forskningen om informell ekonomi ligger ännu i sin linda, men är intressant för att förstå inte minst
glesbygdens ekonomi (Mogensen, 1985; Olwig & Sampson, 1985; Persson, 1983; Rosengren, 1991; Wallentin,
1985b).
81 Orden illustrerar den lokala uppdelningen på tillfälliga och återkommare besökare samt återvändande gutar.
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Figur 7 Fritids- och arbetsåret på Gotland
82

ramen för skola, föreningsliv, studiecirklar, samägandeföretag. Upptakten i september inleder

den sociala höstverksamheten.

Det sker parallellt med ett mer eller mindre strukturerat informellt umgänge. Mot slutet av

november avslutar syföreningar hösten med ”skördefest” och ”syföreningsauktion”, eftersom

man då så smått börjar julförberedelserna. Man har fram till dess hunnit ”gå ett varv”, så att

alla husmödrar varit värdinna en gång. Den rättvisa och jämlika turordningen vad gäller

värdskapet är ett mönster som går igen i många olika situationer, inte minst i

samägandeorganisationer. Det är något som mina informanter, män som kvinnor,

                                                
82 I sin grundutformning utgår figur 7 ifrån ett fåtal samtal men innehållet har en bredare förankring än så. Det
visade sig samtidigt att det inte finns någon enhetlighet i hur människor på När och Gotland uppfattar årets gång.
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återkommande pekat på som centralt för socknens umgänge. Flertalet aktiviteter gör alltså

uppehåll för jul innan man tar nya tag i januari och förbereder en rad årsmöten. Cirklar, möten

och andra fritidsaktiviteter avslutas allteftersom vårbruket sätter fart. Under sommaren är det

dessutom få som vill ha fasta aktiviteter. Man har ju då mycket att stå i, med både arbete och

socialt liv. Det är många släktingar och vänner som kommer till ön under den sex - åtta

veckor långa turistsäsongen.

En stabil befolkning

Det är inte bara näringslivsstrukturen som definierar När som en glesbygd. Även om be-

folkningen under de senaste decennierna stabiliserat sig på en nivå mellan 550 och 600

personer (1990-1999) sker ändå en kontinuerlig utflyttning. I likhet med andra glesbygder

finns en markant obalans mellan antalet män (knappt 60%) och kvinnor (drygt 40%). En

annan markör är det stora antalet pensionärer (20%), ensamstående och medelålders, samt

äldre jordbrukare som är överrepresenterade på När och det lantliga Gotland i jämförelse med

övriga Sverige.

Tabell 3  Åldersstrukturen i % i När jämfört med
Gotland totalt och Sverige som helhet

     År                           När                         Gotland                    Sverige
0-6 6.1 8.8 7.2
7-15 12.0 11.6 10.8
16-19 6.8 5.3 5.2
20-64 54.0 56.3 60
65-74 11.7 9.8 9
75- 9.4 8.2 7.8

Källa: Gotlands Kommuninformation; Närs utvecklingscirkel, SCB 1990

Närmare 80% av Närs befolkning är född på När eller i grannsocknarna, medan övriga

20% huvudsakligen stammar från andra delar av Gotland eller från fastlandet. Det talar för en

relativt homogen befolkning där flertalet är släkt genom blodsband eller giftermål.

Det senaste halvseklet har medfört en trendförändring med en relativ demografisk

stabilitet. Gotland och inte minst södra Gotland intog en särställning i Sverige under senare

delen av 1800-talet. Nativiteten ökade visserligen men barnafödandet var ändå betydligt lägre

än för riket i stort (Wohlin, 1915). Att notera är att Gotland tillhörde ett immigrationsområde

                                                                                                                                                        
Huvuddelen ser det cirkulärt och flertalet i den riktning som grafen visar. Andra föredrar att rikta in cykeln
motsols. Ytterligare några ser året och även livet som mer linjärt eller cykliskt/vågformat.
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från de närmaste landskapen (Öland, Småland, Östergötland och Södermanland) och att man i

stort undslapp den stora avtappningen till utlandet, som skedde i övriga nationen (ibid.).83

Fram till 1800-talet hade Närs befolkning en tämligen beskedlig nativitet, ungefär som

Gotland i stort d.v.s. lägre än för övriga landet. Under 1800-talet satte tillväxten fart, både

ekonomiskt och befolkningsmässigt med en nära nog fördubbling av befolkningen till 1874.

Orsakerna till det låga barnafödandet har diskuterats utan att forskarna nått enighet. N.

Wohlin respektive U-B. Lithell har presenterat två huvudargument (Lithell, 1981; Wohlin,

1915). Den förre, i likhet med O. Löfgren, menar att den låga nativiteten hängde samman med

södra Gotlands speciella traditioner med fåbarnsfamiljer Löfgren, 1970. Man ser det som en

rationell strategi för bönderna vilka ville bibehålla en odelad gård och sin relativt goda

levnadsstandard (ibid.). D. Gaunt ifrågasätter riktigheten i denna modell och hans

invändningar följs upp av U-B. Lithell. Även de bygger på data om arbetsmigration, goda

levnadsförhållanden, men de utvidgar och lägger till att amningsmönster var en preventiv-

metod som jämte andra tekniker var olika sätt att genomföra strategin (Gaunt, 1977; Lithell,

1981).

Tabell 4 Befolkningsförändringar i Närs socken
1680-1990

Källa: Sockenboken om När; Församlingsböcker i Närs församling; Gotlands kommuns planeringsunderlag

Samtidigt med befolkningsökningen ökade partsklyvningen och runt år 1870 upplevde När

socken en försörjningskris. Den snabba tillväxten resulterade i en kraftig social skiktning av

                                                
83 I Närs fall återvände dessutom flera av dessa utvandrare. Data härrör från kyrkoböckerna i Närs pastorat. Den
relativt låga nativiteten har bl.a. kommenterats av den stora Emigrationsutredningen, som genomfördes under de
första decennierna av 1900-talet.
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befolkningen. Emellertid var den mindre uttalad än i många områden på fastlandet

(Stenberger & Steffen, 1945; Åkerman & Siltberg, 1991; Öhrman, 1991).

Många av socknens närmare 1300 invånare blev dock jordlösa och beroende av lönearbete

och fiske året runt.84 Detta bröt mot tidigare traditioner av oberoende och fick effekter på den

likvärdighet som varit definierande på den gotländska landsbygden (se Kap. 2.2). Det knappa

utrymmet frammanade även tvister och stridigheter om rätten att bruka jorden. Genom

skiftesreformer, den senaste och mest omfattande 1917, delades jorden upp så att flertalet fick

egna lotter att bruka. Sedan nästan ett sekel är konkurrensen om jorden återigen mindre och

antalet mantalsskrivna i Närs församling är nu tillbaka vid samma siffror som vid 1700-talets

senare hälft.

En levande landsbygd och en tät glesbygd

[När] …är socknen med de bygdekära människorna, som vägrar att se landsbygden som en plats utan
framtid. Det är socknen som bygger ut sin affär, då man lägger ner landsbygdsaffärer på löpande band.
Det är socknen som satsar på ungdomen i en skola med idrottsplats, ishockeybana och tennisbana i nära
anslutning. Det är socknen med färgstarka personligheter. De som gått hädan har skapat tradition och de
som tar vid har traditionen med sig. (Mattsson, 1970)

Som framgått av det föregående avsnittet finns en rad omständigheter som placerar När i

marginalen av det moderna urbana samhället. Det är ett fåtal näringar som dominerar. Man

har ojämna och övervägande låga inkomster. Beroendet av socialförsäkringar är stort och

mångas privatekonomi bygger på delinkomster från den informella ekonomin, alternativt

säsongsarbete varvat med a-kassa eller sjukskrivningar. Befolkningsantalet har under lång tid

varit nedåtgående och ännu är nettoutflyttningen stor. I jämförelse med norra Sverige är för-

visso avstånden korta till tätorter med privat och samhällelig service. Ändå upplever många

närbor att de framlever sina liv långt borta från både Visby och Stockholm. För dem stämmer

vad Allan Nilsson en gång sagt med mild ironi: “Sett ifrån När ligger Visby ocentralt”.

Glesbygdsstämpeln för ofta med sig en självsyn präglad av uppgivenhet (jfr.

introduktionen). Denna självuppfattning har sin grund i och förstärkts av storsamhällets

strukturella särbehandling och förtryck eller nedvärdering av lokala identitets- och kultur-

uttryck. Det gäller inte minst viljan att skapa ett nationellt och enhetligt språk på de lokala

dialekternas bekostnad (se Appendix 1). Ett annat exempel konstaterades redan i presen-

tationen av Gotland. Samhällets regelverk vad gäller den informella ekonomin kom att slå

                                                
84 Det ensidiga beroendet av fiske gav ett hårt liv. Det illustreras av att man under knappt hundra år kan
observera mångdubblade fall av drunkningsolyckor i kyrkböckerna (Häglund & Häglund, 1975; Häglund, 1977).
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också mot den traditionella utbytesekonomin på lands- och glesbygd.85 1970-talets ”Gröna

våg” inledde emellertid ett paradigmskifte och man började sätta ord på dessa orättvisor

(Wessling, 1983).

På När har man aktivt sökt ändra denna negativa självsyn. De ledande talespersonerna

återkommer gång på gång till att När på en rad olika sätt inte riktigt passar in i glesbygds-

mallen. När har också av andra beskrivits som en bygd med goda möjligheter att klara sig

som ”en levande landsbygd”, även in på 2000-talet. Förekomsten av en sådan enad linje

gentemot omvärlden har uppmärksammats och kommenterats av myndighetspersoner och

media (Mattsson, 1990; Mattsson, 1970; Olsson, 1987; Roselius, 1991; Sollerman, 1982).

Man har i viss mån lyckats bibehålla offentlig service och kommunikationer, som under-

lättar långpendling till arbete utomsocknes. Närborna har sålunda lyckats vända några av de

viktigaste problembilderna och har kvar skola, hamn, bibliotek, affär och bank. Man har även

satsat på en nyskapande blandning av frivillig, föreningsdriven, privat och offentlig social

omsorg, en dynamisk idrottsrörelse, samt - inte minst viktigt - nya lokala arbetstillfällen.

Eftersom de lokala organisations- och beslutsvägarna inte är accepterade så är processen, mer

eller mindre uttalat, anpassad till storsamhällets villkor för organisation, bidrag och normer.

Samtidigt söker man nya vägar:

”Det går inte att sitta och vänta på att myndigheterna skall göra något”. Den åsikten har tre
[cirkeldeltagare] Anders Lindström, bonde vid Bosarve [redaktör hos Celiakiförbundet], Sören Larsson,
bonde vid Smiss (kommunpolitiker) och Arne Ohlsson, maskinstationsägare vid Siglaivs [båda
kommunalpolitiker]. ”Närkarna har inte suttit och väntat. De har, som så många gånger förr, tagit saken i
egna händer… Det måste vara bättre än att bara kräva saker... De har försökt att vara realistiska och att
jobba för att förverkliga åtminstone några av idéerna... Kan man sen lära sig att tänka positivt också så
kan det bli bra resultat.” (Olsson, 1987, parenteser tillagda) 86

Socknen har en tydlig profil med en lokaliserad, symboliskt definierad identitet som

medvetet utarbetats av socknens talespersoner. Via en rad nätverk finns parallellt en

kvalitativt och kvantitativt tät interaktion inom bygden. En sammanvägning av dessa faktorer

innebär att man kan karakterisera socknen som en tät glesbygd.87 Uttrycket tät glesbygd

används här för att särskilja Närs situation från den urbaniserade glesbygd där man har

tillgång till ett brett utbud av samhällelig service.

                                                
85 Tillämpningen av regelverket innebär att man i glesbygden får göra som man brukar samtidigt som man
stämplas som moraliskt förkastlig (Aronsson et al., 1984; Berglund, 1987; Ronnby, 1992). I rättvisans namn
skall konstateras att här saknas forskning (Olwig & Sampson, 1985; Wallentin, 1985b).
86 Citatet kommer från ”Näringen” en informell diskussions- och bygdeutvecklingsgrupp som beskrivs i Kap. 3.
87 I en diskussion kring begreppet urbaniserad glesbygd identifierar Johannisson et al. ett kontinuum – mellan
urbant och glesbygd – inom det moderna samhället. De definierar tre identifierbara livsformer som skiljer sig
från det urbana: urban glesbygd, landsbygd och rural glesbygd (Johannisson et al., 1989; se även Berg et al.,
1989; Ekman & Persson, 1993; Johanson & Strand, 1989).
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Kap 1:3  Sammanfattning

Gotland är landet annorlunda med sol, bad, ruiner, rosor och - tillsammans med Jämtland -

landets mesta jordbruksbygd. På flera sätt ligger ön i centrum och samtidigt utanför allfar-

vägarna. Så har det varit sedan storhetstiden under Hansa-eran. Samtidigt innebär det

geografiska läget en närhet till länderna runt Östersjön, vilket fått förnyad betydelse efter

1990.

På denna ö ligger strandsocknen När där man håller på gamble traditioner och jord-

brukarna idkar ”mångsyssleri”. Tvivelsutan befinner man sig i den gotländska marginalen och

är omtalade för sin traditionalism. Samtidigt har man ett etablerat rykte som en bygd där

mycket händer. I vardagens handlingar uttrycks en del av identiteten som sockenbo och

närborna har upparbetat en omtalad självkänsla som tål att nagelfaras av revymakare: Kultur

de jär när ett vagnshjaul används sum vagnshjaul u inte sum a taklampu i Vällingby (Nilsson,

1988: 90).

På När och Gotland i stort upplever man en geografisk och kulturell distans till omvärlden.

Detta har accentuerats av öns glesbygdsstatus med fysisk närhet till Sveriges ekonomiska och

politiska centrum parat med en social, logistisk och ekonomisk distans. De korta avstånden

och traditionen av tät samvaro inom de många små socknarna skiljer dock Gotland från den

gängse glesbygdskommunen och länet.

På Gotland har det uttryckts i att gotlänningar återuppväckt och revitaliserat en gotländsk

identitet (Genrup, 1988b; Salomonsson, 1979). ”Annorlundigheten” har sålunda givit got-

länningarna ett verktyg med vars hjälp de inför sig själva och omvärlden kunnat vända några

av de viktigaste tecknen på glesbygdens stigma och utanförskap till positiva associationer.

Den retoriska presentationen av Gotland, och kanske speciellt När, spelar sålunda en viktig

roll för både självuppfattning, eller egentligen självuppskattning, och det intryck man gör på

omvärlden. Nästa kapitel följer upp dessa tankegångar med data kring ett identitetsbyggande

som fokuserar Närs socken.
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Kap. 2 Socken i tid och rum

Med “Brändus fiskeläge ligger i När, på Alsk' jord men brukäs av Lauboar” brukar far-

galten Ruben Djurman presentera ursprunget till durspelsgänget Brändus Sväinpälsar.88

Texten kan översättas och tolkas enligt följande: Brändus fiskeläge ligger rent geografiskt i

Närs socken men administrativt tillhör området Alskogs socken och dess bönder. Fiskeläget

däremot ”brukades” av folk från Lau socken. Samtidigt illustrerar han hur gotlänningar i

gemen identifieras och identifierar den näraliggande omvärlden utifrån socknar. Samtidigt

visar citatet hur nära historien ligger vardagslivet också utanför Visby.

Det Djurmanska citatet

speglar också att sockent-

illhörighet i någon mån är över-

lappande och att det ibland är

svårt att avgränsa socknar från

varandra. De gamla socknarna

med de invecklade socken-

gränserna lever ännu kvar i

medvetandet. Dessutom korsas

de av nutida administrativa, i sig

motsägelsefulla, indelningar

inom utbildning, social omsorg,

projekt och annan stödverksamhet.

Detta kapitels nyckelfråga är huruvida socknen, uttalat eller underförstått, utgör den orga-

niserande och sammanhållande symbolen för lokalsamhället När.89 De intrikata komplika-

tioner vilka fargalten pekar på antyder att sockenskapet utgör ett av de viktigaste sätten att

känna igen och placera människor och tillhörighet på Gotland. Paradoxalt nog finns ingen

motsättning mellan de många mötena som korsar sockengränserna och den entydiga

indelningen av människor som invånare av enskilda socknar.

                                                
88 För en mer ingående, om än humoristisk, presentation av Brändus Sväinpälsar, se Gottfridsson, 1990.
89 "Socken" påminner om den av R. Redfield definierade enheten little community. Associationen kan ses som
utgångspunkt för en uttalad lokal ambition, uttryckt i den retorik som omger socknen. Samtidigt kan man hävda
att det också finns ansatser till den omedvetna utagerade verkligheten av täthet i relationerna, harmoni i
samarbete etc. som det lilla samhället enligt R. Redfield representerar (Redfield, 1960).

Figur 8 Brändus Sväinpälsars logotyp
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Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt, vilka vänder och vrider på vad ordet socken står för hos

närborna. En inledande text hävdar att beteendet med ”stolar” och andra lokala sedvänjor i

gotländskt vardagsliv fungerar som indikatorer på gemenskap, samtidigt som de är markörer

av gränser och utanförskap. Det andra avsnittet kring sockenhistoria söker klarlägga hur

socken som entitet speglas i historiska källor. I det tredje avsnittet analyseras Närrevyn och

lokalrevyn som en skrattspegel av lokalsamhället och dess identitet (Ericson, 1992; National-

encyklopedin, 1994; Nilsson, 1988).

2:1 Tillhörighet och främlingskap

I många lokalsamhällen brukar man framhålla vissa handlingar och berättelser syftar till att

påvisa en etnisk, lokal eller annan kollektiv identitet. Inom antropologin likställs dessa

handlingar och berättelser ofta med symboler som i första hand är till för att underlätta internt

umgänge eller förstärka gemenskap. Detta avsnitt är ägnat att presentera lokala symboler för

upplevelser av gemenskap och tillhörighet på När.

2:1 a Några koder på När

Bland de många kulturella koderna i Närs socken är det särskilt fem lokala markörer för

gemenskap jag vill ta upp. De tär sedvänjor kring husets nyckel , stolen innanför köksdörren,

köksvägen, klädseln och det jag vill kalla ”tystnader”.

Nyckeln

En sommargäst frågade mig om jag märkt att man på När inte låste om sig på samma sätt

som i städerna:

Har du tänkt på att våra grannar sätter nyckeln på insidan av den olåsta dörren om de är hemma eller på
gårdsplanen eller i något av uthusen. Men ska de ut på åkern eller ner till bodi så sätter de in nyckeln på
utsidan och vrider om. Skall de in ”på Hemse” eller in till ”stan” (Visby) så låser de och hänger upp
nyckeln vid sidan om dörren. Åker de så bort för några dar till barnen på fastlandet så lägger de den under
trappen i en blomkruka. Det verkar som om det bildar en slags kod med vilken de berättar om ungefär var
de är och hur länge de tänker vara borta.

Allteftersom vi funderade kring detta med att gå in i andras hus, fann vi att det inom

socknen finns olika variationer på nyckeltemat. Det kunde lika gärna vara en kvast som ställs

på olika sätt, eller att nyckeln läggs i en kruka, eller att man gör något annat som markerar var

gårdens folk är eller vad de gör. Gemensamt är den upplysande aspekten, d.v.s. tillgänglig-

heten till bostaden eller egentligen köket. Denna öppenhet markeras i form av tecken som är

läsliga för grannar, vänner och nära släktingar. För olika kategorier av utanförstående

(sommarfolk, utomsocknes m.fl.) kan nyckeltemat ses som ett exempel på underförstådd



53

kunskap, vilken markerar en gräns som utesluter. I den stund man lär sig detta språk erbjuder

dock ”nyckeln” istället en möjlig ingång till en känsla av samhörighet. ”Nyckeln” och andra

instrumentella kommunikationssätt är olika sätt att leva ut ett medlemskap i lokalsamhället.

Att de faktiskt kan uppfattas som något som utesluter andra människor är en oförutsedd

bieffekt.

Stolen

En vän, Birgitta N., berättade om en annan lokal kod för hur man uppför sig och relaterar

till andra inom samma mikrokulturella värld.

Birgitta var ny i socknen och flyttade som nygift in i svärföräldrarnas hus. Dessa flyttade i

sin tur in till sokni, sockencentrum, för att ge plats åt den nya familjen. Det innebar att de,

liksom många andra - både nu och förr - hade nära till och kunde hjälpa till med gården och se

efter barnen.

Efter att ha installerat sig på gården och möblerat om en del bjöd Birgitta in svär-

föräldrarna på middag. De kom något tidigare än vad som var sagt. Birgitta höll på att laga

mat och duka medan maken var ute för att stänga och släcka ner inför kvällen. Hon bad svär-

föräldrarna stiga på och bjöd dem att slå sig ner vid bordet för att språka en stund innan

maten. De stod emellertid kvar i köksdörren, samtidigt som de försiktigt tittade sig omkring.

Birgitta minns det som en besvärlig stund för bägge parter och att hon tänkte att svär-

föräldrarna nu var gäster i sitt gamla hem med dess blandning av välkänt och nytt. Flera

gånger bad hon dem sätta sig, men de stod envist kvar vid dörren, trots att hon visste att svär-

modern hade ryggvärk. Hon upplevde det som att situationen blev alltmer ohållbar, men

kunde inte förstå vad som var fel. Birgitta antog emellertid att deras avighet främst hade att

göra med svårigheten att återkomma ”hem” och finna så mycket förändrat. Hon förstod väl att

de kunde se hennes agerande som en kritik av allt de gjort genom åren. Inte förrän

maken/sonen kom in löste sig situationen. Han tog fram två stolar till dörren och genast satte

sig svärföräldrarna ner, kopplade av och började, om än något ledbrutna, prata om ditt och

datt.

För de äldre handlade situationen om att visa takt och ton. De visste att Birgitta befann sig i

en känslig situation, de hade själva en gång tagit över gården och infört förändringar. Genom

att inte gå in i det som nu blivit Birgittas kök ville svärföräldrarna strikt markera att de var

gäster och därmed visa henne respekt. De ville berätta att detta nu var hennes domäner.

Birgitta å sin sida tolkade svärföräldrarnas agerande som ett avståndstagande, att hon inte dög

och att hon invaderat deras hem. Birgitta saknade kunskapen att stolen är ett på När kulturellt
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erkänt instrument för att såväl markera gränsen mellan offentligt och privat som respekt för

inte minst husmoderns auktoritet i hem och härd.

En stol omedelbart innanför den inre köksdörren finns i de flesta hem jag besökt på den

gotländska landsbygden. Det är kutym att man, då man har ärende, går in och slår sig ner på

denna stol. I enlighet med den logik som följer av koderna kring ”nyckeln” kan man gå in och

sätta sig ner även om värdinnan eller värden inte är på plats. Då värdfolket är hemma pratar

man en stund innan det egentliga ärendet kommer på tal. En del anser att gästen skall vänta på

att värden en eller flera gånger hör sig för om den förres ärende.

Köksvägen

Köket och baksidans ingång, inte huvudentrén, utgör den vanliga vägen in i ett hus på När

och det lantliga Gotland.90 Om gästen inte är en fullständig främling, går denne helt självklart

in i huset utan att knacka eller ringa på och fortsätter så direkt in i köket.91 Den slutsatsen kan

man dra av att många huvudentréer är närmast oanvända, gräs växer på en stenlagd gång,

mossbelupen trappa, dörren och trappräcket kan vara avflagnade och rostiga. Samtidigt bär

gången mot köksdörren tydliga spår att vara väl använd och underhållen. Dessa gångar är

oftare stenlagda och upplysta såväl kvälls- som nattetid.

Att närma sig huset via köket, samtidigt som man visar respekt genom att stanna vid

”stolen” hör sålunda till god ton. Detta kan av en utanförstående upplevas som en nästan

överdriven hänsyn man visar varandra inom den utvidgade familjen, bland grannar, vänner

och samarbetsparter.92 Man förväntas sitta kvar på stolen innanför dörren och vänta till dess

man har klarat av sitt ärende eller blivit bjuden till bords. Att det sistnämnda sker ses som

något av en självklarhet för den som har ärende och kommer vid tider då det bjuds på mat

eller kaffe. Stolen och området innanför köksdörren, dit man alltid har tillträde, kan ses som

en fortsättning på det offentliga rummet. Köket utgör därmed ett mellanläge mellan offentligt

och privat (v Rosen, 1990).93

                                                
90 "På Gotland går alla in via köksdörren på baksidan" (Borger-Bendegard, 1993: 25).
91 Av hävd används huvudentrén huvudsakligen vid livs- och årsritualer och speciella tillfällen då någon flyttar
in eller ut. Under senare år har man på flera håll öppnat upp under sommarsäsongen då husen fylls av barn och
barnbarn på besök från Visby och fastlandet.
92 I "Oles Jaken" av Roland Olsson ges, om än med vissa poetiska överdrifter vad gäller försiktighet och
hänsynstagande, exempel på hur det går till då någon kommer in i ett grannhus (se Appendix 2:4).
93 Ett hus symboliska indelning har uppmärksammats på en rad olika sätt (Bourdieu, 1973; Århem, 1991). Även i
Sverige har man av hävd haft olika idéer och sedvänjor förknippade med huset och dess delar, bl.a.
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Klädsel

Ingångarna i huset markerar rent fysiskt sociala tillfällen och rituella händelser. Skillnaden

mellan dessa tillfällen är lika klar som skillnaden mellan sommar- och vintersäsongen. Den

första gången en ny medlem i huset flyttar in markeras det inte sällan med att man öppnar

huvudentrén och välkomnar den vägen. Detsamma gäller de riter som omger dop, bröllop

eller begravning. På ett motsvarande och för andra avläsbart sätt tydliggör man i sin klädsel

vart man ämnar sig och vad man skall göra. Man klär sig olika beroende på om man skall gå i

ladugården, vara hemma i huset, åka ner till affären eller till ett möte med någon förening,

men också om man skall fara till Visby, gå till kyrkan eller bevista olika typer av  års- och

livsriter. Då flertalet gör samma distinktioner uttrycker valet av arbets- och fritidsklädsel men

även högtidsklädsel en form av likhet. Man känner igen sig och har en trygghet i varandra.

Denna vilja att vara konform är sålunda en markering av tillhörighet.

Halvord

En annat sätt att tydliggöra lokal samhörighet på När är användningen av ”halvord”.

Halvord är i grund och botten ett sätt att summera ihop ord och meningar till ett eller två ord

som ändå har med sig hela innebörden av den ursprungliga tanken. Det är uppskattat och

lägger en oväntad och komisk betydelse till samtalet.

Skolläraren och Gutamålsgillets ordförande Lars ”Las” Jakobsson påpekade och exempli-

fierade betydelsen av ”halvord” vid ett samkväm i juli 1988.94

Halvord är (och framförallt var) ett vanligt sätt att tala, inte minst på södra Gotland. I ett av ”Las”
exempel beordrades beväringar att rengöra gevären - Gi-väri rain [gör gevären rena/rengör gevären].
Halvord som rent teknisk företeelse bygger på melodi och rytm där talaren drar ihop olika stavelser vilka
är tämligen likalydande. Det kräver en inte oansenlig poetisk förmåga. Halvord är därvidlag en tämligen
enkel teknisk finess, som tillåter talaren att dra ihop betydelser utan några djupare detaljer eller
referenser. Manipulationen av orden gör det även möjligt att skämta med sina vänner och sätta dem på det
hala.

Talandets och berättandets konst (se Kap. 5.2) värdesätts på När och Gotland och ”halvord” är

ett exempel på detta. Generellt utgör företeelser som ”halvord” och ”tystnader” ytterligare

indikatorer på en tät social gemenskap i R. Redfields anda (Blom, 1989; Crocker, 1977;

Emmett, 1982; Gal, 1987; Palmer, 1977; Phillips, 1986; Redfield, 1960).

                                                                                                                                                        
”rackarbjälken” som utöver uppfattningar om konventionell smuts respektive rituell orenhet i likhet med ”stolen”
markerar skillnaden mellan offentligt och privat inomhus (J. Å Alvarsson, personlig kommentar).
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Tystnader och implicit kunskap

Det finns ytterligare aspekter på lokal kunskap som kan samlas under rubriken ”tystnader”.

Det är en mer sammansatt form av kommunikation än halvord. ”Tystnader” handlar om det

undanhållna, det som inte sägs, vad som underförstås, glöms, göms för att det inte behövs

eller som ett uttryck för diskretion. Inom ramen för det outsagda kan berättaren korta av be-

rättelser genom att utesluta stora delar av förutsättningarna för en poäng i en utsaga. Det

gäller inte minst sådana som för en oinitierad kan tyckas vara väsentliga för att förstå bud-

skapet (se även Kap. 6).

Tystnad i form av underförstådd kunskap kan exemplifieras med vad en återinflyttad

person upplever då han hamnar i ett sällskap av vänner och grannar. För denna ”flyttfågel”

blir det snart tydligt hur gruppen låter tankarna gå när man berör olika aktuella ämnen och

personer, men också begrepp som den återvändande inte känner till. Med små ”hjälper”, eller

inlägg, från kamraterna förs konversationen vidare från familj till arbete och andra händelser

på bygden. Inte förrän de kommer in på samtalsområden vilka berör äldre händelser förbyts

utanförskapet i ett igenkännande. Det handlar om associationer som bygger på lokal kunskap,

vilken ständigt lever vidare och förändras (se Bergmann, 1987; Blehr, 1994; Borgström, u. å.;

Gullestad, 1984; Hallgard, 1973; Hannerz, 1967; Messenger, 1983; Åkesson, 1991).

Även om vänner och bekanta skulle vilja fylla i alla luckor vore det inte görligt att ständigt

gå in och avbryta. Hela konversationens flytande karaktär skulle gå förlorad då samtals-

parterna om och om igen skulle köra fast i förklaringar. En annan aspekt är måhända lika

viktig i detta sammanhang och det är att man skulle hamna i en rad diskussioner om vad som

egentligen hände. B. E. Borgström och B. Blehr påpekar att i en situation då man vecklar in

sig i förklaringar blir skillnaderna i uppfattningar och bakgrund tydliga (Blehr, 1994;

Borgström, u. å). Gemenskapen, i betydelsen communitas (Turner, 1967) som bland andra J.

Bergmann och V. Adelswärd menar är ett viktigt delmål för småprat, klarar inte sådana

avbrott och skillnader i uppfattningar (Adelswärd, 1991; Bergmann, 1987).

På När finns således exempel på informell och underförstådd kunskap vilka pekar på att

där finns en tät interaktion med socknen som huvudsaklig symbolisk ram. Detta är känt också

från andra lokalsamhällen och är därför i sig något som inte är ovanligt eller speciellt för När

och Gotland (Bell & Newby, 1971; Benedict, 1966; Cong, 1992; Fox, 1978; Gal, 1987;

Hanssen, 1952; Redfield, 1960; Sandsdalen, 1988; Young & Willmott, 1957). Vare sig

”stolen”, ”nyckeln”,  språk som dialekt och ”halvord”, eller för den delen ”tystnader”, är

                                                                                                                                                        
94 Ortnamnsforskare I. Ohlsson har uppmärksammat sedvänjan med halvord (Olsson, 1984).
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unika för När och Gotland. I en mängd variationer återfinns de runtom i Sverige och Norden.

Det jag vill peka på är att relationerna människor emellan har många olika dimensioner. Det

är speciellt i det kontinuerliga vidareutvecklandet av specifika traditioner som det lokala

kommer till uttryck, ur både gemenskaps- och gränsperspektiv.

2:1 b Gemenskap och avgränsning
Relationen mellan gränser och gemenskap är en aspekt som det kan vara intressant att

stanna till inför. A. Cohen har, som noterades i introduktionen, utvecklat F. Barths teorier om

etniska gruppers gränssättningar och anpassat dem till en situation med flytande, men ändå

tydliga, symboliska gränsmarkeringar mellan olika kollektiv (Barth, 1981; Cohen, 1969;

1985). Cohen har dessutom visat att det har blivit allt viktigare att finna ord för denna till-

hörighet och gemenskap. Denna process sker i takt med att lokalsamhällen upplever sig allt

mer kringrända och penetrerade.

Emellertid menar jag att det i diskussionen kring gränser begås ett grundläggande tankefel.

Det är ett problem orsakat av den antropologiska metodens utgångspunkt med forskaren som

utanförstående.95 Man möter det annorlunda och lägger märke till gränseffekten snarare än till

det ”gemenskapande” som dessa kommunikativa aspekter i första hand avser att uttrycka.

För flertalet informanter är avsikten med sedvänjan kring stolen, ombytet av kläder etc.

inte att berätta något för omvärlden utanför socknen. Det är ett sätt att visa hänsyn och respekt

för sina medmänniskor, snarare än att sätta gränser. De berättar om vad som känns bra och

rätt: ”jag kan inte vila förrän det är snyggt omkring mig” eller att man måste vara”…rätt klädd

för att inte vara annorlunda.”;  ”...hel och ren då man inte går direkt från ladugård till affären.”

De gar int för si (att gå direkt), de luktar fra häusar (ladugården).” Eller de berättar att jag

måste visa respekt för andra som gjort sig besvär. ”Det gar da rakt int för sig ti’ u ga ti’ ain

begravelse, i vanlige kleider naj, naj!”

Uttalanden som dessa markerar sålunda hänsynstagande till andra. Här finns, i andra hand,

även en oro inför vad andra skall säga eller tänka. Det är uttryck för en vilja att visa respekt

och bli respekterad av sina likar. Respekt för sina likar i uttrycks på När lika mycket om att

låta var och en sköta sitt som att skapa en grogrund för gemenskap, samhörighet och till-

hörighet. Det är en fråga om att i det lilla skapa förutsättningar för den ”communitas” V.

Turner en gång lanserade som den starkaste formen för social gemenskap (Turner, 1974b).
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Att iaktta lokala sedvänjor som dessa ingår i processer där man följer kulturellt

standardiserade ramar och inordnar sig som en del av kollektivet och så får njuta dess frukter.

Gränsmarkeringen, d.v.s. att påpeka eller markera olika former av socialt utanförskap, är i

detta sammanhang sekundär och kan ses som en konsekvens av gemenskapsbygget. Det finns

dock vissa situationer då man på När gör medvetna gränsmarkeringar, men med andra

utgångspunkter. Det sker då någon av olika orsaker tydligt avviker och man börjar ”skvallra”

om personen ifråga eller tar till andra sociala kontrollåtgärder. Detta är en klassisk form av

gränsdragning kring accepterat beteende. Motsvarande gränsmarkeringar kan också skönjas i

sättet att prata om grannsocknars folk och deras göranden och låtanden. Ett exempel är då

Per-Åke N, i början av oktober 1988, kommenterar den första limpu (ensilagehög) som jag

lägger upp av sockerbetsblast på Laus myr: ”Har du sett att Burslimpan är mjukt rundad på tre

sidor och tvärt avhuggen på den fjärde, Laulimpan är rundad på kortsidorna men tvär på

långsidorna. Närlimpan har alla sidorna mjukt rundade ner mot marken”.

Såväl skapade föremål som naturfenomen i landskapet används alltså för att karakterisera

socknarna i det lokala språkbruket. Också själva språket sägs särskilja de olika socknarna och

deras invånare. Flera av mina informanter säger sig med tämligen stor lätthet kunna urskilja

även såpass närliggande sätt att tala som dialekterna i de tre socknar från vilket citatet ovan är

hämtat. De och andra går också i god för att det är svårt att sjunga och deklamera exempelvis

Gustav Larsson, den gotländske nationalskalden från Norrlanda, ca tre mil norrut, eftersom

hans ordmelodi inte passar de närska tungorna. Riktigheten i detta är vanskligt för mig att

bedöma. Vad som emellertid är tydligt även för en icke gotlänning är att gotländskan skiljer

sig åt på den norra och södra delen av ön.96

Emellertid kommer gränser till i en andra och modernare tappning. Dessa gemenskapens

omedvetna instrument kan enkelt omvandlas till medvetet nyttjade symboliska identitets- och

gränsmarkeringar. Det sker även genom bruket av ”halvord” då man blir medveten om och

omvandlar dessa instrumentella ”hjälper” till att bli en del av den retoriskt presenterade bilden

av socknen. Därmed kommer ”halvord” att bli en del av en revitaliserad och retoriskt pre-

senterad närsk identitet.

På sydöstra Gotland finns gott om exempel på hur man aktivt söker orsaker att samla folk

med mer eller mindre underförstådd hänvisning till den allomfattande gemenskap som

                                                                                                                                                        
95 A. Cohen har uppmärksammat en del av detta problem i sin diskussion kring hermeneutisk forskning – se
inledningen. Forskaren väljer ut vilka sammanhang som är relevanta och sätter sålunda dit innebörden. Vi
påminns om M. Rosaldos kritik och alternativ från början av 1980-talet (Rosaldo, 1980).
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communitas innebär. Hänsyn och respekt uttrycks retoriskt och omvandlas till bygde-

gemenskap och blir säljbart som den gotländska ”levande landsbygden”. I detta perspektiv är

socknen den givna utgångspunkten.

Den situation där socknen tydligast celebreras är s k sockendagar. Dessa begivenheter, men

även marknader, friluftsgudstjänster, wåg (revitaliserade idrottsevenemang) m.m. är tillfällen

då man lokalt kan vidareutveckla och aktualisera gemensamma referensramar. För en stund

återuppväcks äldre tiders samkväm som kransgille (egna data samt Gustavson, 1977;

Hansson, 1956) och att bjuda på dricke (Salomonsson, 1979). I likhet med andra festivaler har

dessa tillfällen utvecklats till att även bli möjligheter för medlemmarna själva att bekräfta sin

kollektiva identitet. Dessa båda processer pågår sålunda parallellt och samtidigt.

I samband med sockendagen presenterar sig socknen och socknens förmågor inför om-

världen. Det är det närska och gotländska som interfolierat med referenser till ”landsbygden”

hela tiden står i centrum. Gästerna tas så om hand och man lägger sig vinn om att få med dem

i olika sammanhang där man kan få ”pröva på”. Dessa återkommande evenemang är inte bara

avsedda för ”vinterstockholmare” hemma på besök, ”sommarfolk” eller tillresta turister. I

likhet med vad Turner skriver upphävs en rad olika skillnader mellan människor i gemen-

skapens namn (jfr. Stromberg, 1991; Trosset, 1987b). Alla är inbjudna att vara med och dela

glädjen kring att vara en del av det gotländska.

Organisatörerna av sockendagarna på sydöstra Gotland har, 1988 likaväl som 1997, lagt

sig vinn om att inte bara presentera en rad ”närska”, ”lauska” och ”gutniska” sedvänjor, tradi-

tioner och aktörer. Minst lika viktigt anser man det vara att konkret visa upp exempel på den

gemenskap, samarbete och samhörighet, som man menar karakteriserar socknen. Socken-

dagen ger en god möjlighet att presentera socknen som en genuin och stabil hembygd, en

riktigt gammaldags socken där man bryr sig om varandra.

2:2 Socken och gård i historien
Närs socken är en gammal och samlande symbol som fortsätter att spela en roll i

människors medvetande också sedan den formellt avskaffats. Den enklaste förklaringen vore

att konstatera att församlingen och socknen blandas samman. Närs församling bildar till

skillnad från socknen fortfarande en tydligt avgränsad geografisk och administrativ enhet97

                                                                                                                                                        
96 Dessa dialektala skillnader avspeglar sig även i att den regionala vis- och folkmusikskatten har två
upptecknare: August Fredin i söder respektive Svante Pettersson i norr (källa: Eric W. Ohlsson).
97 De huvudsakliga besluten inom församlingen har numera förts upp på pastoratsnivå. 1990-talet har därigenom
inneburit ytterligare en försvagning av socknen som separat enhet.
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med församlingsråd, präst och kyrka. Emellertid finns tecken på att socknen spelar en bredare

roll än som alias för svenska kyrkans församling.

I det följande avsnittet vill jag spegla hur socken och sockenskap tett sig sedan institu-

tionens tillkomst. Fokus ligger på två nivåer. Den första har att göra med ursprunget. Jag skall

dels skildra den historiska processen, dels föra en diskussion kring den gotländska ensam-

gården som en gång var den konstituerande minsta enheten inom respektive socken. Den

andra nivån är en diskussion kring hur organisatoriska förändringar över tid påverkat upp-

fattningen om socknen av idag. Den ordnande utgångspunkten är att söka spåra orsaker till att

det är just socken som fortfarande efter ett årtusende är ett samlande begrepp för en lokal

identitet, trots de 50 år som gått sedan denna administrativa enhet slutligen gravsattes av

svensk förvaltning.

Gotlands kristnande skedde under 1000-talet. I likhet med vad som hände i Norge och

Danmark gick det tämligen snabbt, till skillnad från de s.k. svenska landen, där

missionerandet pågick under flera århundraden.98 Enligt S. Brink är troligen ursprunget för

sockenidén engelsk och ordet socken stammar från det fornengelska ciric och ciric socne

(Brink, 1990: 70). Själva ordet socken betyder att söka sig samman. Det gotländska socken-

systemet växte fram parallellt med att man övergick från trä- till stenkyrkor. Det var individer,

eller troligare enskilda hushåll ledda av en husbonde, som gick samman och byggde

stenkyrkorna, vilka krävde mer arbete än träkyrkorna. Dessa byggdes mellan 1100 och 1300,

först i romansk och sedermera gotisk stil. Det förefaller rimligt att säga att kyrkobyggandet

därmed lade grunden till socknarna och den kyrkoorganisation som växte fram på 1100-talet,

något hundratal år efter kristnandet och de första kyrkorna. Socknarna var alltså inte ett

resultat av en uppifrån påbjuden religion och kyrkoorganisation. De utgjorde istället en ny-

bildning som uppstod mellan de existerande gårdsblotslagen respektive tingslagen och var en

rent religiös enhet (Yrwing, 1978). Enligt en annan forskarfalang skedde sockenbildningen i

redan etablerade bygder som var större än gårdsblotslagen men mindre än tingslagen (Brink,

1990; Carlsson, 1979; Hafström, 1949; Lindqvist, 1981). Dessa uppfattningar står emot

varandra men har båda fakta som talar för sig. Många av socknarna har namn som går att

härleda till äldre eller förkristna bygdenamn (Melefors, 1983). Därtill talar arkeologiska fynd

för att så kallade ensamgårdar växte fram redan under 500-800-talet och ersatte den äldre

                                                
98 Exempelvis D. Carlsson skriver att Norrlands socknar, i likhet med Gotlands, bildades av bondemenigheter
snarare än stormän eller ätter (Carlsson, 1979, jfr. Brink, 1990). Även om Gotlands sockenbildning i stort skiljer
sig från andra delar av Norden finns det i någon mån likheter i enskildheter med Norge, Island och även
Norrland (ibid.). Det är emellertid svårt att avgöra om det beror på likartade förutsättningar eller kontakter.



61

odlings- och organisationsformen. Denna omdaning innebar även att bygdestrukturen

förändrades. De nya bruksmetoderna gjorde det möjligt att lägga nya områden under plogen

och bruket med ängen togs upp.99 Det handlar om de grupper av ensamgårdar vilka i många

fall avgränsades av obrukbar mark (Carlsson, 1979). Dessa grupperingar utgjorde därmed en

tänkbar grund för de olikstora enheter, vilka i sin tur kom att utgöra basen för arronderingen

av de under perioden 1000-1100 etablerade socknarna (Brink, 1990; Carlsson, 1979).

Administrativt kom sockenbildningen att stå för något nytt och socknen blev det

förhärskande sättet att förstå och dela in landsbygden på Gotland. Kyrkan kom att bilda något

av ett såväl socialt som kognitivt fokus för socknens invånare eftersom man gemensamt

byggde kyrkan och regelbundet samlades där, men även genom att man byggde och underhöll

vägarna dit (Gannholm, 1994). Man höll sedan fast vid dessa områden och den administrativa

ordningen fram till 1600- och 1700-talet, då en period av omarronderingar och administrativa

reformer inleddes som avslutats först i modern tid.

I genomsnitt kom de 94 medeltida gotländska kyrkorna, varav 92 fortfarande är i bruk, att

ligga drygt fem kilometer från varandra (Lindqvist, 1981). De gotländska socknarna blev

således överlag mindre än de i den övriga Norden. I någon mån motsvarade de samtidigt den

svenska hundare-indelningen, en uppdelning som inte fanns på Gotland (Bohman, 1962b;

Steffen, 1943; Yrwing, 1978).

Gotland och Island - som var organiserade på ett likartat sätt - skilde sig från större delen

av det svenska fastlandet och de övriga nordiska länderna. Sålunda skriver C. G. Gardell att:

”Den gotländska landsbygden framstår som politiskt autonom, styrd av inhemska domare”

(Gardell, 1986: 109). De båda ö-samhällena kan följaktligen betraktas som självstyrande

bonderepubliker eller landsmenigheter (Ganse, 1990; Gardell, 1986).100 Gutnalting bestod av

3 tredingar, vilka sinsemellan var uppbyggda av 7 ting i Nordertredingen, 6 i Medeltredingen

och 7 i Sudertredingen. Det ting till vilket de olika ensamgårdarna hörde hade att bilägga

tvister och lösa brottmål respektive ansvara för skatteuppbörden (Steffen, 1943). Närs plats i

tingsorganisationen kan summeras: Suder Treding, Burs tingh, Närs Treding och Sochn (Berg

1974). Även den gotländska kyrkan stod relativt självständig (från Linköpings stift, som den

med tiden kom att tillhöra). Tillsammans med de tjugo landsdomarna kom tre valda prostar att

                                                
99 Mängden åkermark påverkades av hur mycket gödsel som kunde frambringas, vilket i sin tur var beroende av
hur många djur som kunde fås att överleva vintern med hjälp av det hö som ängena producerade (Carlsson, 1979;
Hallgard, 1973).
100 Seniores et communitates terrae Gotlandie betecknade det som idag ibland benämns en gotländsk
bonderepublik. Enligt Ganse ligger dock begreppet ”Landsmenighet” närmare den ursprungliga betydelsen
(Ganse, 1990).
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utgöra Gutnalting, det högsta beslutande organet på ön (Brink, 1990; Lagerlöf & Svahnström,

1966).

Handelsstaden Visby hade under samma period tillkämpat sig en egen tings- och kyrkoor-

ganisation. Det skedde genom en rad konflikter med landsbygden, under det andra och

speciellt tredje århundradet av förra millenniet. Denna status vidmakthölls också efter

Hansans sammanbrott och då Gotland så småningom (1449) inordnades under dansk över-

höghet, efter 150 års politisk turbulens  (Svahnström, 1990; Yrwing, 1978).

Det var de enskilda gårdarna som bekostade kyrkobyggnationerna, valde präst och så

småningom blev ansvariga för tionden eller kyrkoskatt. Även i det avseendet skilde sig alltså

kyrkoorganisationen från den tidigare tings- och blotorganisationen, vars pålagor fördelades

av tingsdomarna över öns tingsorganisation på kollektivet av gårdar. Ensamgårdarna inom

respektive ting var sålunda gemensamt ansvariga och betalade en gång för alla fastställd skatt,

Ledungslame. Allteftersom behoven förändrades och nationen blev mer etablerad åtföljdes

skatteorganisationen av en mer individualiserad skatt, som också den följde tings-

organisationen. Denna ordning kompletterades under sent 1500-tal med en mindre enhet,

fjärdingen.101 Med skapandet av fjärdingarna, till skillnad från den gamla tingsorganisationen,

blev gårdarnas talesmän betitlade fjärdingsmän, lendtzmän eller rådmän. Dessa ansvarade för

socknen, medlade inom respektive område och företrädde kollektivet inför tinget. Denna

mindre enhets auktoritet förstärktes med tillkomsten av byordningar under 1700-talets senare

del (Berg & Svensson, 1969; Ehn, 1982; Sundberg, 1995).

De gotländska ensamgårdarna utgjorde sålunda basen inte bara i det sakrala utan även i det

profana systemet och varje ensamgård betraktades som en autonom enhet (Brink, 1990;

Lundberg, 1952; Steffen, 1943). Till tingen skickade varje ensamgård ombud vilka slog följe

sockenvis. Gotland administrerades sålunda under mer än tusen år som en landsmenighet eller

bonderepublik där jordägare, små som stora, själva utsåg sina representanter till ting och

landsmöte (Dannert, 1945; Gannholm, 1994; Ganse, 1990; Jansson, 1983; Steffen, 1943;

Stenberger & Steffen, 1945; Yrwing, 1978).102

Denna organisationsform vidmakthölls inom både skatte- och rättssystemet fram till

modern tid och det var först med de administrativa reformerna på 1600- och 1700-talen som

                                                
101 Det finns en rad olika indelningar inom den äldre nordiska, danska och svenska rättsliga administrationen. De
bygger - i likhet med hälft, fjärding (1/4), treding (1/3), sätting (1/6) etc. - på indelning i likartade enheter.
102 T. Gannholms monumentala sammanställning kring Gotlands historia är provokativ och har blivit
omdiskuterad (Nylén, 1992). Intressant är framställningen då den ställer samman större delen av det historiska
källmaterialet kring Gotland, för all del okritiskt granskade. Tänkvärt är även att han övertygande delar in öns
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ägarförhållanden i nutida mening växte fram. Den gotländska organisationsformen byggde

under lång tid på denna medeltida grund men går ändå inte att betrakta som statisk, då

domarna utvecklade en praxis vilken anpassades till de ändrade förhållanden som berörde ön

(Brink, 1990; Ganse, 1990; Gardell, 1986). Denna rättsordning gick vid sidan om både den

egna Gutalagen, som kodifierades vid tiden för organisationen av det kyrkliga socken-,

tredings- och prostsystemet, och den av Danmark under det sena 1500-talet också för Gotland

påbjudna Skånelagen. Systemet gjorde den enskilde gotländske bonden friare än flertalet

andra nordiska bönder, men också beroende av det fåtalsvälde som domarkollektivet kom att

utgöra.103 Vi har redan noterat att den enskilda gården inom kyrkoorganisationen var ansvarig

för val av präst, underhåll och tionde. Socknar och ting skilde sig sålunda åt, både

organisatoriskt och ifråga om hur man lade ut ansvaret för beskattningen. De skilde sig också

genom att områden tillhörande treding, sätting, ting etc. var väl avgränsade gentemot andra.

Till skillnad från tingen följde socknarnas områden de olika gårdarnas skiftande jord-

innehav och var i stort sett fristående från tingens, och så småningom även fjärdingarnas,

gränser. Gårdarnas jordägande var utspritt och gränserna föränderliga, beroende på arv,

giftermål, gåvor och köp av jord. Omarronderingar av gårdar och följaktligen socknar har

under historien skötts alltefter behov uppstått.

Än idag [1943] är de [sockengränserna] knappast fullt bestämda, bli stundom omtvistade och visa mycket
egendomliga gränser svåra att uppdraga, med högst underliga figurer. För äldre tider kunna de endast
approximativt angivas efter gårdarna (Steffen, 1943: fotnot sid. 16).

Brändus fiskeläge (se ovan) bär syn för sägen för denna Steffens parantetiska kommentar (se

även Brink, 1990; Klint, 1982; Öhrman, 1991 samt Revisionsbok för Gotland 1634; eller

Berg, 1974).

Tanken med den sista sockenomarronderingen var att föra samman de tidigare utspridda

jordlotterna så att dessa skulle bli enhetligt avgränsade. Det lyckades emellertid inte fullt ut.

Det intrikata mönster som växte fram och ständigt förändrades komplicerades ytterligare av

den preferens som fanns på ön för att skaffa få barn (Hellspong & Löfgren, 1977; Lithell,

1981; Wohlin, 1915)104

                                                                                                                                                        
hantverks- och handelsmässiga storhetstid i fyra perioder, inledd av båtyxkulturen för 4000 år sedan, följt av 0-
2/400; 4-600; 8-1300-tal (Gannholm, 1994).
103 Domarkårens makt baserades inte bara på tolkningar av lagen utan även på att de hade att fördela
skattebördan på husbönderna. Det var en ställning som förstärktes av att tingsdomarna, till skillnad från andra
delar Norden, inte hade en lekmannanämnd av bönder vid sin sida. Bristen på representation och den rättspraxis
som domarna utvecklade, innebar att domarna utgjorde en ekonomiskt och politiskt dominant grupp på ön, en
oligarki (Gardell, 1986).
104 Med ”fåbarnssystemet” utvecklades en lång rad delvis mycket komplexa samarbetsformer mellan gårdarna.
De var nödvändiga för att man med äldre tiders jordbruksteknik skulle kunna bruka de många små enheterna.
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Den gotländska landsbygden var sålunda indelad i en världslig och en kyrklig organisation.

Båda hade ensamgården som grund men de administrativa formerna skilde sig betydligt.105

2:2 a Ensamgårdssystemet

Ensamgårdarna har så pass stor betydelse på Gotland att det kan vara befogat att stanna

upp ytterligare en stund vid dess roll. Det är främst två företeelser som drar till sig intresse.

Gården är utgångspunkt för flertalet av de primära sociala relationerna oavsett om det gäller

kontinuitet eller kontakter med omvärlden.

Ensamgårdarna utgörs av små byliknande enheter med 1-6 parter (Berg & Svensson, 1969;

Erixon, 1921; 1938; Löfgren, 1980). Partsystemet innebär att några familjer lever tillsammans

- var och en med sitt eget hus och ladugård – samtidigt som de gemensamt står för ägande och

utskylder. Det mesta sköts gemensamt på gårdarna. Ensamgården har i den ende husbonden

ett överhuvud juridiskt, ekonomiskt, socialt och i någon mån rituellt (Berg & Svensson, 1969;

Brink, 1990; Löfgren, 1980; Steffen, 1943). Så noterar exempelvis S. Erixon: ”I en

kommissionsberättelse från år 1669 heter det ännu: 'På Gotland har den seden inrotat sig, att

när många personer ha arvsrätt till gården, utses en som den främste, och den skall kalla sig

husbonde och stå för alla utskylder'” (Erixon 1938: 187-8).

Gotland har sålunda inte haft något av fastlandets bysystem utan det var alltså dessa

ensamgårdar snarare än byar som var utgångspunkt för sockenbildningen (Erixon, 1938;

1978; Gadd et al., 1956; Lithberg, 1915; Olsson, 1984; Stengård, 1985; Öhrman, 1991).

Ensamgårdssystemet var däremot inte unikt för Gotland utan går att finna på olika håll i

Sverige, exempelvis i Värmland och Dalarna. Likartade system kan också återfinnas i andra

områden i Norden och Europa (Gaunt, 1983; Iszaevich, 1981-2). Emellertid har ensam-

gårdarnas sociala organisation utvecklats olikartat. Gemensamt för de flesta platser där

företeelsen dyker upp är att ensamgårdarna har växt fram i utkants- och nybyggarområden

med gott om mark mellan gårdarna, som därmed har haft en mer varierad försörjningsbas än

vad som varit vanligt i bondesamhällen (Berg & Svensson, 1969; Löfgren, 1980).

Gården som identitetssymbol

Ur flera vitala perspektiv utgår en persons identitet från gården (se t.ex. Gustavson, 1977;

Melefors, 1983; Olsson, 1984; 1994a). Fram till de nationella namnreformerna har människor

                                                
105 Andersson, 1975; Berg, 1974; Erixon, 1921; 1938; Jonsson, 1942-4; Lithberg, 1915; Siltberg, 1990; Yrwing,
1978.
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sålunda benämnts efter ensamgården med tillagt förnamn (Melefors, 1983). På När och

Gotland benämns människor fortfarande ofta efter den gård där de lever och verkar

(Gustavson, 1977; Melefors, 1983; Olsson, 1984; 1994a). Gårdsnamnet som förled till egen-

namnet (t.ex. Alvare Allan, Gangvide Algot, Smiss Arne etc.) ger information för främst

inomsocknes presentation. I folkbokföringen står emellertid helt andra namn som Allan

Nilsson, Algot Karlsson och Arne Larsson.

Den gotländska namntraditionen är komplicerad och går direkt att länka till

ensamgårdssystemet. Effekten av att ha ett namn på gården men flera parter har resulterat i att

det bara är en gårdspart (bonde/familj) som benämns efter gården i en socken. Gården finns

dock hela tiden med i bakgrundskunskapen kring en person, oavsett vilken part han eller hon

tillhör. Det återkommer bl.a. i samtal kring egenskaper vilka ibland sägs utgå ifrån

gårdsparten. De andra parternas husbönder får namn efter karakteristika som associeras med

den enskilda parten. De andra parterna i ”grannlaget” kan sålunda få namn efter sin släkts mer

välkända personligheter (ex: bonden/gården vid en Smisspart heter i folkmun ”Lasjokallen,”

vilket uttolkat blir: Lars Johanssons Karl Olle) eller efter en lång rad andra och mer eller

mindre komplexa mönster (”Lives Johan” är sålunda känd efter sin mor). Gemensamt är att de

alla förutsätter en intim lokal kunskap om man skall förstå deras innebörd.

Figur 9 Smiss gårdspart eller Lasjokallens
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Namngivningssystemet innehåller sålunda bl.a. en summerad person- och händelsehistoria för

bygden. En historia som fokuserar gårdarna och dess invånare. Vidare finns dessutom ett

intrikat system av informella smeknamn som är av mer konventionell art (Dorian, 1970;

Mewett, 1982a; b; Parman, 1976). Emellertid väntar ännu det gotländska

namngivningssystemet på sin uttolkare.

Intressant är att man även förväntas hämta egenskaper från den gård där man bor under

lång tid. Gårdsskapet är därför inte bara länkat till namnet utan också på många sätt till hur

gården och dess invånare uppfattas av omgivningen. Analogt med detta byter man, huvud-

sakligen kvinnor, i viss mån identitet genom att flytta in i en gård för en längre tid, t.ex.

genom giftermål, arbete etc. Dessa flyttande personer skiftar också sin solidaritet men bildar

självklart även länkar mellan olika gårdar eller parter. Gården har följaktligen varit viktig för

hur man uppfattar den primära sociala gruppen, d.v.s. den som i sedvanligt språkbruk

associeras till familj och släkt. Emellertid innefattas bland gårdens folk även andra som bor

och verkar på gården (Erlandsson, 1923; Säve, 1981).

Kontinuiteten är en viktig del av livet på en gotländsk gård (Löfgren, 1970; 1971).

”Fåbarnssystemet” har inneburit att man varit tvungen att finna kompletterande sätt att föra en

gård och släkt vidare. Följaktligen räknar man en gård som om den vore ”i en släkt” även om

den inte ärvts i rakt nedstigande blodsled. Kontinuiteten kan även upprätthållas via ett

”fosterbarn”. Fosterbarn/adoptivbarn kan således föra gården vidare i meningen att det räknas

som en obruten kedja. Detta sätt att förstå kontinuitet bryter mot den blods- eller genetiska

modell som man annars menat styr vårt västerländska tänkande (Boholm, 1983; Schneider,

1968; 1985; Strathern, 1990; 1992).

Även vad gäller personliga egenskaper finns det tecken på att man på När och Gotland

länkar dessa till gården i lika hög grad som till släktskap. Följaktligen har jag hört berättas att

man förväntar sig av en son likaväl som av en fosterson att denne inte bara skall ta över

gården utan även föra vidare andra traditioner. Har gården befolkats av ”en som kan tala för

socknen” - som en tingsdomare, nämndeman, förtroendeman i en hamnförening eller någon

som innehaft ett styrelseuppdrag i en central förening i socknen - ses det som självklart att

även nästa generation för detta förtroendeuppdrag vidare ”…um sorken eller töisi int’

vansläktäs”.
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På När framkommer ett intresse för breda snarare än djupa genealogier där relationerna

mellan parter och gårdar framstår som de viktiga.106 Vidare finns det ett drygt 20-tal hushåll

på När där flera generationer (syskonpar, vuxna barn och föräldrar) bor ihop på samma gårds-

part.107 Det är genom kopplingarna till en gård och dess olika generationer som man hämtar

en god portion av sin identitet samtidigt som man länkar till varandra genom information

kring sina socken- och ö-grannar med utgångspunkt från gårdstillhörighet.

Gårdsbaserad släktskap?

På När finns en tradition att också stödja grannar från andra gårdar såväl praktiskt,

ekonomiskt som rituellt.108 Det innebär att man kan låna pengar eller få borgenärer inom

sockengemenskapen. Dessutom brukar speciellt grannlaget ställa upp för den efterlevande

familjen när en grannbonde avlidit. Det är grannlagets folk som smyckar vägen med blommor

eller grankvistar, även om socknens folk i övrigt ofta hjälper till att dekorera färdvägen till

kyrkan vid begravning.109

Det är således inte bara namntraditionen utan en lång rad andra företeelser som är knutna

till gården. P. Bourdieu menar, i en diskussion kring Béarn i Frankrike, att gården är bonde-

befolkningens fasta punkt på jorden runt vilket det mesta roterar, både i kulturellt, juralt,

ekonomiskt och socialt avseende (Bourdieu, 1962), men även kosmologiskt (Bourdieu,

1973).110 Närborna och gutarna är således inte alldeles ensamma om att ha mycket av sin

identitet, ideologi och praktik centrerad kring gården, d.v.s. hus och hem. I Frankrike,

Spanien, på de brittiska öarna, i Grekland och även Finland finns företeelser vilka i sin

koppling till huset/familjen påminner mer om det gotländska än vad som är gängse i Sverige

                                                
106 Det finns paralleller till denna form av selektiv strukturell eller genealogisk glömska - se till exempel
(Carsten, 1995: 324).
107 I genomsnitt är fem personer skrivna per jordbruksfastighet mot tre på övriga fastigheter. En faktor som
statistiskt sett komplicerar bilden är att nativiteten på Gotland numera är högre än genomsnittligt i Sverige.
108 En lång rad iakttagare av det gotländska samhället har påpekat att gotlands landsbygdsbor är synnerligen lätta
att förolämpa och begivna på tvister, vilka vanligen hänskjuts till rättslig prövning (se Hamner, 1920: 139 samt
O. Löfgren i Roslund, 1986). Denna tvistbenägenhet står i kontrast till mina data där sammanhållningen framstår
som en kardinaldygd. Det finns informanter som menar att dagens praxis där man löser flertalet tvister inom
ramen för grannlaget, samägande grupper etc. är ett resultat av glesbygdspredikamentet. Oron för att visa
splittring har blivit viktigare än behovet av att visa sin rätt.
109 Denna begravningstradition sades förr bero på en blandning av respekt och rädsla för att den döde skall ställa
till ofog på grund av icke-uppklarade oförrätter.
110 Se även Park, 1962.
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(Gratacos, 1987 #748; Iszaevich, 1981-2 #967; Gaunt, 1977 #677; Fox, 1978 #635; Freeman,

1987 #648).111

Släktskap brukar företrädesvis presenteras som bilateralt eller kognatiskt i Europa. Blods-

banden grundade på relationer till både mors och fars släkter träder dock i många av dessa fall

tillbaka för relationen till gården. A. Jacobson-Widding har velat kalla denna syn på släktskap

”gårdsfokus”, för att betona skillnaden från ”egofokus” respektive ”anfadersfokus” (personlig

kommunikation). Denna gårds- eller som det ibland kallas husbaserade syn på de primära

sociala relationerna är något som under senare år väckt alltmer uppmärksamhet.112 C. Lévi-

Strauss, som en gång lanserade begreppet ”husbaserade samhällen”, menade att det handlar

om två typer av ”hus”: adelshus respektive bondens gård (Maison & maison) (Lévi-Strauss,

1979). Inte minst i Sydostasien har huvudintresset riktats mot bondehushåll (Aijmer, 1992;

Carsten & Jones, 1995; Howell, 1990; Macdonald, 1987; Trankell, 1995).

Fokus på blod som utgångspunkt för att skapa sociala band är sålunda inte så givet som

man inom speciellt antropologin förutsatt (Carsten & Jones, 1995: introduktion). Både runtom

i Europa och på andra håll i världen finns paralleller till det gotländska systemet. Detta utgår

från att en successivt uppbyggd tillhörighet till gården bestämmer solidaritet och upplevelser

av gemenskap. Gemensamt är att man ser länkarna till platsen som den viktigaste utgångs-

punkten för primära sociala relationer och till tillvaron i stort (Carsten & Jones, 1995; Fox,

1978; Gratacos, 1998; Iszaevich, 1981-2; Larsen, 1996; Peletz, 1995).

Vid sidan om vad som redan uppmärksammats är en av de grundläggande aspekterna av att

leva i ett husbaserat system att medlemskap är något som successivt uppstår och förstärks

genom samlevarskapet i en social praktik (Carsten & Jones, 1995). Det innebär att man blir

”släkt” eller behandlas som medlem av den lilla enheten genom sitt agerande och genom att

dela liv, fysiskt rum och arbete, ”bröd och salt”. Släktskap kan, skriver Carsten vidare, ha

flera olika källor: ”It is not just about sleeping together but also about living together, eating

together and dying together.” (ibid.: 19-20), och hon fortsätter i P. Bourdieus efterföljd:

“Space comes to have meaning through particular practices” (ibid.: 41). P.A. Säve skriver

                                                
111 Den nära kopplingen till gården snarare än den konventionella allmänna rubriken ”kognatiskt släktskap” är ett
försummat sätt att betrakta primära sociala relationer. Det finns tecken på liknande tendenser även i andras
etnografier. S. C. Rogers är en av flera vilka pekar på hur viktig gården är i delar av Frankrike och hur man löst
gårdens kontinuitet med s.k. stem-family system och unigenitur (Rogers & Salamon, 1983; se även Davenport,
1959; Flandrin, 1979; Gaunt, 1977; Hanssen, 1977/8; Mitterauer & Sieder, 1982; Persson, 1992; Robertson,
1991; Segalen, 1986).
112 Tanken att närmare skärskåda de primära sociala relationerna för att förstå ”släktskap” har växt fram ur ett
antagande att det är familjen och släkten som utgör grunden för social solidaritet och gemenskap (se exempelvis
Fishburne-Collier & Junko-Yanagisako, 1987: introduktion, eller Strathern, 1992; 1995b).
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följdriktigt att man på Gotland inte gör skillnad på aigne u laignes (egna [barn] och anställda)

i arbete och fritid eller vid val av giftermålspartner. Efter en tid i tjänsten kunde och kan så-

lunda arbetsgivaren ta över ansvar för att både ställa till bröllop och sätta in anställda som

arvingar till gården.113

Tanken att medlemskap i en gårdsgemenskap är något som gradvis växer fram får näring

av bland annat vad som traderas kring eldstaden. ”Egen härd är guld värd” känner de flesta

till. Speciellt i äldre tider lade man stor vikt vid eldstaden som den centrala platsen i ett hus. I

dagens närska samhälle har den i viss mån ersatts av samvaron i köket. Det var och är den

plats där den gemensamma måltiden tillreds. Kring elden samlades man speciellt under

vintermånaderna för att också syssla med ”handens arbeten”. Av äldre gotländsk etnologisk

litteratur kan man se hur viktigt det enda rummets och senare kökets eldstad kunde vara som

fokus för föreställningar kring gemenskap, identitet och tillhörighet i en social grupp som

”delade härd”. N. Lithberg skriver om gräu-packen114 ”…att eldstaden och köket var medel-

punkten i det husliga livet och packen var ett tecken på gotlänningarnas sinne” (Lithberg,

1906: 237). Emellertid berättas även i dag om hur viktig elden var och då inte minst den skam

som drabbade en familj som lät elden dö ut.

Centralt för resonemanget kring husbaserade system är en analys av hur sociala relationer

definieras, särskilt som kontinuitet över tid. Exemplen i stycket ovan men även samarbete och

samägandelag (se nedan) etc. visar på sammanhang där banden människor emellan

kontinuerligt förstärks. Dessa länkar är knutna till gården snarare än till byn eller

släktingar.115 Det kan därför vara värt att foga Gotland till studiet av olika husbaserade

system. Ett sådant sätt att tolka det gotländska sättet att förstå primära sociala relationer

passar bättre än att se det som en avvikelse från den kognatiska släktskapsmodell som

vanligen brukar associeras med västerlandet.116

                                                
113 Det skriver P.  A. Säve, 1981,  jfr. Erlandsson, 1923: 76-80, till yttermera visso stämmer deras noteringar
stämmer dessutom väl med mina egna intervjuer om hur det kunde vara in på 1950-talet.
114 Gräuo betyder eldstad och ”packen” var den stock som gemensamt bars in av grannlagets män. Denna stock
skulle räcka över julen för att så bidra till husets heder och gårdens välgång under det kommande året (ibid.,
samt egna intervjuer).
115 S. Erixon fokuserar på byn snarare än gården i sin forskning kring svenska och speciellt östgötska sociala
förhållanden. Han uppmärksammar f.ö. de gotländska förhållandena och nämner dem som speciella (Erixon,
1921; 1946; 1978).
116 ”Kontakt” är Å. Boholms tillägg till D. Schneiders ursprungliga tvådelade modell där idéer om amerikanskt
och västerländskt släktskap baseras på relationer utifrån uppfattningar om blodsband respektive vad som
tillkommer på ett lagstadgat sätt (Boholm, 1983). Denna kontaktdimension skulle kunna vara en ingång för att
förstå också den gårdsbaserade modellen men räcker inte ända fram. Det är en diskussion som för övrigt ligger
klart närmare M. Stratherns analys av släktskap i Elmdon i England, där klass blir en liknande definierande
faktor för medlemskap (Strathern, 1982a).
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Det finns sålunda en rad tecken på att gårdarna fram till modern tid utgjorde grunden för

hur den sociala, politiska, religiösa och ekonomiska organisationen på den gotländska lands-

bygden gestaltades (Berg, 1945; Bergman, 1921; Erixon, 1938; 1978; Erlandsson, 1923;

1935; 1946; Genrup, 1988a; 1990; Lindqvist, 1981; Lithberg, 1915; 1932; Munthe, 1948;

Säve, 1978a; b; 1980; 1983 samt egna observationer).

Ensamgårdarna löstes upp som juridiska enheter och separerades fysiskt genom 1800-talets

laga skifte. Dessa gårdar och deras ”parter” kom emellertid att söka bibehålla något av

ensamgårdens kollektiva gemenskap då de bildade s.k. grannlag. Dessa bistod varandra

ömsesidigt och på flera plan stod de enade inför omvärlden (Berg, 1945; Erixon, 1978; Gadd

et al., 1956; Genrup, 1990; Siltberg, 1992). Grannlagen gör sig än idag gällande i några

socknar. Ett exempel är Burs, Närs ena grannsocken. Här finns fyra enhetligt avgränsade och

benämnda ”byar”: Vanges-, Gläves-, Vidringe- och Burgbyn. Idag har dessa byar ingen lika

tydlig motsvarighet på När. Även om det går att urskilja områden med större enhetlighet, som

de benämnda grannlagen Alvare och Bjärges backar, men också Nylunde, Burgi, området

kring Siglaivs och andra liknande referenspunkter. Dessa områden i När och Burs minner inte

bara om dessa grannlag utan har även inkorporerat en mellanperiod i historien då socknarna

var indelade i rotar (Erixon, 1938; Häglund & Häglund, 1975; Steffen, 1945). Resultatet har

blivit att gården och grannlagets människor successivt har fortsatt anpassa sig till förändrade

förhållanden. Gården fortsätter sålunda att spela en stor roll både för hur man på den

gotländska landsbygden organiserar sig och hur man uppfattar sig själv och omvärlden.

2:2 b Gotländska lagbildningar117

Organisatoriskt har alltså mycket förändrats. Inte minst har den organiserade omsorgen och

de omedelbara politiska besluten lämnat den lokala sfären. Fortfarande spelar dock gården en

stor roll för livet på När. Inte minst handlar det om sociala band vilka utgår från såväl den

nära grannkontakten som samarbetet mellan parter inom och utom grannlaget.

Vid sidan av grannlaget har det funnits och finns andra gemenskaper som huvudsakligen

utgått från gården. Det är gillen för gemenskap och samarbetsformer som har gårds-

medlemskapet som gemensam nämnare över generationerna (Berg, 1945; Erixon, 1938;

Lithberg, 1915; 1932). Främst brukar man framhålla bidlagen (bjudlag) som var en ren

                                                
117 I det material jag har till mitt förfogande från i huvudsak När deltar de flesta gårdarna i 4-6 organiserade
maskinsamarbeten och 2-5 andra samäganden eller utbyte av maskiner eller andra varor/tjänster. Ett fåtal
gårdar/parter har färre respektive fler samarbetspartners. Därutöver  har man i allmänhet en mångfacetterad
grannsamverkan.
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gemenskapsform som även nyttjades vid gemensamma arbeten (Lithberg, 1915). Från tid till

annan fanns en räcka samtidiga lagbildningar som fiskelag, mjölklag, rotegemenskaper, såg-

och tröskbolag m.fl. (se t.ex. Erixon, 1938:208). Förr bildades ett lag ofta för ett specifikt

arbete som t.ex. bygget av en lada, eller halmtäckning av ett tak.118

Bidlagen, de kanske mest omtalade men minst studerade av dessa lag, kunde binda

samman gårdsparter inom grannlaget, men lika vanligt var att vänner och släktingar skapade

band genom sina lag. Band som höll över generationerna. Denna fest- och arbetsgemenskap

har numera försvunnit. Detsamma gäller andra gemenskaper vilka höll i sig över tid

(Ahlqvist, 1980; Berg, 1945; Bergman, 1921; Gadd et al., 1956; Lithberg, 1932; Säve, 1981).

I deras ställe har idag en rad nya fest- och arbetsgemenskaper bildats som även de ofta, men

inte alltid, håller samman gårdsparter, vänskapsband och släktband över tid.

Deltagarna i dessa lag var formellt likvärdiga och är så ännu i dagens samarbetslag. Det

kommer till uttryck i att var och en tar lika del, eller ”sin tur”, i såväl arbetsorganisation som

ekonomiskt ansvar. Emellertid finns det även tecken på att man såg varandra som likar, man

var jämställda. Det framkommer tydligt då ett nytt lag bildas. Man föredrar i sådana lägen att

söka medlemmar från gårdar som är likstora. Att ta ansvar och förvänta sig de andras respekt

har varit en grundläggande tankegång. Det har gällt då man som talesperson representerat

socknen utåt eller då man som enskild bonde tagit ansvar för sin plats i stängsellaget, kommit

med sin del av sammanläggningsgillet eller då man utsetts till sammankallande, alternativt

kassör, i olika andra samarbetslag. Denna typ av bygdelag på grundval av idéer om allas lika

värde och jämlikhet är välkända runtom i Norden.119

Relationerna till omvärlden regleras i första hand av sedvänjan att lita till olika

samarbetslag, vilka tidigare hade ensamgården och senare gårdsparten (= grannlagsparten,

idag ”gården”) som utgångspunkt. Dessa samarbetslag utgjorde den kader som varje gård

eller part hade till sitt förfogande inför återkommande och enskilda företag vilka krävde en

större arbetsinsats. Bidlagen rekryterades emellertid troligen inte i första hand utifrån tanken

att få med släkt och grannar till gemensamt arbete. Syftet var snarare att anpassa sig till den

                                                
118 Täckating (ating av platt-tyskans atzing eller att äta samman som dessa samarbetsträffar benämns) som det
Fårö täckarlag upprätthåller är en form av revitaliserad festgemenskap. Ett täckarlag med en relativt fast kader av
medlemmar kommer samman från olika håll snarare än att vara bundna geografiskt till en och samma plats
(Jonsson, 1942-4; Ohlsson, 1979).
119 Se Gaunt, 1983; Kardell & Myrdal, 1999; Norddølum, 1980. Dessa lag bygger på likartade principer av
rotation och jämlikhet som de gotländska (Erixon, 1978).
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s.k. överflödsförordningen.120 Denna angav hur många par man fick vara på en fest. Det mesta

tyder på att det var denna festgrupp som, tillsammans med grannlaget och släktingar, som

sedermera kom att bli en arbetsgrupp, vilken kallades samman för olika större projekt som

skörd, ladubyggnad etc. Typiskt för de gotländska lagen, speciellt bidlag och ating, är att de

till både namn och gagn var festgemenskaper vilka även nyttjades i arbete (Genrup, 1988a;

Lithberg, 1915; 1932).121 Främst i människors medvetande var dock inte arbetet utan det på-

följande kalaset. Detta påtalades och motarbetades redan på 1600- och 1700-talet (Gadd et al.,

1956; Lithberg, 1915).

Samarbetsrelationerna för ensamgårdarna (sedermera de enskilda gårdarnas parter

inklusive grannlagen) påverkades från 1600-talets mitt till början av 1800-talet av olika

statliga, främst administrativa reformer.122 Dessa inleddes på 1600-talet, då Sverige kom att ta

Gotland från Danmark och påverkade både enheterna socken och gård. För jordbrukets del

innebär reformerna att jordägandet på 1600-talet blir individuellt och den enskilde inne-

havaren tillåts, explicit, att sälja och köpa jord. Vidare överförs skatteplikten till den enskilda

gården, eller egentligen gårdsparten. Ensamgårdarnas roll minskar alltså i betydelse inom

ramen för både rätts- och skattesystem. Förändringen träder inte i full kraft förrän fjärdings-

och sockenreformerna genomförs under sent 1700-tal och under de inledande årtiondena av

1800-talet.123 På 1860-talet införs dels sockenkommunerna, dels individuell rösträtt. Denna

baseras på inkomst och förmögenhet. Parallellt försvinner rätten för husbonden att skipa

rättvisa inom ensamgårdens och senare gårdspartens ram. Ensamgården som en rituell,

politisk, ekonomisk och social liksom jural enhet ersattes successivt i flertalet av sina

funktioner av de uppsplittrade gårdsparterna, grannlagen, rotarna och sockenkommunen.

Informellt fortsätter dock enskilda husbönder att dominera fram till mitten av 1900-talet.

                                                
120 1600-talets danska och sedermera även svenska överflödsförordningar (1766) var samhällets försök att stävja
och reglera de överdådiga bondekalasen. Enligt dåtida källor överbjöd bönderna varandra för att ha det finaste
och mest storslagna kalasen. Högst 10 par kunde enligt vad som stadgades på Gotland stanna kvar efter arbete
eller högtid för att ta del av kalaset (se t.ex. Gadd et al., 1956:51 och Lithberg, 1915).
121 Arbets- och festlag som ating (Erlandsson, 1923; Gustavson, 1945) är en form av fasta gemenskaper. Behovet
av att mobilisera folk har successivt försvunnit. Emellertid har själva idén om ating återuppstått i revitaliserad
form t.ex. ängeshävd, den cykliskt återkommande skötseln av ängen (hagmarker); nyårets ”Stickgille” där man i
Visby spelar, slöjdar och berättar om äldre tider; Fårö-täckarlags täckatingar (Hallgard, 1973; Ohlsson, 1979).
122 Huvudsakligen kom reformerna till som ett led i en effektivisering av hur den framväxande nationen
organiserade sina undersåtar juridiskt, skattemässigt och kyrkligt.
123 Processen med upplösningen av ensamgårdarna till mindre och enskilda enheter (ekonomiskt, politiskt,
socialt och juralt) blir speciellt tydlig med genomförandet av laga skiftet (det tredje i ordningen). Därmed skils
husen från varandra, sambruket av de små åkerlapparna löses upp samt ny teknologi kan införas och ge
avkastning. Detta, det sista av tre skiften, kan också ses som ett sista, definitivt steg från självhushåll, via
mångsyssleri, mot jordbrukets införlivande i marknadssamhället. Dessa förändringar går relativt snabbt på
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Prästen Hilding Jacobsson skriver att man ännu på 1950-talet hade kvar mycket av det som,

man och man emellan, förknippas med husbondeväldet (Jakobsson, 1977). Det är dock en

kvalitativt helt annan situation än tidigare. Jakobsson beskrev gårdsägarnas auktoritet inför sin

familj, sina anställda och på socknen. Rättsligt hade emellertid förhållandena förändrats med

den emancipation som innebar att myndighet gavs åt alla vuxna män och senare även kvinnor.

Reformerna innebär att gården som en bredare korporativ bildning med utbrett inre

samarbete successivt upplöses. Processen fullföljs med att en del av grannlagens uppgifter

övergår till rote- och senare skifteslag för att i nästa skede bl.a. få formen av samarbetslag.

Samägande och samarbete finner alltså ständigt nya områden där olika jordbruksföretag kan

dra nytta av varandra. Såväl inom som utanför grannlagets krets av parter har korporativa

inslag fortfarande en plats. Det gäller inom den ”formella” ekonomin, men även inom ramen

för den framväxande informella ekonomin, som utbytet mellan gårdar och grannar kommit att

benämnas.124 Denna bytesekonomi har hela tiden funnits på plats, men med förändrade legala

förutsättningar får samarbetet olika beteckningar. Emellertid är det alltså inte bara ett namn

som förändras. Tvärtom finner samarbetet nya former och utvecklas parallellt med

administrativa förändringar och nya jordbrukstekniker.

Förändringarna tar sig även symboliska uttryck. Olika typer av gemenskaper försvinner

och konkurrensen mellan olika gårdar eller ”byar” i wåg125 ersätts runt sekelskiftet 1900 av

rotebaserade lag och senare sockenidrottsföreningar, vilka tävlar mot varandra (Bergman,

1921; Bohman, 1981; Dahlgren, 1945; Erlandsson, 1935; Säve, 1948).

Under närmare 200 år har gränserna för samarbete, solidaritet och i viss mån identitet

förflyttas från ensamgårdarna, kyrksocknarna respektive fjärdingarna till de enskilda gårdarna

och - under en övergångsperiod - rotar, samt socknar eller sockenkommuner. Processen har

inte varit alldeles oproblematisk då gårdarna skilts åt i effektivitetens och produktivitetens

namn. Både omarronderingen och koncentrationen av jord och gårdar har stött på fortsatt

motstånd och har därför inte kunnat genomföras fullständigt som det centralt var tänkt.

Myndigheterna tar idag allt större hänsyn till både en intern anpassbarhet och lokalt motstånd.

Lantmäteristudier visar att ytterligare rationaliseringar i dagsläget snarast motverkar sitt syfte.

                                                                                                                                                        
fastlandet men på Gotland och några andra platser sker processen långsammare och i några fall avstannande
(Helmfrid, 1961; Olai, 1987; Olofsson, 1945; Weibust, 1977; Wohlin, 1912).
124 Utbytesekonomin blir formellt olaglig under 1900-talet och byter samtidigt namn. Namnbytet och
olagligförklaringen till trots sanktioneras den emellertid (informellt) av olika regionala myndigheter (Mogensen,
1985; Olwig & Sampson, 1985; Persson, 1983; Wallentin, 1985b).
125 Ett wåg var ett evenemang där olika lag, byggda på gård, ålder, kön etc., ”bjöd av” varandra på tre olika spel
eller lekar vilka följdes av en Laikstäuo eller lekstuga. Lekstuga syftar på en tillställning, fest, d.v.s. inte på en
plats eller lokal (Bergman, 1921; Dahlgren, 1945; Erlandsson, 1935; Salomonsson, 1988; Säve, 1948).
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Rationaliteten, eller snarare teorin som jordbrukspolitiken byggde på, har förändrats (Klint,

1982). Man menar nu att för mindre enheter kan samarbete vara lika viktigt som att stödja

bildandet av större gårdar. I centrum står inte längre produktion liktydigt med matproduktion.

Det handlar idag lika mycket om att producera ett landskap som rekreationsområde. Analogt

finns en diskussion inom jordbrukarleden där arbetet börjar beskrivas som en ”livsstil” vilken

man väljer.126 Ensamgårdssystemet har således successivt upphört att spela den centrala roll

som det en gång hade (Genrup, 1990). Ändå finns det fog för att påstå att den gotländska

gården, räknad som enskild part likaväl som grannlag, även idag spelar en viktig roll för det

sociala livet.127

2:2 c Ensamgård, likvärdighet och autonomi
Samarbetsformerna gårdarna emellan ger vid handen att ensamgårdssystemet är speciellt

också i ett annat perspektiv. Inom ramen för ensamgårdarna förknippas den enskilde inte bara

till namnet med gården. Det kollektiv som ensamgården bildar påminner om de släktbaserade

eller unilineära och korporativa härstamningsgrupper M. Fortes' diskuterar (Fortes, 1953).128

Det utmärkande draget för dessa är att de enskilda medlemmarna inom korporationen är

juridiskt och politiskt likställda inför omvärlden. Omvänt framstår den enskilde som en före-

trädare för sin grupp inför omgivningen (ibid.: 26).

Den ledande bondens roll var att representera gården inför omvärlden inte bara i fiskelag

och andra samägandelag utan såväl inför sockenstämma som på ting samt senare som

kungens befallningshavare och så småningom inför nationalstatens företrädare (Erixon, 1921;

Löfgren, 1970; Melefors, 1983). Parallellen mellan ensamgårdarna och härstamningsgruppers

korporationer får en intressant förstärkning av M. Fortes kommentar: ”Why descent rather

than locality or some other principle forms the basis of these corporate groups is a question

that needs more study” (Fortes, 1953: 30).

                                                
126 Enligt en projektbeskrivning av Anders Salomonsson.
127 Samarbetet och stöd inom olika grannlag varierar betydligt från en fest- och arbetsgemenskap året runt till
enskilda tillfällen av utbyte och umgänge eller grannstöd då något oförutsett inträffat.
128 Enligt M. Fortes är korporativa härstamningsgrupper i unilineära samhällen fasta enheter där den enskilde är
juridiskt likställd med andra i samma grupp. En sådan grupp kan vara ram för samarbete socialt, rituellt och
ekonomiskt men även politiskt. På Gotland finns inte några sådana unilineära härstamningsgrupper.
Rekryteringen sker därför på andra sätt än genom enbart födelse, t.ex. genom arv, köp av en gård eller ingifte.
Därmed blir den gotländska formen av ”släktkorporation” mer som ett hushåll. Fortes förutsätter att sådana
korporationer endast bildas bland grupper byggda på unilineära härstamningsprinciper (Firth, 1963; Fortes,
1953). Detta har emellertid ifrågasatts (Fox, 1978; 1982; Iszaevich, 1981-2). R. Fox och A. Iszaevich m.fl. har
visat att grupper som bygger på kognatisk härstamning även de kan bilda släktskapsbaserade (ibid.; Freeman,
1987; Macdonald, 1987; Wolf, 1966).
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Varje enskild invånare representerar än idag sin gårdspart på formella möten, men även då

hon eller han går på dans eller skall spela boll. Var gård har sin egen stolthet att försvara och

det är upp till kollektivets medlemmar att göra detta. På en rad sätt framträder sålunda gården

som bas för en djupt rotad likställdhet kombinerad med en vilja till autonomi.

Oavsett samarbetet med andra gårdar står husbonden och gårdens folk i stort som smått på

egna ben inför omvärlden. Också idag upplevs det som skamligt att söka hjälp utanför

granngemenskapen. De enskilda medlemmarna framstår följaktligen som likvärdiga

representanter för gården i möten med omvärlden. Det tydliggörs av att man värderas utifrån

hur det går för gården och omvänt så får man förväntningar, på ont och gott, utifrån vilken

gård man kommer ifrån och småningom den man kommer att bo på.

I de olika samägande- och samarbetslagen representerades alltså de olika gårdarna av var

sin bonde eller annan medlem. Inom dessa var man likvärdiga representanter och man

strävade efter att vara varandra så lika vad gäller jordinnehav etc. som möjligt. Denna vilja till

jämlikhet i relationer är något som man inte bara strävat efter i sina relationer till

medmänniskor i bondesamhället. Överhuvudtaget kännetecknas Gotland och dess folk av att

man inte skall få ”sätta sig” på dem eller att myndighetspersoner eller andra representanter för

aristokrati etc. inte spelar på sin roll och position. Det väcker både avsky och ilska. H.

Jakobssons text är ett bland många exempel på anekdoter kring detta:

I Närs församling på Gotland fanns det för länge sedan en fjärdingsman, som hette Jonsson, en karsk och
orädd karl, som inte krusade någon.
En gång åkte han i sin vagn på en smal och usel väg – sådana som vägarna ofta var på den tiden. Så kom
det en annan hästskjuts från motsatta hållet.
På den smala vägbanan var det hart när omöjligt för de båda åkdonen att mötas, och körsvennerna
blängde tigande en stund på varandra men ingen ville ge efter. Fjärdingsmannen gjorde en uppfordrande
gest med handen mot den mötande, en rödkindad man med fårskinnspäls och luden vintermössa, men
denne lät sig inte bekomma utan bad honom vänligt köra undan.
”Kör undan själv” svarade Jonsson lika vänligt.
Då ilsknade den andra till och röt: ”Jag är länsman Myrman från Roma. Kör undan!”
Svaret kom med lugn och fast röst men med eftertryck på vartenda ord: ”Jag är fjärdingsman Jonsson från
När, och om det så är länsman Myrman från Helvete, så ska han köra undan!”
Länsmannen tvekade en stund, vreden kokade inom honom. Men så knäppte han upp fotsäcken och steg
av och ledde sin häst vid betslet sakta förbi fjärdingsmannens skjuts.
Inga fler ord växlades.
Guppande och skakande rullade de båda vagnarna därifrån. (Jakobsson, 1977: 5)

Likvärdighet och jämlikhet står i centrum för gotländsk självuppfattning. Jämlikhet länkat

till autonomi är för övrigt något som känns igen från det övriga Norden (Gullestad, 1992). M.

Gullestads har påpekat att hela Norden genomsyras av en grundläggande syn på alla

människor som jämlika i ett perspektiv där alla framstår som varandras likar (ibid.). Det

handlar om en situation där den enskilde inte bör avvika allt för mycket från de gemensamma

normerna och värderingarna eller för den delen vardagens praktik.
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Emellertid förefaller det som man på Gotland - liksom möjligen även i några andra bygder

som Dalarna, Jämtland, delar av Norge och Island - har gått ett steg längre. Den kollektiva

identiteten länkad till gården som grund för identitet framstår som särpräglad. Fram till

modern tid har Gotlands gårdar med sin likvärdighet i relation till de andra haft genomslag i

den administrativa organisationen (se Ganse, 1990; Gardell, 1986). Effekterna av detta lever

kvar ännu idag (se Kap.5, 6 och 7). I andra områden runt om i Norden har gods och

brukssamhällen inneburit att sociala skillnader mellan frälse och ofrälse, brukspatroner och

arbetare gjort sig gällande. Likvärdigheten mellan likartade enheter och den extrema formen

av jämlikhet som finns representerad på Gotland och bygger på ensamgårdarna är således inte

typisk för hela Norden. Istället utgör det en klar förstärkning av den nordiska traditionen.

2:2 Administrativa förändringar

I likhet med vad som var fallet med ensamgårdarna fortlevde socknens administrativa

ordning från tidig medeltid ända till inledningen av modern tid.129 Krigen under 1600-talet

medförde en ökande efterfrågan på öns produkter (Lindqvist, 1981). Den på självhushåll och

lokala utbytessystem baserade ekonomin omvandlades och integrerades med omvärlden.

Viktigast att notera var den sammansmältning som skedde med det nya moderlandet Sverige,

ett då för tiden expansivt rike med behov av en enhetlig och fungerande administration.

Östersjön var vid denna tidpunkt närmast att betrakta som ett svenskt innanhav. Emellertid

spelade även andra Östersjö- och i någon mån Nordsjöländer - speciellt Danmark, Tyskland

och Holland - en viss roll (Gardell, 1986; Svahnström, 1990). Bönderna svarade sålunda upp

mot efterfrågan och deras standard förbättrades. Denna krigsekonomiska tillväxtperiod

ackompanjerades av en rad försök till administrativa omdaningar och jordbruksreformer.

Dessa inleddes under dansk tid, men tog riktigt fart först då Gotland blivit svenskt.

Mångsyssleriet, som år 1779 vållade fysiokraten Westphal sådant huvudbry och som även av senare
tiders ekonomiska teoretiker betraktas som ett irrationellt beteende, framstår i skenet av detta som en
logiskt upplagd arriärstrid mot det moderna samhällets trots allt obevekliga frammarsch. (Essemyr, 1991:
22)

Landsbygden på Gotland präglades vid tiden för den ekonomiska expansionen och de

administrativa reformerna av detta ”mångsyssleri”, något som utvecklingen sålunda för-

stärkte. Beteckningen mångsyssleri var myndigheternas något nedsättande beskrivning av

                                                
129 E. Österberg argumenterar för att förlägga inledningen till den moderna tiden till 1600-talet. Andra vill koppla
den till tiden för de administrativa reformerna, som genomfördes knappt hundra år tidigare, och återigen andra
till sekelskiftet 1900 (Österberg, 1989; 1990). Olika faktorer har påverkat omvandlingen till den moderna tiden.
Österberg fokuserar de administrativa reformerna, som utgör en förutsättning, medan andra pekar på den s k
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denna gotlänningarnas breda försörjningsbas, som till del kom att ersätta den medeltida själv-

hushållningen. Det handlade om fiske, kalkframställning, virkesproduktion och förädling samt

hantverk, vilket konkurrerade med städernas manufakturier och hantverksproduktion och av

myndigheterna ansågs konservera ett improduktivt system. Jordbruket i sig hade under denna

tid, ja ända fram till sent 1800-tal, en relativt låg status. Det gällde speciellt strandsocknarnas

bönder. Arbetet lämnades vart år till äldre samt kvinnor och dessa fick ta sig an arbetsupp-

gifterna vid sidan av allt annat ansvar (Berg, 1945; Eskeröd & Olsson, 1962; Säve, 1980;

Öhrman, 1991).

Under 1800-talets andra hälft sker dock en förändring: ”En bidragande orsak till att små-

jordbruken fanns kvar [in på 1900-talet] var … paradoxalt nog ökande marknads-

integration...” (Persson, 1992: 14). De små och mellanstora bönderna producerar en ökande

andel avsalugrödor på 1870-talet. Sädes–, mjölk-, kött- och grönsaksproduktion får en större

marknad och bättre priser, inte minst i Stockholm. Det passade de gotländska jordbruken väl

och småböndernas chans till överlevnad ökade då de fick en bättre marknad för mindre grödor

som grönsaker och dessutom för kött- och mejeriprodukter (ibid.). Samtidigt hade skogen

under 1600- och 1700-talen skövlats parallellt med att en industriell produktion tagit över

kalkbränning m.m. Böndernas syn på jordbruket följer denna process och man blir alltmer

intresserad av att ta upp ett rationellt jordbruk. Det finns flera organisatoriska och tekniska

nymodigheter vilka motiverar och underlättar omvälvningen, varigenom åkerarealen mång-

dubblas. Utdikningar, uppodlingen av den stora ängsarealen och förändrad jordbruksteknik är

de viktigaste orsakerna till denna förändring. Detta kombineras med vallväxtodling,

förbättrade och diversifierade utsäden samt införsel av konstgödning.

Antalet sysselsatta inom lantbruket reduceras, samtidigt som jordbruket blir huvudnäring

och mångsyssleriet minskar. Under mindre än 100 år sker en radikal förändring av lands-

bygden då såväl landskapet som befolkningsbilden förnyas. Som en reaktion på denna

närmast totala omvandling socialt och i landskapet bildas en rad sällskap, institutioner och

museer (kanske särskilt Bungemuseet), vars främsta syfte är att bevara de materiella delar av

den bondekultur man anser går i graven.

Med början på 1600- och 1700-talen omdanas alltså det administrativa systemet radikalt.

Under 1600-talet börjar myndigheterna föra samman socknar och fjärdingar. Prästen blir

kunglig befallningshavare och i stort försvinner skillnaderna mellan de profana- och kyrkliga

organisationsformerna respektive skatteuppbördssystemen (Dannert, 1945). I och med tings-

                                                                                                                                                        
industriella revolutionen med åtföljande migration till städerna (se exempelvis Hellspong & Löfgren, 1977;
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organisationens upplösning (1827) fråntas landsbefolkningen rätten att utse sina egna präster,

prostar, domare och skatteansvariga. Istället blir det av kungamakten och ståndsriksdagen

eller staten utsedda representanter som tar kontrollen över den regionala organisationen

(ibid.). Socknens arbetsfält och ansvarsområden växer. Några exempel är hälso- och sjukvård,

skolor och fattigvård, men också fritidsverksamhet och allmänna anläggningar, som  t.ex.

hamnar. Dessa förs över från ensamgårdarna (sedermera gårdarna) och in under socknarnas

domvärjo. Detsamma gäller en lång rad uppgifter som

registrering av invånarna, skattläggning, medling

mellan trätande, social omsorg för den enskildes väl,

samarbete kring gemensamma verksamheter som

vägar, men också - och kanske viktigast i vardagen,

skriver J. Myrdal - stängslandet för djuren (Myrdal,

1977).130 Den framväxande staten och dess

representanter tar på så sätt kontrollen över den relativt

självständiga gotländska landsbygden. Samtidigt som

det civila samhället växer fram och ställer socknen i

centrum minskar betydelsen av ensamgården.

Figur 10 Karta över Gotlands nämndområden
131

Efter knappt hundra år visar sig även sockenkommunerna vara alltför små enheter för att klara

de utökade uppgifterna och på Gotland går man 1950 samman i 13 storkommuner. Dessa kan

sägas vara en form av federationer, snarare än en ny större organisation. Denna slutsats

baseras på att valorganisation, partiernas lokalavdelningar, föreningsväsende etc. ligger kvar

på sockenbasis, vilket minskar förutsättningarna för etableringen av en enhetlig, övergripande

organisation.132 Denna form av provinsialism upphör i stort sett då storkommunerna i sin tur

upplöses och deras uppgifter (1970) övertas av Gotlands kommun. Gotland bildar då en

gemensam organisation för kommun och landsting, län, stift samt militärområde. Det innebär

slutet för den federativa bildningsformen. Reformen får även till resultat att allt fler offentliga

verksamhetsområden, som omsorg, skola och vård, korsar de forna sockengränserna. Med

                                                                                                                                                        
Löfgren, 1989c,  men även Macfarlane, 1978; Roseberry, 1991).
130 Se även Kardell & Myrdal, 1999; Norddølum, 1980.
131 Kartan visar Södra (prickat) och Norra nämndområdet (omönstrat) samt Visby.
132 Konflikter som uppstod emellan kommunrepresentanter hade oftare sitt ursprung i frågan om varifrån en
representant kom, snarare än vilket parti denne tillhörde (Jonsson, 1970, samt egna intervjuer). Det finns sålunda
indikationer på att man uppträdde tvärs över partigränserna och stödde projekt till förmån för den egna
storkommundelen.
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denna omorganisation kan man säga att människor lokalt ställs utan möjlighet att direkt ta

ansvar för och påverka beslut vilka rör verksamheten där de bor.

Även församlingarna, som en sista rest av socknarna, har successivt omstrukturerats och

deras ansvarsområden har också de förts över till större och färre enheter och även till andra

institutioner inom den sekulära administrationen. Exempel på kyrkliga arbetsuppgifter som

överförts till sekulära myndigheter är ekonomiansvaret och folkbokföringen, vilka under

1990-talets inledande år överförts till stiftet respektive lokala skattemyndigheten.133

Föreningsverksamheten har följt en något annorlunda utveckling. Föreningarna växte fram

parallellt och delvis komplementärt med 1867 års sockenkommun. Under särskilt 1900-talets

första hälft gjorde de pionjärinsatser inom bl.a. utvecklingen av sociala skyddsnät och ut-

bildning. Det är, med tanke på personallianserna i ledningen för centrala föreningar och

sockenkommunen, rimligt att anta att dessa varit parallella och ömsesidigt förstärkande

krafter.

Istället för byalagen [jfr gårdsparter eller grannlag på Gotland], som försvann med 1800-talet så kom
inköpsföreningar, andelsmejerier, tröskverksföreningar o.s.v… Det växer fram föreningar och
organisationer vilka primärt har en intressegemenskap snarare än bygdegemenskap som sin
rekryteringsbas. (Myrdal, 1977; parentes tillagd)134

2:2 d Nytt föreningsliv inom gamla gränser

Successivt övertog sockenkommunen, men än mer storkommunen och senare enhets-

kommunen, såväl föreningarnas program som ekonomiska och sociala åtaganden. Därmed

kom föreningarna att ha kvar allt färre av sina primära arbetsuppgifter och nationellt

planerades för en omorganisation, en centralisering. Lokalt fanns (och finns) dock ett starkt

motstånd. På södra Gotland gjordes flera misslyckade försök att föra samman

lokalavdelningar till större enheter. Det har gällt både inom religiösa församlingar och parti-

politiska rörelser - inte minst centerrörelsen -, men även inom bondekooperationen, Röda

Korset, idrottsföreningar m. fl. Man vägrade att infogas i storkommunernas mönster och

gränserna för lokalavdelningarna har i stort fortsatt att överensstämma med de gamla socken-

kommungränserna. Det var också inom ramen för de sockenbaserade föreningarna som

mycket av lokalt engagemang kanaliserades då socknarna och senare storkommunerna

                                                
133 Kvar av den gamla organisationen står informella organisationsformer, grannlag - vilka i någon mån kan ses
som ensamgårdarnas ersättare -, samt det äldre bidlag och några administrativa rester, liksom att nämndemän
ännu 1988 utses inom ramen för den gamla tingsorganisationen.
134 I det nästkommande förenings- och projektkapitlet polemiserar jag emot denna J. Myrdals slutsats. Det gäller
främst frågan om intressegemenskapen ersatt eller, som jag ser det, kompletterat bygdegemenskapen. Inte minst
på När har man upprepade gånger ställt sig negativ till att såväl lämna bygdekopplingen som att låta
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upplöstes. Jag menar att föreningarna blivit säte för en sockendemokrati, en företeelse jag

ägnar större delen av de nästföljande kapitlen. Därtill finns skäl att konstatera att förenings-

livet fått en renässans i mötet mellan en minskande offentlig sektor och glesbygds-

problematiken. Staten önskar sedan ett och halvt decennium via föreningarna öka bygdernas

direkta inflytande på omsorgen kring den enskilde (SOU, 1993a; b).

Diskussion

Mötet mellan privat och offentligt har inte bara på När utan även runt om i Sverige

resulterat i denna mellanform, en ”social ekonomi”. Inom ramen för detta prövas olika

kombinationer för att optimera insatser såväl från privata investerare och intressenter som

offentlig service men även insatser från föreningslivet (Boethius, 1997; Olsson, 1994b).

Det är inte bara i detta sammanhang som Närs socken uppvisar likheter med den övriga

svenska glesbygden. Överhuvudtaget så har fokuseringen på den egna platsen varit ett åter-

kommande tema inom det som kommit att bli känt som den svenska byarörelsen. Denna växte

sålunda fram som en del av denna process att pröva nya vägar för att komma till tals både

med en allt osäkrare identitet och krympande sociala skyddsnät. På När och annorstädes växte

sig byarörelsen stark under 1980-talet, vilket också uppmärksammats av myndigheter,

frivilligorganisationer och forskarsamhället (Boethius, 1997; Bond, 1990; Herlitz, 1997/8;

Nationalencyklopedin, 1994; Olsson, 1994b; Svenserud, 1989). Andra tecken på dessa pro-

cesser är landsbygdskampanjen: ”Hela Sverige Skall Leva” och en permanentad Lands-

bygdsriksdag. Det finns en rad andra centrala initiativ som en särskild glesbygdspolitik, till-

sättandet av en Glesbygdsmyndigheten (senare ombildat till verk) och en rad stödformer vilka

också gynnar lokala initiativ. Även på Gotland som helhet har denna förändring kommit till

uttryck i ett antal initiativ och projekt.135 Man har sedermera sökt sig vidare och 1990 inleddes

en reform där ansvaret för viss kommunal verksamhet åter fördelades på mindre enheter. I

denna plan delas Gotland i tre nämndområden med Hemse som centrum för södra Gotland.

Gotlands ”socknar” har således förändrats åtskilligt över århundradena. Trots

centraliseringen har ändå socknen levt kvar som en symboliskt verksam och meningsfull

enhet. Det är möjligt att socken och församling kommit att blandas samman. Det är i så fall

något av ett kuriosum eftersom man därmed är tillbaka till vad socken en gång stod för: att

                                                                                                                                                        
intresseinriktningar och partipolitik styra över rekryteringen till olika organisationers lokalavdelningar. Förenklat
kan man säga att festgemenskapen även här kommer i första hand och arbetet eller ideologin i andra rummet.
135 Det lokala intresset för socknen kan spåras till två tidigare perioder: bygderomantiken på 1930-talet och så på
1950-talet då en strid ström av sockenböcker m.m. började produceras (Bergh, 1979 ff.; Genrup, 1988b;
Salomonsson, 1988).



81

söka sig samman utanför existerande administrativa former. Där rämnar dock sambandet över

de tusen år som gått eftersom dagens ”socken” är en klart mer profan än sakral gemenskap.

Det finns två helt olika typer av företeelser vilka går att följa igenom detta historiska

material. Först handlar det om två parallella och i viss mån länkade processer vilka berört

socknar och gårdar under detta millennium. Socknen och sedermera det omgivande, fram-

växande civila samhället har tagit över det sociala ansvaret för individens trygghet. Det

handlar om tillkomsten av nationalstaten och ”folkhemmet”. Följdenligt omvandlas ensam-

gårdens täta nätverk till en situation där bygden - för Gotlands del de små socknarna, snarare

än storgods, brukssamhällen och byar etc. - kommit att spela den avgörande rollen för vad

som definieras som ”hemma”.

Den andra företeelsen som är värd att uppmärksamma här är de grundläggande spel-

reglerna för samarbete mellan gårdar och individer. Även dessa är länkade till socknens och

gårdens förändring över tid. Först som sist är det inom och mellan de olika

gårdarna/grannlagen inom Närs socken som man byter tjänster, arbetar tillsammans och har

festgemenskap. Trots att en rad samarbetsområden omvandlas eller försvinner fortsätter

samarbete och samägande, men nu med bygdeenheten som huvudsaklig ram. Dessa sätt att

samarbeta och samäga gårdarna kan likställas med samhandlingar inom korporationer.

Samtidigt som samarbetets innehåll förändras finns drag som gör dem igenkännbara över tid.

Utöver de grundläggande reglerna för hur man samarbetar är den stora mängd av

samarbets- och samägandeformer som växt fram på När och ön i stort också i nutid intressant

att notera. Vid en översiktlig jämförelse med existerande litteratur förefaller det att saknas

motsvarighet på fastlandet och i Norden i stort. Inom ramen för samarbetet roterar parternas

ansvar. Den enskilde representanten för var gård eller ”gårdspart” har en hög grad av

autonomi eller vilja att klara sig själv, vilket kan ses som uttryck för den långtgående

jämlikhetsideologin. Emot denna princip, kan det tyckas, står att arbetsinsatser - inom lagen

såväl som i gemensamma arbeten - ofta men inte genomgående fördelas efter förmåga.136

Detta berör frågan om relationen mellan individualitet och kollektivitet. Det moderna sam-

hället har gjort sig känt som individualistiskt. Man får ofta för sig att det handlar om att det

kollektiva är på väg att dö ut. Emellertid skulle jag vilja se individualiteten och kollektiviteten

som samtidiga. Taxeringen är ett exempel på att det inte i sig finns någon motsättning dem

emellan. Sålunda var den äldsta skatteformen kollektiv eftersom hela den gotländska lands-

                                                
136 Vissa gotländska socknar roterade uppdrag som tingsmän, sexmän m.fl. (Sundberg, 1995).
Organisationsprincipen med absolut jämlikhet stod emot en där tjänstemän som domare och prostar - mer eller
mindre uttalat - tillsattes på livstid inom tingslagen och tredingarna.
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bygden, med ensamgårdarna i spetsen, var uppdelad i ting. Inom tinget var man gemensamt

ansvarig för en fast skatt. Med tiden infördes en parallell, individuell beskattning, både sakralt

och profant. En liknande process genomgick också ägandet och driften av gårdarna. Upp-

splittringen av ensamgårdarna och avskaffandet av husbondeväldet innebar en

individualisering på landsbygden. Gården överlämnade också en ökande del av sitt ansvar för

den enskilde till socknen och senare till kommunen. I dagsläget är det sålunda den enskilde

snarare än en husbonde som företräder gårdskollektivet. Detta förhållande skall inte förleda en

att tro att gården mist sin betydelse som fokus for en kollektiv identitet. Parallellt med indivi-

dualiseringen av ägandet och samhällets framväxt har en rad kollektiva bildningar fortlevt på

Gotland.137 Man skall alltså inte förutsätta att det handlar om två ömsesidigt uteslutande sätt

att leva och inte heller att individualitet obönhörligt ersätter kollektivitet.

2:3 Närrevyn

Närrevyn är för många nästintill detsamma som När och vid sidan av Ainbusk Singers är

denna lokalrevy på Gotland Närs mest kända ansikte utåt.138

Många lokalrevyer spelas helt eller delvis på dialekt och det är naturligtvis riktigt. Den viktigaste av
dialektrevyerna och den kanske intressantaste av lokalrevyerna överhuvudtaget kommer från Gotland.
Den kommer från det lilla samhället När på sydöstra Gotland. Den heter Närrevyn och i det ligger en
dubbelhet. Den ligger mycket nära sin publik. (Ericson, 1980)

Närrevyn - en grupp sjungande och revyspelande närbor - har glatt många gotlänningar med sina revyer
under flera decennier. De har fört sångglädjen liksom glädjen över den gotländska dialekten vidare med
sina sånger. Vem kan inte Summarn kummar - även utanför de gotländska gränserna? … Med alla sånger
och vitsar på gotländska som de spritt omkring sig har de stimulerat känslan för den gotländska dialekten.
(Wennerdahl & Bergqvist, 1987: 125- 128)

Närmålet står i centrum för revyn. Språket står även i fokus för hur en identitet växer fram.

Inte minst intressant är det faktum att identitetsskillnader och upplevelse av gemenskap i

många fall är två sidor av samma mynt. Språket är till för att underlätta kommunikation men

fungerar samtidigt som en effektiv barriär för att utesluta andra. På det sätt som Närrevyn

använder det blir språket dessutom till ett föremål som man kan peka på. I revyns version

utgör närmålet en symbolisk markör av att vara annorlunda men fungerar därför också som en

                                                
137 Argumentet bygger på W. Roseberrys analys av förändringar hos den engelska landsbygdsbefolkningen
(Roseberry, 1991). Roseberry pekar på att två produktionssätt samexisterar och sålunda inte utesluter varandra.
Perspektivet förändras också på Gotland, där hushåll och socken blir relevanta referenspunkter, alltmedan
grannskap och samarbete mellan byliknande eller sockenkorsande enheter minskar i betydelse. Socknen och
gården växer i styrka som betydelsebärande enheter.
138 Lokalrevy har under många decennier varit rikligt representerat på den svenska landsbygden och ännu så
länge har det gjorts få försök, Uno ”Myggan” Ericson undantagen, att analysera vad företeelsen står för.
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utgångspunkt för gemenskap.139 För lokalrevyns publik blir alla, i samvaron och skrattet, del-

aktiga av det annorlunda. Så skapas en samhörighet, men när allt är sagt och publiken gått

hem kvarstår att närkarna ses som speciella. Närrevyn underbygger därmed skillnaderna.

Språket samt andra liknande och återkommande kännetecken blir på så sätt viktiga delkom-

ponenter i en retoriskt uppbyggd närsk identitet. Med Närrevyn tydliggörs vad som är att be-

trakta som ”närskt” och i någon mån gotländskt. Språket och andra delar av det närska (men

även gotländska) återkommer i hur man talar om revyn. Dessa identitetens kännetecken har

sin utgångspunkt i texterna. Det följande avsnittet syftar till att titta närmare på revyns texter

och söka definiera några gemensamma nämnare.

2:3 a Närrevyn och omvärlden

När framstår på flera sätt som en glesbygd med aspirationer på att vara en levande

landsbygd. Genom sin glädje och anda har Närrevyn i sig blivit symbol för denna dynamiska

bygd. Detta och andra projekt ter sig för både myndigheter och gemene man som praktiska

uttryck för en ovanlig socken.

Emellertid finns det ytterligare en frågeställning som är av intresse. I det föregående

avsnittet drogs slutsatsen att äldre tiders sätt att förstå samarbete och samägande levde kvar

mer i sättet att göra saker än i de formella institutionerna. Dessa samhällsformationer, inte

minst ensamgården (500-1600) och socknen (1000-1950), hade alltså i flera omgångar om-

vandlats och så småningom helt fått stryka på foten. Frågan är huruvida det är möjligt att i AB

Närbilders (Närrevysällskapet) praktik finna spår av äldre tiders organisationsformer.

Hur det kom sig
Vårvinter. En lördag eftermiddag i början av femtiotalet. I Närs bygdegård våndades vi.  D v s styrelsen
för När IF. Det gällde att få folk att komma till årsmötet. Inkomster var av nöden.
Ett dragspel, en gitarr och några sketch-häften som inhandlats på Hemse Krut och Pappershandel. Fast
där var det mesta skrivet på stockholmsslang. Bättre kändes det om man fick prata sitt eget språk, ännu
bättre om man kunde dra en lokal historia, citera några bygdeoriginal eller få till en kuplett om sånt som
hänt i bygden. Snart utkristalliserade sig en skara aktörer som visade sig ha en viss talang - tydligen. I
varje fall kom publiken. (Nilsson, 1994)

Att spela lokalrevy låg i tiden och runt om på Gotland fanns flera grupper som jobbade

fram ironiska och musikaliska revyer.140 Det skänkte både pengar åt respektive förening och

                                                
139 För ett samhälle i glesbygden och periferin har dessa identitetens tydliga markörer blivit allt viktigare.
Orsaken påminner om A. Cohens diskussion från den engelska periferin (Cohen, 1985 jfr. Hornborg, 1993;
Friedman & Ekholm-Friedman, 1995). Utifrån ett perspektiv med en ifrågasatt identitet och genomsyrad vardag
blir det än viktigare för individer och grupper i enskilda lokalsamhällen att symboliskt presentera sig på ett
tydligt sätt inför omvärlden (Anderson, 1983; Hobsbawn & Ranger, 1983; Linnekin, 1992 m. fl.).
140 De främsta tryckta källorna är: Ericson, 1980; 1992; Nilsson, 1994; Tonström, 1994; Wennerdahl &
Bergqvist, 1987; Werkelin, 1981.



84

gemenskap åt bygden. Närrevyn kom att karakteriseras av välskrivna sketcher, fyndiga

dialoger och visor med god poetisk och musikalisk klass. Denna lokalrevys kanske främsta

kännetecken kom ändå att bli dess oblyga framförande av Närmålet. Detta gutamål förstods

inte av fastlänningar och knappt ens av Visbybor, men drog ändå långväga publik och kom så

småningom att bli ett slags fokus för såväl gutar som ”gröna vågare” och sommarfolk. Att tala

”flat” eller gutamål blev med hjälp av Närrevyn ett sätt att markera gemenskap och samhörig-

het. Samtidigt utvecklades i skrattet en speciell ”vi - dom” känsla, vilken fick även fastlän-

ningar att känna sig hemma på Gotland.

Närrevyn växte från att vara en amatörrevy till att bli en högklassig gotländsk show-

ensemble. Professionella musiker blandades med en skara bönder, kommunalfullmäktige-

ledamöter, hantverkare, kontorister, folkskollärare och hemmafruar. Revyns popularitet blev

än tydligare då man bytte lokal från en överfull bygdegård på När till den, som det skulle visa

sig, mer än välbesatta salongen på Rondo i Klintehamn. Dit hade man flyttat 1970 efter att

utbyggnadsplanerna kört fast bland de försiktiga eller nejsägarna som dominerade i bygde-

gårdsföreningens styrelses. Samtidigt fick man bekräftat att Närrevyn hade kommit att bli en

angelägenhet för hela ön och den blev under denna period en av Sveriges mest väl-

renommerade lokalrevyer. Närrevyerna uppmärksammades alltså även nationellt och man

genomförde grammofon-, radio- och TV-inspelningar. ”Haplihaitar” (1984), den elfte och

sista upplagan, kom att ses av 25 000 personer (Nilsson, 1994).

Närrevyn har sedan dess i stort legat nere. Ändå kvarstår ett utbrett intresse för revy-

gruppens verksamhet. En skiva med 1960-talsmaterial har givits ut, och 1994 kom en

samlings-CD med äldre material. Därtill har sedan 1980-talet flera gånger per år olika kon-

stellationer ur revygruppen, ibland kompletterade med andra artister, fortsatt att iscensätta

stycken från olika årgångar. 1995, 1996 och 1997 framfördes nyskrivet material tillsammans

med potpurrier ur tidigare revyer.

Det är Närs socken som står i fokus för denna revy. Trots detta har en rad personer från

andra delar av ön kommit att ingå i revyn.141 Närrevygänget ignorerar denna paradox och pre-

senterar sig som närkar och ett väl sammanhållet kollektiv gentemot andra. I första hand är

det grannsocknen Lau vilken presenteras som en ärkefiende.142

                                                
141 Revyensemblen breddades 1970 då man lämnade När fysiskt och spelade på scenen i Klintehamn.
142 Konflikter mellan När och Lau är också beskrivna i Sockenböckerna om När och Lau (Häglund & Häglund,
1975; Karlsson et al., 1951 och av Gustavson, 1977). Det finns även senare referenser till denna konflikt, men de
är ofta influerade av Närrevyns texter. Det står ändå helt klart att det har funnits stridigheter mellan de två
socknarna. Det har gällt ungdomar som har träffats för att ”göra upp” på “Hunntorgi”  och en rad diskussioner
kring olika former av samarbete kring skola och församlingsarbete. Då ett kommunalt samgående diskuterades
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Historielektion
Äi teidernas morgon äi Lau äut pa backen. I tidernas morgon vid Lau på backen.
Där sto de en laubo u kläid' si äi nacken. Stod där en laubo och klia' sig i nacken.
Han käikt yvar väiki u tänkt som så här: Han såg ut över viken och tänkte som så här:
Kan undre um de finns någ mänskar äi När? Undrar just om det finns några människor i När?
Sen to han en stuck u stakt yvar Fäi lair. Sedan tog han en stockbåt och stakade över Fie
lera.143

Den lauboen sag di aldri mair. Den laubon såg de aldrig mera.

Men närkar bäi ai som vakted säin gan. Men närkar vid ån som vaktade sina garn.
Di undred va kom den figurn' ifran. De undrade: Var kom den figuren ifrån?
Täu närkar rod' yvar strax västar smabroar Två närkar rodde över strax väster om småbroar.
U sen sto de täu ett ti lau-boar. Och sedan stod det två ett till lauboar.

U så har de varit ifran början ti släut. Och så har det varit från början till slut
att aldri äi teidn' de har gat jämnt äut. att aldrig har det gått jämnt ut.
Har närkar röv' bort fem, sex bräudar fran Lau. Har närkar rövat en fem, sex brudar från Lau.
Har lauboar strax kum ti När u tat sjau. Har lauboar strax kommit till När och tagit sju.

Um lauboar lärd si a smulå um Gud. Om nu lauborna lärde sig en smula om Gud.
U livd ettar kristlige lagar u bud. Och levde efter kristna lagar och bud.

Da var di mair fogli u närkar ti lags. Då blev de fogligare och närkar till lags.
Vänd dann säidu till u lätt bläi u sla tibaks. Vände andra kinden till och lät bli att slå tillbaks.

Men ändre pa sånt de jär int gärt pa stundi Men att ändra på sådant, det är inte gjort på en stund
- naj de som ska båiges ska båiges fran grundi - nej det som skall böjas skall böjas från grund.
U därför vör nå har bestämt som såhär: Och därför har vi nu bestämt som så här:
Att lauboar skall ga äi skolå äi När. Att lauborna skall gå i skola i När.
©Allan Nilsson (översättning författaren)

Även om markeringen gentemot grannsocknar inte mer än marginellt uttryckts som en

språklig kontrast, har gränsmarkeringen utåt som idé blivit tydlig i ”grannsockenskämten”.

Gentemot omvärlden har detta i sin tur förstärkt idén om en specifikt närsk och i

förlängningen självklar sockenidentitet.

Veteranerna
Två äldre män sitter på en “ljugarbänk” och en journalist kommer fram till dem. Efter lite inledande prat
och justering av hörapparater, inleds en intervju om de berömda slagsmålen vid Hunntorgi på När.
Gammal man (GM) Det ska jag säge han [journalisten] att kalabaliken vid Bender u så slage’ ve’ Lützen.
Det var raine rama folkdansuppvisningen mot Hunntorget förr i teiden.
Journalist (J): Hur kan det vara att ni alltid slogs mot lauborna?
GM: Jo, dei ska jag säge han det att de var raidut folk u slas mot. Han, han ska int’ inbill’ si att vör slas
mot vem sum helst inte. De var raiduar kalar dei.
Kamraten: Raiduar kalar dei!
J: Jamen Lau har ju bara hälften så stor folkmängd som När. Det måste ju medföra ett visst övertag för er.
GM: Hälten så mange! Ja de jär hälten så mange nå ja, men när vi började, när vör började var de lika
mange. Um int flair. Men nå skadd de sägas det att vi närboar har alltut hatt den fördelen att vi hatt
hemmaplan. Jo. Så det var så att lauboar har alltut fatt ga heit, så de var’t en aning trötte (Kamraten: Jo)
da dei kum fram.
Ur skivan: “Ei Gamble Spur”

© AB Närbilder (översättning författaren)

                                                                                                                                                        
kring 1950 gick man till Kungl. Maj:t. för att slippa med motiveringen att två samgående sockenkommuner
borde vara likstora för att kunna samarbeta.
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2:3 b Närrevyns gotländska vistradition

Det är inte bara Närs gränser och avgränsade identitet som står i centrum, också om det

dominerar. I bakgrunden för Närrevyn finns även temata som hör det gotländska till. Dit hör

bruket av den gotländska folkmusiken i revyn och lokalspråket. Man använde i revyerna

främst ton (t.ex. Lagergrens vals), men också äldre texter (Gamble Valu; Aje dittan). När-

revyn har där gått sin egen väg och diskuterat en prosa - eller kanske riktigare travesterat och

kommenterat nuet utifrån texter – som framstått som speciell för det gotländska bonde-

samhället. Det tydligaste exemplet är G. Larssons allmänt älskade och sjungna text ”Soli

gynnar hellä”, som omarbetades till den ironiska ”Far gynnar hellä”:

Soli gynnar hellä Far gynnar hellä
Soli Gynnar Hellä Solen börjar gå ner Far gynnar hellä Far börjar skymma
Mor ska kard u spinnä    Mor ska karda och spinna Far far far ei mike Far har mycket att stå i
var' bad' äut u innä,        arbeta både ute och inne ei varevi vike och det varenda vecka
mor ska fingrä band       Mor ska knyta band skall han stei pa nånting skall bort på något nytt
u mor ska vävä linnä.    och mor skall väva linne Han far aldri svike Han får aldrig svika
Mor ska stöir u ställe    Mor skall styra och ställa Far den kan man leit pa Far, den kan man lita på
bad' för stäur u sma.     för stor och för liten sägar aldri nei säger aldrig nej
Soli gynnar hällä,         Solen går mot kväll Vägar far han sleit pa Vägar skall han slita på

Haj u haj u ha. Haj u haj u ha. Ha u ha u hai Ha u ha u hai

Här jär skördeteidar    Nu är skördetiden kommen Far skall gäre nytte Far skall vara till nytta
snarest va dä läidar,    Strax är det dags Var gang de jär skytte Var gång det är skytte
här ska rygen tas         nu skall rågen slås Soknis varplag måst Socknens varplag måste
u oä löidi gläidar.        och arbetsfolket går till arbetethan ake stei u stytte han åka och stödja
Mor ska stöir u ställa  Mor skall styra och ställa u pa gambeldanser och på gammeldanserna
bad' för stäur u sma.   för stor och för liten där de jär raj–raj där det är fest
Soli gynnar hällä,      Solen går mot kväll jär han me u svansar är han med och svansar

Haj u haj u ha. Haj u haj u ha Ha u ha u hai Ha u ha u hai

Mor ska upp äi  täidä,    Mor skall upp i ottan Fotboll skall han sei pa Fotboll skall han se på
mor ska tig u läidä,       Mor skall tiga och lida Rävjakt skall han stei pa Rävjakt skall han ut på
mor jär gammel,            Mor är gammal Oire sneuseen u kanelen På snusen och kanelen
men far intä ga pa säidä.  men får inte vila skall han blei pa skall han bli på
Mor ska stöir u ställe     Mor skall styra och ställa u till bräus144 u poker och till bräus och poker
bad' för stäur u sam.       för stor och för liten säger han inte naj säger han inte nej.
Soli gynnar hällä          Solen går mot kväll Han jär inte kloker Han är inte klok.
Haj u haj u ha. Haj u haj u ha. Ha u ha u haj Ha u ha u hai

Text: Gustav Larsson (Gutniska Dikter,  s. 60) Far är inte bei leike Far är sig inte lik
Musik Svante Pettersson  (översättning författaren) Livern gynnar sveike Levern börjar svika

Flicku, bräus u mäus Flickor, bräus och mus
är inte bra för sleike är inte bra för slika
Far far jogg istället Far måste jogga istället
Veite vikur ta Ta vita veckor
Dricku uten u hälle Dricka utan att hälla

                                                                                                                                                        
143 Leråker, lera, lergöl - ordet kan översättas på flera sätt.
144 Bräus är ett ålderdomligt gotländskt kortspel. De spelas främst kring jul och vid familjeträffar. VM i Bräus
anordnas årligen av När IF i Närs bygdegård.
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Haj u Haj u Ha Haj u haj u ha

Dricku uten u hälle Dricka utan att hälla
Haj u haj u ha Haj u haj u ha

Text: Roland Olsson (översättning författaren)
& Lars Jakobsson

Därmed blir revyn och i förlängningen även Närkarna sedda som speciella bärare av en

gotländsk vis- och musiktradition. Det är således inte bara det gotländska sättet att leva, i

närsk upplaga, som får människor att associera revyn med det gotländska. Det går att se dessa

strömningar som ömsesidigt förstärkande.

2:3 c En motbild till storsamhället
Sin grundläggande musikaliska inspiration har revyn emellertid hämtat från västerländsk

populärmusik. Den följer därmed gängse lokalrevytraditioner genom att ansluta till vad som

är allmänt känt. Kombinationen ökar potentialen till närhet mellan revy och publik.

Växlingen mellan riks- och lokalspråk kan tolkas som en inbjudan till communitas - en

momentan, öppen, allt inkluderande gemenskap - i det att folkspråket parallellt ger asso-

ciationer till sammanhållning och gemenskap.145 Dessa är två av de viktigaste egenskaperna

vilka på Gotland förknippas med När. Denna invitation till samhörighet följs också upp i en

rad av Närrevyns visor vilka bejakar den lokala naturen och kulturen.

Närrevyn har också gjort bruk av kontrasten mellan riksspråk och lokalspråk som ett

verktyg att kommentera vad man ser som exempel på kortsiktig och oförstående myndighets-

utövning (Cirkus i innerstan; Stegen; Fäil ei systeme (vs:1966, 1970, 1975, 1977, 1991), men

också Gräv Ner; Kommuntolken; Råire jär ladde; Storsäcken; Bärga Bergman; På Läns-

styrelsen; Omskolningen). En utstuderad svenska blir sålunda synonymt med myndigheternas

brist på såväl lokal kunskap som jämlikhet gentemot ”vanliga” människor.

Fail ei systeme (1970)
De är nåe fail ei systeme. De säger jag, de har jag sägt u de star jag nu bei. Det är en hoper myndigheter,
yverheter, dumheter, onödigheter som bestämmer på den här ön. Sök, sök u träit med yvarheiti far ei se
hur de gar. Se nu bar här pa Klinte, när vattne läcker här nere i dei kommunale vattenleidninggi. Da sitter
kommunalnämndi u skyllar på de' att dei har int' haft råd å köpt nåen mätare för 20-30 000 för ti u
kontrollera ledningen. VA! För fan det bihöivs ingen mätare för ti u sei att det jär fail pa ledningen i
Klinte! © AB Närbilder

(Det är något fel på systemet. Det säger jag, det har jag sagt och det står jag för. Det är en samling
myndigheter, överheter, dumheter, onödigheter som bestämmer på den här ön. Pröva, pröva att ta strid
med myndigheterna får ni se hur det går. Se nu bara på Klintehamn, när vattnet läcker i den kommunala
vattenledningen. Då sitter kommunalnämnden och skyller på att de inte har haft råd att köpa en mätare för

                                                
145 Se Brenneis, 1987a; Hansen, 1998; Loo, 1997; Trosset, 1987a för diskussioner kring manifestationer av
gemenskap vilka även utomstående dras in i.
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20-30 000:- så att ledningen kan kontrolleras. VA! För fan det behövs ingen mätare för att förstå att det är
något fel på (kommunal-)ledningen i Klintehamn. © AB Närbilder (översättning författaren)

I Närrevyns monologer, sånger och sketcher kan ett antal teman identifieras. I O-

mskolningen tar man upp arbetslöshet och pekar på bristen på alternativ eller möjligheter

utanför storsamhällets ramar. Den militära närvaron på ön, med återkommande grupper av

unga män som kommer till Gotland för att göra sin militärtjänst, har revyn ägnat ett mindre

antal texter (En sömnig Sven Dufva; A-7kt).146 Ett ämne som rönt än starkare intresse hos

Närrevyn är turismen. I en rad texter vrider och vänder man på olika aspekter av denna stor-

industri. Det gäller den stora mängden besökare i sig, men också kulturmöten jämte olika

ekonomiska och sociala möjligheter som ”invasionen” medför (På rymmen; Turist-

inkomsterna; Albrekt; På stranden).

Energi och kommunikationer är andra centrala temata för Närrevyn. Som ö- och gles-

bygdsbor är man beroende av bidrag till färje- och flygtrafiken (Att lägga till en brygga). I en

storskalig, centraliserad byråkrati och ekonomi är man dessutom ensidigt beroende av att

tillföras energi via kabel från fastlandet. Ett exempel på hur revygänget varit med i

diskussionen kring innovationer finns i revyn Haplihaitar från 1980:

Vind ei bladar147

Allan Nilsson sitter på scenen och nickar energiskt upp och ned, då Börje Hallqvist kommer in på scenen.
Börje: Va sitar däu där u nickar för!?
Allan: Nickar? Äi de så konstut att man nickar när man har varit tillsyningsman vid oljepumpen uppe vid
Rute i tre månader. Men nå ska di skole um mi till vindkraftverksskötare ute på Näs så da blair de någle
andre rörelser igen da.
Börje: Jau de jär problem med energin däu. U olje jär snart släut.
Allan: Ja de har vör alltut haft ett helsike med lauboar här pa När i alle teidar. Nu skall araber u börje
jävlas.
Börje: Dei jär problemar. Häu va kallt de jär idag. Idag förslar inte solvärmen till u värme luppar ei
storvästen en gangg.
Allan: Va jär de för slangar däu har kopple där.
Börje: Ja däu de jär någe ja har kaupt pa annons i täinninggi. De jär samme firma som säljer di här
plåtröiri sum man monterar in i yppne spisar för ti u öke effekten ser ‘u. Dei far int blei nåen spillvärme
nå naj.
Allan: Däu har väl ingen ypen speis med di!?
Börje: Naj men di här fungerar som så sir du. Kruppsvärmen han stigar uppåt. Försvinner ut i universum
här bei kragen till ingen nytta alls. Men då jär den här apparaten konstrueren som så att han tar till vara på
den här spillvärmen uppe vid kragen
Allan: Jau
Börje Å så leds luften ei slangar här ser däu, mei hjälp av en leiten fläkt sum dreivs fran ett leitet batteri
som laddas av en generator som dreivs ginum friktion imillum knei ser däu.
Allan: Hmm
Börje: Dei fungerar dåligt pa hjulbeinte
Allan: Naj däi jär int nå för en annan
Börje: Naj, naj, naj. Sen gar luften ginum solfångare, neir i stövelskafti, upp äi byxbaini igen. Så kalled
återvinning. Fast mulne dagar da bleir de kaldare för vart slag de gar runt.

                                                
146 A-7kt sketchen är en lek med ord kring ämnet s.k. okynnessjukskrivningar och regementet A7.
147 Monologen föregås av En läitn vind som går i stilla valstakt och är en poetisk betraktelse över vindens kraft
och lekfullhet.
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Allan: De jär för hjaulbainte veit ja.
Börje: Naj däu da skall man bare skaffa sig ain kobent källing, för da finns det ain stickkontakt här (pekar
mot grenen) ser du och då kan man koppla den till hennes apparaten da haldar ha värmen upp för en
annan u.
Allan: Skall dei inte vare jordat uttag da?
Börje: Naj, Naj
Allan: Dei kan blai överslag u spänningsfall jo
Börje: Inte
Allan: Men om man inte har nåen källing da?
Börje: Da ska man bare ha ain myke längre stickkontakt. Ain meter langgar ungefär så kåirar man ned
den i jordi. Da gar man pa jordvärme.
Allan: Jaa du…
Börje: Men då måste man ha längre sladd um man ska kum si nåenstans, förstås.
Allan: Naj dei jär problem med energin däu. Astuen han experimenterte nå me u ta metangas ur skithögen
hanses men de höll pa att gå åt helsike däu. Han kum i krig mei lauboar.
Börje: Hur så da?
Allan: Ja däu veit rätt sum de var flaug haile skithögen i luften va. Y dei blåste sydausten så de regnede
koskit yvar haile Lau sir däu. Di mobiliserte mitt i nati. Kluckan ringgede i körkklukku så ha sprack. Dei
jär farlige saker dei.
Börje: Men vad tror däu um u leidi in kohusvärmen i kåken da?
Allan: Naj da flytar jag hellre äut sänggi äi kohuse da.
Börje: Vad tror däu um kärnkraften da?
Allan: Naj dei kan jag säg di att dei jär precis samme sak sum ti u pisse i byxar.
Börje: Jaså??
Allan: Jo för dei värmer ett tag ti u börje med, men sen, ja sen. [konstpaus] Ja sen kummar dei säurt ettar.
Naj däu jag sättar nog en slant pa de här vindkraftverke äute pa Näs likeväl jag.
Börje: Vad då da?

Allan: Jo dei blair int mair avfall än att dei kan härbergeras ute pa “Nästippen”…148

I tempo furioso avslutar Närrevygänget med:

Vind äi bladar ska de va äi ett vindkraftverk.; Man bläir gladar da man säir de u kan gi märk
pa att vänggar di rör si u snurrar; U att dynamon väsnäs u durrar; Da förstar man vickå makt di har fat pa
Näs; när di ställd däit en släik pjäs.;  Jär Er dumme u äistadu da bläir de tji; Nix mair Näsudds enersji.
[Vinden i bladen ska det vara i ett vindkraftverk. Man blir glad då man ser det och kan märka att vingar
de rör sig och snurrar. Och att dynamon väsnas och skakar. Då förstår man vilken makt de fått i Näs. När
de ställt dit en sådan pjäs. Om ni är dumma och envetna så tar det slut. Ingen mer Näsgods energi.

© AB Närbilder (översättning författaren)

I efterdyningarna till 1970-talets energikris diskuterades således hur - bland andra ener-

gislag - vindkraftverken på Näs skulle komma att beröra ön och dess befolkning. Allan

Nilssons och Börje Hallqvists dialog ovan är exempel på hur Närrevyn med humorns hjälp

fört in nyheter och prövat att både raljera över och diskutera vad de kommer att betyda för

individen liksom för olika kollektiv och för ön som helhet.

I flera texter och då kanske tydligast i monologer som Fail ei systeme återspeglas olika

dagsaktuella händelser. Detsamma gäller längre processer, som omdaningen av fiskelägena

till sommarställen från att ha varit arbetsplatser och bostäder för original (Albert, Gamble

Valu, På Stranden).

                                                
148 Nästippen kan tolkas som antingen området längst ute på Näsudden eller Näs sockens egen tipp, alternativt en
persons nästipp. Vid Näs har man byggt Gotlands första vindkraftverk och de har god lönsamhet.
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Närrevyns historia löper parallellt med och interfolierar utvecklingen av glesbygds-

begreppet. Man har fram till 1980 men även senare bidragit till att retoriskt och symboliskt

skapa en motbild mot storsamhället och dess syn på ett alltmer utarmat lokalsamhälle.

Närrevyn framstår på en gång som en symbol och ett uttryck för en levande landsbygd, mani-

festerade både i handling och retorik. Den bejakar det lokala och uppvärderar speciellt lands-

bygdens livsstil, dess traditioner, hantverk, folkmusik och folklore. I mycket kom alltså detta

uppammande av intresset för det lokala att kombineras med och kontrasteras mot en kritik av

storsamhället. Det visade sig vara en vinnande kombination av tradition och dynamik där nya

idéer kunde testas och introduceras.

Det blev möjligt också för utomstående - speciellt andra socknars medlemmar, men även

sommarfolk med ett hum om det gotländska språket - att ta del av kritiken av det omgivande

samhället. Detta är inte minst sant när ”storsamhället” i olika nummer kom att representeras

av ämbetsmän och deras ibland svårforcerade norm- och regelsamlingar.

Närrevyns bruk av lokalspråket som medium för att presentera lokala händelser har blivit

en viktig källa till stolthet för invånarna på När. Det gäller särskilt dem som personligen

upplevt hur man ifrån myndigheternas sida förföljt användningen av Närmål. Motsvarande

reaktion går att erfara från en rad andra platser runtom i Sverige.149 Närrevyn växte fram som

det främsta mötesplatsen för gutamål. Användningen av gutamål har accentuerats ju längre

tiden gått, vilket sammanfaller med ett allmänt växande intresse för lands- och glesbygdens

livsstil.150

2:3 d Närrevyn som traditionsbärare

Närrevyn framstår på När och Gotland därmed som ett positivt alternativ till det urbana

samhället. I en intervju sammanfattade Allan Nilsson hur han såg på revyns roll genom de-

cennierna, artistiskt såväl som kulturellt och socialt:

För en ort som När med glesbygdens alla problem att slåss mot, är det viktigt att ha en samlande kraft för
självkänsla och gemenskap. Det ger folk ett ”jävlar anamma” att sätta kraft bakom sina drömmar och
projekt. Närrevyn har spelat den rollen. Revyn har varit allas angelägenhet, först i byn, sedan i socknen,
därefter på hela Gotland och det tycker Allan är roligt. För kultur det är viktigt det, och han menar att det
bästa som händer inom kulturen i vårt land i dag, det händer utanför de stora städerna.

                                                
149 Se även Appendix 1 kring Gutamål och hegemoni. En uppvärdering av det gutniska och inte minst språket
innebär samtidigt en kraft som motverkar den dominans som den svenska nationalismen haft under mer än
hundra år. Det kan räcka med att påminna om P. A. Säves kamp för det gotländska språkets plats i skolan på
1800-talet (Gustavson, 1945; Palmenfelt, 1993; Säve, 1981).
150 Betydligt fler krafter än Närrevyn har varit aktiva att återuppväcka intresset för äldre gotländska texter och
musik. Det har i sin tur breddat intresset för äldre gotländsk kultur. ”Syskonen Laustrums”, fyra av revyns
artister, men också många andra turnerar runt och har givit ut sina tolkningar av gotländska visor (Herlin-Karnell
et al., 1989). Det vore alltså fel att relatera allt detta nyvordna intresse för det gotländska till enbart Närrevyn.
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Här på När är man stolt över det man har och sådant föder nya idéer, säger han. Den nya golfbanan och
ett nytt vårdhem i byn är två lysande exempel på den saken. Där kulturen finns, där händer det någonting!
(Tonström, 1994)

Artikeln är daterad 1994, alltså 10 år efter den sista revyn, vilket pekar på den fortsatta vikt

revyn och dess olika efterföljare tillmäts på Gotland.

Revyns texter och idéer lever vidare. Det sker i en rad sammanhang, inte minst i upp-

trädanden vilka koncentrerar sig på det gotländska, såsom gutamålsdagarna på Säveskolan

(gymnasium i Visby) och välgörenhetstillställningar som Gotlands Allehandas årligt åter-

kommande gala.

Jag har i olika sammanhang kunnat följa hur några av medlemmarna av Närrevyn, men

också ledare på När, har inlett eller brutit en allvarlig diskussion med att berätta en historia.

Det har hjälpt till att distansera och ge proportion åt nyheter och problem som berör

bygden.151

Svarta Gänget  (Melodi: Vårat Gäng)
Här är grabbarna som blev riksbekanta genom Se, radio liksom TV.
Det är vårat gäng
Svenne busen det är sant, har kommunen satt i pant. Men vi klarar oss galant
här i vårat gäng
Med polisen, sök bevisen, syna närken, inga märken. Håller truten inför snuten.
Gör man i vårt svarta gäng
Friare vid tös i När, blir snart varse var han är och vem som bestämmer här.
Det gör vårat gäng
(Sången går över till melodin: Är du kär i mig ännu Klas-Göran och från kör till solosång)
Är du kär i mig ännu Karl Oskar. Vågar du än en gång komma hit
Ty din bil står kvar än Karl Oskar fast dom har plockat bort bit för bit.
Halva framsätet, däcken och ratten, liksom motorn, kylarn är väck.
Men för övrigt den står där du satt den. Av sig själv kommer den ej från denna fläck. Är det sant, det jag
hört, att du sagt sisåhär: Att du aldrig mer far och friar i När.
Är du kär i mig ännu Karl Oskar. Kom igen till den flicka du har. För se saken är den att det brådskar och
så småningom lär du bli far. Ty vi hann dock rätt mycket den natten. Fastän gänget var efter oss då.
Fast du miste båd’ bilen och ratten, får du ändå bereda dig på att till prästen gå upp och med högkyrklig
min låna brudkronan utav Hans Cavallin.
Är du kär i mig ännu Karl Oskar, du lär ej komma undan tror jag.

Du skall vara min brudgum Karl Oskar, Svarta Gänget skall brudfölje va’.
 152

Från skivan: Ei gamble spur © AB Närbilder
 

I en rad sammanhang pekar Närrevygänget på hur man lokalt på När skämtat med medias

representanter. I texten ovan kopplas mediahändelsen Svarta gänget (Jonsson, 1970: 38)

samman med den ibland nog så hårdhänta prövning som en del ”friare” utsattes för då de

uppvaktade unga flickor på När. Kritiken av och misstänksamheten mot ”storsamhället” -

                                                
151 Resonemanget kring ledarskap och talekonst utvecklas närmare i Kap. 5 & 6.
152 Inom ramen för visor och dialoger diskuteras en rad lokala/regionala nyheter, ofta med en skämtsam
klackspark åt pryderi och dubbelmoral. Den brudkrona som nämns i texten handlar om de präster som, i slutet på
1950-talet och början på 1960-talet, både på Gotland och i andra delar av Sverige ifrågasatte om unga gravida
kvinnor skulle tillåtas att använda brudkronan.
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uttolkat som myndigheter - återkommer här i en undran över hur media behandlar socknen.

Emellertid kräver en sådan tolkning en ingående lokal kunskap.

En rad sagespersoner har pekat på hur viktig revyn har kommit att bli för att berätta vad

såväl När som Gotland i stort står för i relation till omvärlden, främst ”storsamhället”. Lokal-

revyn var en återkommande händelse genom vilken en närsk identitet i ord och handling

tydligt presenterades. Närrevyn kom sålunda att fungera som ett fokus för ett förstärkt

sockenskap med en tydliggjord lokal identitet. Det är särdrag vilka också förknippats med och

associerats till Gotland i stort. När framställs dock som speciellt traditionsbärande och ibland,

mer nyanserat, som en socken vilken bevarat och vidareutvecklat sådant som är speciellt

gotländskt.

Tydligast är hur revyn i sin texter pekar på lokalt och regionalt relevanta enheter,

socknarna, och hur olika människor visar fram sätt att vara, vilka baserats på födelse- eller

boendeort på ön. Det gäller kanske främst Lau, men även Vamlingbo, Näs, Fårö och

Hablingbo förekommer i revyerna. Om man ser till texterna är emellertid inte den viktigaste

distinktionen de många socknarna utan, som redan konstaterats, skillnaden mellan stad och

land, landsbygden och Visby - främst representerat av myndigheterna. Lokalt gör man alltså

skillnad socknar emellan och regionalt mellan land och stad: ”De jär bar en hop myndoheitar

u djävulskap sum liggar u bromsar utvecklingen på den här ön” (Fail ei systeme 1966).

2:3 e Ett gotländskt etos

Då en närsk, och i förlängningen en gotländsk, livshållning (etos) presenteras inför om-

världen återkommer några temata som främst rör jorden, stranden/havet och människorna:

jämlikhet, försiktighet, synen på alkohol och den ofta och under lång tid kommenterade

”närska sammanhållningen”153, men också kärleken till det gotländska landskapet.

Jämlikhet kommer inte minst till uttryck i kritiken av myndighetspersoner, vilka försöker

använda sin maktposition. ”Fail ei systeme”- monologer av olika årgångar återkommer

ständigt till denna kritiska position (I busskön; I kö igen).

Försiktighet eller blygsamhet kan ses som en aspekt av denna jämlikhet med en strävan att

inte förhäva sig. Denna försiktighet konstateras inför möten med främmande till skillnad från

sådana man känner väl - sockenbor. Det handlar även om relationer mellan könen. Främst

gäller det mäns tröghet. Det är något som kvinnor ofta associerar till de många ungkarlarna på
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landsbygden. Det kan vara svårt att få med gutar i diskussioner, likaväl som till middags-

bordet (Urguten och Ölguten, jfr Genrup, 1990; 1992).

”Gotlänningarna har ett avspänt, närmast kontinentalt förhållande till alkohol” påpekade en

representant för sommarfolket med mångårig erfarenhet av livet på sydöstra Gotland. Följer

vi Salomonssons avhandling ”Gotlandsdricka” jämte en rad andra texter bär uttalandet tro-

värdighetens prägel (En Skillingdryck; I Finansvärlden; Pärlor från öster; Fail ei systeme

1977; Gammeldansaren; På Stranden; Också en sommarnatt; Torgfilosofi).

Arne Ohlsson: Du kände igen mig. Ja de va länge sen du. Var det inte -32 vi mobiliserade du?
Allan Nilsson: Nej -42 var det. -32 var slaget ve Lützen det. Då var inte jag med inte.
Greten Andersson: Nej det var Gustav II
Arne O: Det var den andre Gustav det. Du skall på bolaget.
Allan N: Det händer väl det.
Arne O: Då kan du bjuda på en sedan när du kommer ut?
Allan N: Vad tar du mig för, va! Tror du inte jag skulle kunna göra det förrän jag gick dit då, va?
Arne O: Kors, går du med sprit i väskan på bolaget?!
Allan N: Det är nu en gång så med sådana här gamla väskor som med tankbåtar vet du att de måste ha en
viss barlast, för att de inte slår runt om det blir dåligt väder och börja blåsa. Så visst skulle jag kunna
bjuda dig på ett glas. Om du hade haft något, men det har du ju inte...    ur Torgfilosofi © AB Närbilder

På scenen placeras inte bara utomstående i en skrattspegel. Man är också klarsynt inför

egenheter inom det gutniska. Allan Nilsson har i ett samtal poängterat vikten av att kärleks-

fullt påpeka också svagheter i det egna och inte ensidigt angripa problem i omvärlden.

Relationen till alkohol och beskrivningen av hur gutarna, speciellt närborna, ser på alkoholens

roll i samhällslivet uttrycks av Närrevyn således vanligen med hjälp av självironier.

Gemenskap och samhörighet är även de centrala komponenter i självsynen. Tätheten i re-

lationerna och sammanhållningen kommer fram som bärande tema i samtliga revyer, men får

en lokalpatriotisk prägel i bl.a. Råire jär ladde. Där beskrivs hur Fåröborna går samman för

att ”… hämta hem Ingmar Bergman från Schweiz…” efter den omtalade skatteincidenten vid

Dramatiska Teatern i Stockholm. Revyn visar att man, med vissa poetiska överdrifter, inte

väjer för något - smuggling, skatteflykt, locka båtar på grund154– för att ge Bergman en trygg

plats på ön, samtidigt som man erbjuder sig att betala hans skatteskulder.

När, inte minst förmedlat genom Närrevyn och dess texter, har kommit att stå för det

gotländska. Emellertid betraktas Närrevyns representanter och de texter de framför inte enbart

som ett språkrör för närska traditioner. De ansluter sig till de indelningar för tillhörighet och

skillnad, som markeras av symboliska gränsdragningar på Gotland.

                                                                                                                                                        
153 Exempel som kommenteras i media eller når rättssalen i Visby kan gälla svårigheter att få närbor att vittna
mot varandra eller då ungdomar ställer upp på varandra vid konflikter utanför socknen (För exempel på
sockenbaserad sammanhållning se Kap. 4.4.a och 6.1.a).
154 Revyn framför Råire jär laddet i stort sett på Fårömål med allusioner till skrönor och historia kring Fårö.
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Närrevyns frammanande av communitas bygger i hög grad på visor, vilka många lärt sig

och kan sjunga med i. “Med Närrevyn föddes också det som kallas Gotlands nationalsång -

Summarn kummar - som är en gammal gotländsk brudmarsch med text till” (Tonström,

1994). Med sitt naturlyriska tema, där land och människor förs samman till en odelbar enhet,

tar den upp stoff som gjort den lika allmänt omfattad som exempelvis ”Roslagsvår” i övriga

Sverige:

Summarn Kummar155 (Sommaren kommer)
Summarn kummar me sol, Sommaren kommer med sol,
   kummar yvar hällmark u stain,    kommer över hällmark och sten,
yvar förfädas bain, yvar martall, yvar ain. över förfädernas ben, över martall, över en.
Yvar maurar u mack, Över myror och mask,
   liksom yvar pinnsvein u rack.    liksom över igelkott och smådjur.
Skeinar soli igen pa ladingen Skiner solen igen om våren
  …    …

 Text: Allan Nilsson, Musik: Edvard Bjuresten (översättning författaren)

Av journalister, men också en rad informanter med ringa anknytning till När, har Allan

Nilsson pärkkarl, f.d. landstingsledamot, ordförande i Gotlands Tidningars styrelse och lant-

brukare, ibland kallad ”pärbonden från När”,156 framställts som Närrevyns upphovsman och

primus motor. Han började spela i en danstrio redan i början av 1950-talet och introducerades

så, via Alfred Tomasson i grannlaget och de två äldre kamraterna i bandet, till både dans- och

folkmusik. Allan Nilsson var då också ordförande i SLU (som blev Cuf), den organisation

som samlade större delen av ungdomarna i bygden.

Själv skriver han att revyn är resultatet av en grupps initiativ och att revyn som helhet är ett

resultat av hela gruppens skapande (Nilsson, 1988). På När framhålls också just kretsen av

lokala bondpojkar och -flickor från socknen, som initiativtagare till lokalrevyn.

Närrevyn, som formellt drivs av AB Närbilder, har en på ön vanlig organisationsform med

både kollektiva och individualistiska drag. Dominerande är tanken på gruppen som utgångs-

punkt och att man avhåller sig från att framhäva individen. Ett annat signum är, precis som i

en rad andra historiska och nutida samarbets- och samägandegrupperingar, att ansvars- och

värdtagande roterar. Alla beslut fattas gemensamt och i samförstånd. Organisationsformen

kan sålunda betecknas som kollektiv. Vi såg ovan i kapitel 2:2 - sockenhistoriken - hur

bondesamhällets organisationsformer följer samma logik (Erixon, 1978; Erlandsson, 1923;

1935; 1946; Säve, 1980; 1981). I sin praktik har Närrevygänget byggt vidare på lokala

organisationsformer och upprättat en form av gilles- och kalastradition, som inneburit att man

                                                
155 Hela texten kan läsas i Appendix 2:2.
156 Det var den presentation han renderades då han kallades upp på scen vid Gotlands Tidningars kulturgala
1988. Epitetet ”pärbonden” anspelar på att Nilsson odlade pärar d.v.s. potatis.
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också många år efter det att man genomfört sin sista kompletta revy fortsatt att träffas. Revy-

gruppen utgör en del av en gotländsk musiktradition men har medvetet också arbetat med

språk och kultur som en resurs på flera plan.

Närrevyn har under många år varit ett av socknens mest omtalade och välkända projekt.

Den har, tillsammans med andra framgångsrika projekt, varit viktig för att ge självkänsla och

presentera socknen inför en dominerande omvärld. På När och Gotland är det sålunda vanligt

att referera till texter ur Närrevyn för att beskriva vad som är typiskt för När och samtidigt

vad som är speciellt gotländskt. Under lång tid har Närrevyn alltså varit en viktig aktör för hur

ett symboliskt närskt– och i förlängningen också ett gotländskt – etos formulerats.157

Närrevyn och de uppträdanden man genomfört har emellertid kommit att vara exempel på

en närsk och gotländsk identitet på mer än ett plan. Först och främst har revygruppen som vi

såg ovan - framförallt inåt - kommit att personifiera livaktigheten i en äldre tiders utbytes- och

samarbetsorganisation. Samtidigt har man stått för formuleringen av en stereotyp bild av livet

på När inför närbor, öbor och andra. Det handlar om en symboliskt uppbyggd identitet, som

berättar om hur närkarna ter sig. När presenteras helt följdriktigt som ett av de områden på ön

vilket kan sägas vara mest ”gotländskt”, d.v.s. mest traditionellt, med ett ålderdomligt språk,

arkaiska familjeformer etc.

Närrevyn har i ett annat perspektiv också åstadkommit ett annat men relaterat fenomen.

Den har skapat underlag för en gemenskap som går över gränserna för det lokala och dragit

med sig andra från ön, inklusive Visbybor, men även det lokalt intresserade sommarfolket. En

likartad situation har C. Trosset funnit i Wales. Hon diskuterar bakgrunden till hur en allom-

fattande samhörighet kan uppstå.

For the Welsh, enjoyment is characterised by a breadth of focus and a lack of intensity. … Enjoyment, in
this sense, comes from the unification of all aspects of a thing into a single, total experience. … The word
for enjoyment, mwynhau, also implies a low level of intensity. ... mildness… (Trosset, 1987a: 1)

Trossets analys utgår från en specifik walesisk känsla av välbefinnande (enjoyment) som

deltagarna upplever. Trosset finner denna avslappnade gemenskap vara en definierande känsla

bland walesarna. Ett sådant tillbakalutat välbefinnande grundat i gemenskap är ett av

Närrevyns mål (intervjuer med Allan Nilsson & Lars Jakobsson). Belysande är att, som

noterades ovan kring sockendagarna, mycket av samvaron på Gotland fokuseras kring att ha

                                                
157 Samtidigt innebär en presentation av När, såväl internt som externt, ett bredare anslag än enbart Närrevyn. En
närsk identitet, som den presenteras, bygger både på påtagliga företeelser - som Närsholmen, Hammaren, Burgen
och Sjöen (havet) Närs fyr och kyrka (sjömärket – Närken) - och berättelser kring enskilda levnadsöden eller
händelser och processer inklusive de många gemensamma lyckosamma projekten.
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det gott tillsammans. Det gäller i såväl de gamla atingen och bidlagen som vid dagens regel-

bundet återkommande kalas, vilka markerar årets och livets gång.

Man uppnår en delad glädjens gemenskap genom skrattet åt den okänslige turisten, eller åt

mannen som har flaskan med sig till bolaget, men även i den lustfyllda kritiken av ett

anonymt och okänsligt storsamhälle. Revyn har en återkommande struktur med situationer,

personager och temata som bär föreställningarna. Igenkännandets glädje och skrattet är en

stark upplevelse, vilken i sig bygger upp ett välbefinnande. Tillsammans utgör de en plattform

där hela publiken med dess olika kategorier kan mötas på en jämlik bog och i gemenskap.

Närrevyn blir därmed den brygga som, om också bara för stunden, kan trolla bort skillnaden

mellan människorna som deltar i samkvämet.158

Emellertid kvarstår åtskillnaderna mellan olika kategorier då man lämnat föreställningen.

Främst märker man olikheterna mellan urbant och lokalt. Skillnaden består i att människor tar

till sig föreställningen på olika sätt och från varierande utgångspunkter. De lokala ser grannar,

vänner och släktingar som på ett skämtsamt sätt vänder och vrider på vardagen. Därmed

uppstår en rad andra dimensioner än vad som är möjligt att uppfatta för en utomstående. Till

skillnad från ”sommarfolket” behärskar och lever både revyns folk och lokalbefolkningen

dagligdags med såväl instrumentella, sociala umgänges- och normsystem (jfr kapitlets första

avsnitt) som den djupare liggande ideologin.

Via rollfigurerna som dyker upp år från år får stadens och fastlandets återkommande som-

marfolk en stereotyp inblick i lokalt liv. Mot bakgrund av många somrar på Gotland kan

sommarfolket även i revyns framträdanden ana ett annat liv. De bejakar och söker sålunda en

exotisk och lantlig, idealiserad och problemfri gemenskap, vilken personifieras av revyns fö-

reträdare. Det är ett sätt att leva som många av dem uppfattar som utopiskt, men ändå som ett

existerande alternativ.159 Det är tack vare revyn som de för en stund kan delta i denna

gemenskap och uppleva välbefinnandet.

En aning förenklat står Närrevyns aktörer för både loka. Samtidigt handlar välbefinnande

om en upplevelse vilken närborna ser som en av baserna i sina liv.

Emellertid finns det en speciell orsak för den lokala befolkningen att uppskatta den urbane

betraktarens intresse och att vilja ta med denne i gemenskapen. Sommarfolket ger dem en

                                                
158 Denna ceremoni är närmast att jämföra med en rit. Sakrala och sekulära ritualer eller ceremonier har, menar
B. Myerhoff, gemensamma utgångspunkter och effekter (Myerhoff, 1977).
159 D. Gaunt och O. Löfgren är några av dem som uppmärksammat denna längtan efter ett idealt och annorlunda
bondesamhälle. Närrevyn och närborna m.fl. kan sålunda, åtminstone momentant, realisera drömmen (Gaunt &
Löfgren, 1984).
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bekräftelse på deras identitet. Det sker genom sommarfolkets intresse för det lokala sättet att

leva och deras sätt att beskriva denna livsstil som eftersträvansvärd och annorlunda.

Mötet mellan närbor och sommarfolk är i så måtto illusoriskt då den väsentliga känslan av

samhörighet är något man närmar sig från två olika håll. P. Stromberg har noterat att

människor inte sällan möts i ett socialt samförstånd samtidigt som förståelsen kan variera

högst betydligt vad gäller uppfattning av gemensamma symboler (Stromberg, 1986). Det är en

upplevelse som utgår ifrån välkända symboler (eller rollgestalter), vilka vänds och vrids i

framträdanden inför samma publik. J. Fernandez diskuterar ingående hur en sådan rituell ge-

menskap kan få människor med olika bakgrund att komma samman i en djupt upplevd ge-

menskap (Fernandez, 1982). Han visar även, och här bygger han på P. Stromberg som arbetar

med ett likartat problem, att denna samhörighet oftast är ytlig snarare än djupt delad.

Resonemanget bygger på att deltagarna förstår symbolerna men skiljer sig åt vad gäller

tolkningen av deras exakta innebörd (Stromberg, 1986). I nuet, oavsett om det är en rit eller

en föreställning, kan man överse med dessa skillnader. M. Rosaldo (citerad av Trosset)

noterar följdriktigt att ”Emotions are about the ways in which the social world is one in which

we are involved.” (Rosaldo, 1984: 143; Trosset, 1987b: 12). Vägarna till detta ”vi” kan

emellertid vara mångahanda.

2:4 Sammanfattning

Det är socknen som står i centrum för både Närrevyns presentationen av När och hur man i

största allmänhet handlar tillsammans. Så var inte fallet förr då storgårdarna hade ett över-

gripande ansvar. Avsnittet om sockenhistoria visar att det förr även i det lilla var

representanter för storgårdarna som möttes i wåg eller andra uttryck för, inte minst, ung-

domlig bravur. Med framväxten av en alltmer centraliserad administration har man idag

flyttat upp ensamgårdarnas och senare även socknarnas ansvar för den enskilde till den

heltäckande Gotlands kommun samt den svenska staten i stort. Även på det lokala planet syns

en förändring. Idag är det inte gårdarna som möts i wåg utan socknarnas olika lag som tävlar

mot varandra. Ett mönster som allt tydligare växer fram är att det är just socknen som blivit

viktig som kollektiv referenspunkt. Det skall inte få oss att tro att socknen är allenarådande på

det lokala planet. Familjemedlemmar, grannar och vänner har fortsatt att umgås över

gränserna, oavsett sockensolidaritet. Familje- och gårdssolidaritet är sålunda något

annorlunda än sockensolidaritet och gården har inte helt försvunnit. Dess roll har förändrats.
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Exposén över olika sedvänjor som ”nyckeln”, ”stolen” och ”tystnader” visar att det finns

en värdegemenskap med täthet, närhet och mångfacetterade relationer i vardagens praktiska

handling. Då man närmar sig de många mer eller mindre fasta grupperingar som finns på När

blir det tydligt att det är gården som i mångt och mycket står i centrum för dessa sedvänjor.

Det handlar om rader av överlappande nätverk i form av samägande och samverkande lag.

Många av dessa har en lång livslängd och går över generationerna i likhet med de forna bid-

lagen. Ytterligare andra av dessa nätverk överlappar gränserna på sydöstra Gotland och även

vidare ut i världen. Det handlar då i första hand om familje-, släktskaps- och vänskapsband. I

detta motsäger dessa relationer den retoriskt uppbyggda monolitiska bilden av socknen, lokal-

samhället, som sig själv nog.

Trots dessa gårdens och släktskapets nätverk står det klart att socken och sockenskap är

fortsatt betydelsefullt. Vad socken är utgör dock frukten av en ständig förändringsprocess.

Dagens socken har ur en rad vinklar kanske inte mer än namnet gemensamt med det som

fanns för 100 eller 1000 år sedan. Administrativt har alltså det mesta förflyttats bort från först

gården och sedan socknen. Allt är dock inte förvandlat. Å ena sidan framträder socknen i vad

man berättar om När inför media och myndigheter. Vad som då beskrivs anpassas till vad

omvärlden vill höra. Å andra sidan utgör socknen en företeelse med djupa sociala rötter. Man

skall ha klart för sig att det är kollektivt som socknen står i fokus. Det är i sådana samman-

hang som den omsjungna konflikten mellan När och Lau en gång var reell och berörde

faktiska relationer, precis dem som dem som sportslig konkurrens och likartade konflikter än

idag mobiliserar (se Kap. 4). Det är i sådana situationer som det kollektiva är effektivt.

De tre avsnittens sätt att spegla Närs socken sätter också fokus på en del av avhandlingens

delproblem, nämligen lokalsamhällsbegreppet – ramen för När- eller sockendemokratin.

Ruben Djurmans betraktelse över Brändus i kapitlets inledning visar att Närs socken inte

någonsin på något enkelt eller entydigt sätt varit eller är avgränsat från omvärlden. Sociala

band stannar inte vid lokalsamhällets gränser. I denna internationaliseringens och globa-

liseringens tidevarv blir det uppenbart att antropologins klassiska ö-metafor har klara brister.

Det blir än tydligare vid studiet av ett glesbygdssamhälle i den svenska marginalen som När.

B. Blehrs lösning blir att bortse från den symboliska ramen och analysera interaktionen inom

ramen för lokala gemenskaper. Här får hon stöd i vad andra skriver (Blehr, 1994, jfr.

Berglund, 1998; Knight, 1993).

Det är otvivelaktigt riktigt att en rad olika nätverk finns inom respektive skär socknens

symboliskt uppbyggda gränser, vidare att det finns andra konstellationer som även de

symboliskt går tvärs över gränserna (som Brändus) och bygger upp gemenskap.
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Närrevyn är dessutom ett exempel på hur man, åtminstone periodvis, kan skapa

förutsättningar för en vidare symbolisk gemenskap kring publiken. Denna kan sägas ta sin

utgångspunkt ifrån det som V. Turner åsyftar med begreppet communitas (Turner, 1974a).

Den starka symboliska bilden av en sockengemenskap som frammålas i Närrevyns texter är

inte unik, tvärtom kan andra uppleva den. Likartade känslor uppammas av lokalbefolkningar,

utomstående, inflyttare etc. i en lång rad andra såväl gotländska, svenska som walesiska

bygdeområden. Det blir uppenbart då man betraktar den stora uppslutningen kring Närrevyn

och andra liknande manifestationer av det lokala (se t.ex. Ekman, 1991; Eskeröd & Olsson,

1962; Trosset, 1987a). Sålunda kan den symboliska gränsdragningen momentant ritas

betydligt bredare än vanligt.

I enlighet med förslaget i inledningen har det emellertid observerats att A. Cohens dis-

kussion kring en symbolisk gränsdragning lämnar öppningar för analys av såväl symbolisk

konstruktion av gränser som interaktion inom lokalsamhället och dessutom med omvärlden i

olika konstellationer (Mitchell, 1998). Symboliska gränser och interaktionella nätverk kan

sålunda utvidgas och krympa alltefter sammanhangen. I detta har kritikerna av lokalsamhälls-

begreppet helt rätt.

Samtidigt är det intressant att socken, by, dal – ja en rad gamla bygdebegrepp fortsätter att

vara effektiva både som utgångspunkt för en symbolisk konstruktion av identitet och kollektiv

handling. Intressant är att en inte oväsentlig del av en stora gruppen bygdeutvecklingsgrupper

ofta just fokuserar äldre bygdebildningar. Detta illustreras bl.a. i A-K. Ekmans avhandling om

Alfta där man sökte ge legitimitet åt sin bygdeenhet (Ekman, 1991). Sammantaget visar det

att äldre bygdebegrepp som Närs socken är fortsatt effektiva hos många människor på lands-

bygden och i glesbygdssverige.
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Kap. 3 Sockendemokrati i föreningslivet

Närborna har i olika sammanhang beskrivits som ett 'vi'. Ovan har bland annat uppmärk-

sammades hur Närrevyn varit drivande och bildat skola i den externa presentationen av När.

Även vid en ytlig betraktelse är det emellertid uppenbart att Närs image har fler bottnar än

den retoriska presentationen inför omvärlden. Följer vi en äldre antropologisk tradition kring

lokalsamhällen borde den ”retoriska” presentationen tjäna som en absolut inramning till

beslut och handlande på När. En samlande fråga för detta kapitel är alltså huruvida de som

bor på När har socknen som avgörande och huvudsaklig gräns också för kollektiv handling?

I enlighet med hur Närrevyn kom att gestalta sig med medlemmar från flera håll på syd-

östra Gotland och ön i stort förstår vi att så inte är fallet. På många plan överskrids gränser

och suddas ut, som B. Blehr m.fl. har visat (Blehr, 1990; 1994). Bilden av När kompliceras

vidare av att det lokalt saknas ett formellt organiserad styre eller organisation sedan socken-

kommunerna upphörde 1950. Med Närrevyn framträder dock ett sammanhang som byggt

vidare på äldre närska organisatoriska traditioner, baserade på allas rätt och ansvar att delta i

beslut och arbete. En andra fråga för detta kapitel gäller hur När i handling förhåller sig till ett

modernt föreningsliv med majoritetsbeslut.

En rest av det gamla bondesamhällets informella sätt att sprida information och fatta

beslut, som grund för kollektiv handling, skulle till del kunna förklara hur Närs fysiska

sockengränsen levt kvar som en viktig symbolisk markör även sedan sockenkommunen gått i

graven. Finns en sådan informell informations- och beslutsstruktur framträder den i hur man

gör saker tillsammans, vilket gör att vi kan tala om en kulturell konsensus (Stromberg, 1986).

Det finns potentiella substitut för sockenkommunen, såsom Svenska kyrkans församling

(SKF), vilken omfattar samma geografiska område som socknen en gång gjorde. SKF orga-

niserar emellertid inte alla sockenbor. Det finns konkurrerande församlingar och skall vi ta

erfarenheten från Närrevyn på allvar, med allmänt deltagande och konsensusbeslut, utesluter

det församlingen som sockenrepresentant. Därtill är Närs församling sedan länge samman-

slagen med Laus och är sedan 1990-talet inte heller ekonomiskt självständig.

En annan kvalificerad kandidat till en informell ledarroll är ”Näringen”. Denna samtals-

grupp om tio personer bildades 1987 av en samling eldsjälar på När.160 Tillsammans med re-

                                                
160 Studiecirkeln och sedermera Näringen bestod av 9 män och 1 kvinna och var därmed tämligen representativ
för hur könsfördelningen såg ut inom de centrala föreningarnas styrelser på När. Under de sista 15 åren har
fördelningen alltmer utjämnats (se nedan i detta kapitel samt Kap 6:3).
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spektive familjer finns de representerade i socknens olika geografiska delar och så gott som

samtliga lokalföreningar. Näringens geografiska och breda föreningsmässiga förankring var

också ett uttalat mål. Vad man ville var att skapa en informell mötesplats för att i positiv anda

stöta och blöta olika idéer.

Följdriktigt har Näringen identifierats som en bygdeorganisation eller ledning, av en

forskningsgrupp med M. Essemyr i spetsen (Berntsson, 1994; de los Reyes & Essemyr, 1993;

Jönsson, 1994) och Näringen har otvivelaktigt inneburit en vitamininjektion för bygden. De

har berikat det lokala diskussionsklimatet och har även inneburit en fokusering på gemen-

samma problem (se även Olsson, 1987; Berglund, 1998). Näringen har också varit viktig för

tillkomsten av en rad av senare tiders samarbetsprojekt. Ändå menar jag att en analys av

denna samtalsgrupp inte är tillräcklig om syftet är att förklara beslutsfattande och genom-

förande av kollektiva beslut på När.

Näringen kom till som ett svar på ett initiativ från landsbygdskampanjen ”Hela Sverige

skall leva”. Tanken var att de studiecirklar som bildades skulle formera sig som bygde-

utvecklingsgrupper.161 Näringens medlemmar har dock medvetet valt att behålla sin in-

formella struktur och förhandlar inte med kommun eller andra potentiella samarbetsparter och

ekonomiska beslutsfattare. Det är istället de individuella projektgrupperna och föreningslivet

som står för dessa samtal. Näringens tyngdpunkt ligger sålunda på att man fångar upp idéer

och ger dem utrymme att utvecklas, snarare än fattar beslut eller genomför dem. Därmed kan

man se diskussionsgruppen mindre som en organisation för att mobilisera bygden och mer

som ett resultat av ett behov få pröva idéer, ordnat men informellt.

I Näringens lösliga struktur ligger en uttalad oro förborgad som är viktig att förstå. Där

finns en medveten ovilja mot att byråkratisera diskussionerna inom gruppen. Det, säger man,

begränsar gruppens lösliga medlemskap och ger ett överflöd av pappersarbete som riskerar att

äventyra entusiasmen. Kanske än viktigare är att man inte vill tvingas balansera gruppens

”eldsjälar” med ”nejsägare” och ”bra folk”. Att nå en sådan jämvikt mellan dessa tre kate-

gorier av ledare utgör själva kärnan i de lokala krav som finns i varje styrelse på När (se

nedan samt Kap. 5 och 7). Denna ovilja kan ses som det yttersta skälet till varför Näringen

inte kan definieras eller själva vill betecknas som en sockenrepresentant.

                                                
161 Runt om i Sverige har drygt 3500 formella bygdegrupper bildats fram till år 2000. Dessa utgör ett resultat av
både lokala initiativ och såväl statliga som överstatliga propåer. Exempel är 1980-talets ”landsbygdskampanj”
men även glesbygdspolitiken i stort. Ytterligare initiativ som syftar till att skapa större lokal förankring är EU:s
s.k. mål 5b eller numera ”mål 2 pengar” etc. (Boethius, 1997; Bull, 1999; Herlitz & Hahne, 1986).
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Föreningslivet ger människor ett motiv till att lokalt mötas i vardagen, på en rad nivåer och

ses på När som en viktig faktor för upprätthållandet av vardagliga sociala relationer och

därmed en lokal identitet162. Ett likartat resonemang gäller Närs samfälligheter och

samägandebolag. Tillsammans kan föreningsliv och samarbete i olika former, liksom det

spridda ägandet, ses som något av ersättare eller fortsättning på allmänningar, fiskelag och det

gemensamma ansvaret för stängslande, postgång, mjölkskjutsar etc. (Hellspong & Löfgren,

1977; Myrdal, 1977).163 Förekomsten av dessa multiplexa relationer är, menar bl.a. gles-

bygdsforskaren U. Herlitz, en förutsättning för en rik bygdeaktivitet (Herlitz & Hahne, 1986).

Specifikt har hon pekat på R. Putnams arbeten kring betydelsen av ett gott ledarskap, täta

skyddsnät och speciellt mångsidiga föreningsaktiviteter för aktiva bygder i Italien (Putnam,

1992, se vidare Boethius, 1997; Borgström & Ekman, 1992; Ekman & Persson, 1993;

Lönnroth, 1998 m.fl.). Behovet av att undersöka dessa mötesformer verifierar även betydelsen

av att förstå människors vardagsinteraktion, vilken M. Gullestad beskrivit som central för att

komma till insikt om det sociala livets uppbyggnad i Norge och Norden (Gullestad, 1992).

3:1 Föreningar och föreningsliv164

Med utgångspunkt från Västnorge har J. Barnes lyft fram föreningslivet som den sociala

organisationens hjärta (Barnes, 1954; Barnes, 1972) och är än idag centralt för att förstå lokal-

samhällen i delar av västvärlden.165

Gotland sägs vara Sveriges föreningstätaste län och När är förvisso inget undantag.166

Mängden av små socknar kan ses som både bas för och orsak till mängden av lokalföreningar.

Det är en situation som måhända kan länkas till en historisk bakgrund. Gotland utgör sålunda

stiftet med flest församlingar och ön hade en gång arealt och per capita landets minsta

sockenkommuner. De olika riksföreningarna finner det fortfarande svårt att nå ut med den

centralisering av lokalavdelningar som alltsedan 1950-talet genomsyrat det svenska samhället

                                                
162 Antropologisk forskning har ägnat relativt lite intresse åt föreningar. Studiet av föreningar och organisationer
har emellertid sedan 1950-talet setts som ett nödvändigt avstamp för analys av s.k. komplexa samhällen. Som J.
Barnes en gång påpekade i analysen av ett nordnorskt samhälle utgår man där i sin organisation inte bara från
släktskap utan i lika hög grad föreningslivet (Barnes, 1954; Boissevain, 1964; 1974; Cohen, 1987; Peace, 1986).
163 Tätheten i relationerna är mycket av det som vi förknippar med de klassiska definitionerna av lokalsamhällen.
Se exempelvis Arensberg & Kimball, 1965; Bell & Newby, 1971; Frankenberg, 1966; Redfield, 1960.
164 Huvudkällor i detta avsnitt är Gugolz, 1977, sockenböckerna När och Närkar del I och del II samt
Sockenboken om Lau, egna data från intervjuer och deltagande i studiecirklar, föreningar och styrelsearbete samt
föreningsarkiv och material från Visby Landsarkiv. Den tidsmässiga ramen spänner från 1950-1995.
165 A. Cohen utgår från organisationer och föreningar i studiet av Whalsay (Cohen, 1987 jfr. Aldskogius, 1978;
Birgersson & Armbruster, 1994; Byron, 1993; Civildepartementet, 1994; Hellspong, 1991; Jansson, 1981;
Lomnitz, 1982; Mewett, 1982a; Saugestad Larsen, 1982; SOU, 1993b).
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i övrigt. Gotland, och När i synnerhet, har sålunda inte har följt den allmänt anbefallda

strategin att slå ihop sina lokalföreningar till större enheter (Jonsson, 1970). Det närska

föreningslivet har istället i stora drag bibehållit sin ursprungliga organisation och socknarna

har fortsatt att vara verksamma som utgångspunkter för social organisation.

Som framgår av den grafiska översikten i Kap 2.2, figur 7, är föreningslivet främst

koncentrerat till vinterhalvåret. Under hösten förändras När och de sju-åtta månader som sen

följer är en för sommarfolket i allt väsentligt okänd del av livet på När och Gotland.167

Strandlivet avtar och mötesplatserna fokuseras mot socknens mitt. Informellt startskott är

studiecirklarnas ”upptakt” i september. Styrelserna träffas för att lägga upp vintersäsongen

och rader av aktiviteter återupptar sin verksamhet.

Medlemsantal Föreningar + antal medl. Kommentar
100 eller fler Centerrörelsen (Cp 30, CKF 30,

Cuf 70 och Vi Unga 20)
Vid sidan av När IF är Vi Unga den största fritidsföreningen
för barn och ungdomar.

Närs Golfklubb, över 1000
medlemmar, varav drygt 100 är
närbor

Majoriteten är ”utomsocknes”. Det är resultatet av en med-
veten politik föranledd dels av behovet av medlemmar, dels
av storstadsbors sökande efter s.k. gröna kort, kombinerat
med det stora trycket på de stora urbana föreningarna och de
låga priserna på klubbmedlemskap på landsbygden.

Närs Handelsförening, drygt
300 hushåll anslutna

Majoriteten är hushåll från När men här finns även folk från
Lau och Burs samt ett tjugotal ”sommarfolk”.

När IF ca 400 medlemmar Har flera sektioner som korpen, hockey-bockey, bordtennis,
tennis, fotboll och gutnisk idrott.

När LRF, strax under 200
medlemmar

Förutom jordbruksföretagens direkta medlemmar (ca. 50)
tillkommer även familjemedlemmar och f.d. lantbrukare.
Föreningen innehåller även ett antal undersektioner:
Flyghavre, Studiesektion, Ungdom, Scan etc.

Närs Sparbank, ca 1000 an-
slutna konton

Flertalet kontohavare är födda på När eller nära knutna till
familjer i socknen. Ansluten till sparbanksrörelsen.

Röda Korset i När, 250 med-
lemmar

Det inkluderar en syförening med drygt 10-talet med-

lemmar168

Sv. Kyrkans församling (SKF),
över 500 medlemmar

SKF leds av kyrkorådet, d.v.s. kyrkvärdarna och det ekono-
miska rådet. Syföreningen har ett 10-tal medlemmar. Därtill
finns kyrko- och ungdomskörer.

10 eller fler Lokal avdelning av RPG
Riksförbundet Pensionärs-
gemenskap

En opolitisk och religiöst obunden organisation med kopp-
ling till Svenska kyrkans församling, medlemskap i försam-
lingen är inget krav. (PRO finns representerade i Stånga 
Ljugarn/Alskog).

Närs Jaktvårdsförening Medlemmarna kommer från När och Burs.

Närs Pistolskytteförening Medlemmar  också från de närmaste socknarna.

Närs Skytteförening Skyttebana vid Närshamn.

Folkdanslag Inkluderar barndanslag (När och Lau lag samt Kauparns).

                                                                                                                                                        
166 Uppgifter från Länsstyrelsen på Gotland och SOU (1989).
167 Se exempelvis: Borger-Bendegard, 1993; Hammarskiöld & Lagercrantz-Ohlin, 1987; Larsson & Öhlund,
1981; Lindholm, 1998; Mörk & Wester, 1987; Mörner, 1987; Stenström, 1988; STF, 1915-; Wennerdahl &
Bergqvist, 1987.
168 Syföreningar är i grunden inte generationsbundna eller vänbaserade. Yngre kvinnor har dock blivit allt färre
under de senaste tre decennierna. De har antingen tappat intresset eller sett sig nödsakade att, p.g.a. ett stigande
engagemang utom hemmet, stå över då man samlas på arbetstid.
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Missionsförsamlingen Syföreningen har ett 10-tal medlemmar. I övrigt finns barn-
och ungdomsverksamhet (barntimmar och scouting i Garda).

Närrevygänget Drar medlemmar från hela ön. Träffas en gång per år och
grupper ur revyn genomför föreställningar (se Kap 2:3).

Bygdegårdsförening Förr en av de viktigaste profana mötesplatserna med många
föreningar som avnämare.

Hembygdsförening eg. två - en
vilande och en nystartad

Syftet för den nya som startades i början av 1990-talet är dels
traditionsbevarande, dels landsbygdsutveckling.

Närs Gammeldansförening Håller danser under vinterhalvåret. Ansvaret  roterar.

10 eller färre Hem och Skola–förening Föräldradrivet fritidshem i När IF:s lokaler, kommunalt stöd.
Schackklubb Huvudsakligen ungdomsverksamhet.

Frimärksklubb Huvudsakligen ungdomsverksamhet.

1:a majblomme-kommittée. Organiserar insamlingar.

EFS Evangeliska Fosterlandsstiftelsen håller årlig basar.

Brändus Sväinpälsar, Bidlaget
m.fl.

Musik- och fritidsgrupper, vilka återkommande träffas för att
musicera, studera etc.

Kooperativa/andelsägda sammanslutningar
Närs Sparbank Se ovan
Föräldrakooperativt daghem Drivs gemensamt med föräldrar från Lau socken
Väg- och andra samfällig-
heter, ett 10-tal har identifie-
rats.

Samfälligheter har hand om vägar/staket, öppna och täckta diken kring gården och
de olika ägorna. Har formella kriterier, vilka erkänns av länsstyrelsen. Utmärks
organisatoriskt av att man roterar ordförandeskap/kassörskap och av att alla ser sig
som likvärdiga medlemmar. Dessutom gör man under gemytliga former upp om
årets utbyten vid ett möte en gång per år, ofta strax före jul.

Sågbolag, tre tröskbolag,
samarbetslag, samägandebo-
lag, ett 40-tal har identifie-
rats.

Har vanligen med tre, men ibland fler intressenter. Till denna kategori kan även
föras grann- och släktsamverkan på mer reguljär basis där man byter tjänster eller
samverkar kring olika större arbeten. Ett slumpmässigt urval på 10 gårdar av olika
storlek visade att var gård hade två sådana regelbundna samarbeten respektive ut-
byte av tjänster. De medelstora gårdarna med mellan 25-35 ha åkermark (inkl. ar-
renden) hade något fler än de mindre gårdarna.

Tre skiftesföreningar/ Skiftes-
lag

Det första skifteslaget täcker huvuddelen av gårdarna på När. Andra skifteslaget
och tredje skifteslaget berör Hammaren och Nyen. Alltsedan starten (början på
1900-talet) delar skiftesmedlemmarna dels mark i form av allmänningar (ex.
strandmark), dels användning av visserligen skiftade men gemensamt nyttjade om-
råden för huvudsakligen sten-, grus- och sandtäkt.

Fiskelägen och hamnföre-
ning, nio

Närs fiskelägen: Brändus, Nabban, Hammarnäs, Djaupdy, Nätbodar, Trådstrand,
Fluntingsbod, Kapellet samt Närshamns hamn- och fiskeriförening.

Vindkraftverk, fem Andelsägda vindkraftverk
Näringen Se diskussionen ovan

Figur 11 Föreningar på När indelade i antal medlemmar

Även om flertalet närbor är med i flera föreningar med anknytning till just socknen kan

man inte enkelt dra slutsatsen att det beror på ett sockenintresse eller önskan att vidmakthålla

strikta gränser. Snarare är socknen att betrakta som en kognitiv utgångspunkt och att gå med

just i en lokal förening eller ej är inte något man speciellt reflekterar över.169 Oavsett detta är

intresset för lokala angelägenheter utomordentligt stort och en enskild närbo kan, beroende på

                                                
169 Självklart finns en rad specifika orsaker till varför man organiserar sig och deltar i olika aktiviteter. Vid sidan
av specifika motiv som att lära sig något nytt, något om bygden, sjunga eller dansa tillsammans etc. är en viktig
faktor att man finner ett välbefinnande i gemensamt umgänge.



105

hur man räknar, vara medlem i närmare fyrtiotalet föreningar och organisationer. Flertalet

som jag talat med är med i minst fyra och ofta fler lokalföreningar.

Summerat finns en lång rad föreningar på När med hela eller lejonparten av medlems-

kadern lokaliserad till När. I några fall delar När, ofta av historiska skäl, förening med Lau, i

några fall med Burs och i ett fåtal fall med andra socknar runtom på ön. Åtta av dessa före-

ningar täcker in större delen av socknens hushåll (se 3:2 nedan).

Därtill finns på När ett 20-tal informella sammanslutningar, som Krakklubben, syjuntor,

källingträffar, regelbundna grannträffar etc. Dessa informella klubbar och vänkretsar samlar

men sällan fler än tio personer, män och/eller kvinnor, för regelbundna träffar.170

3:1:a Mötesplatser

En gärna återberättad historia om Burs handelsbod förtäljer att den siste handlaren i Burs

var en karl för sig. Han skötte affären och dess sortiment som han ansåg bäst och ingen skulle

lägga sig i hur. En gång på 1970-talet var det någon som frågade om han inte, istället för att

minska öppettiderna - som man gjorde förr -, borde utöka dem under sommaren för att passa

in med de nya kunderna, sommarfolket. Handlarens svar kom den följande sommaren då han

helt sonika stängde för säsongen – och snart hade Burs inte längre någon affär.

Skrönan om nedläggningen av Burs sista affär, men också konflikten kring skolned-

läggningen något årtionde senare, belyser den vikt man lägger vid dessa lokaler som mötes-

platser. De kompletterar och ger bredd åt förståelsen av den interaktion i organisationer och

föreningsväsende som Boethius och Putnams argument utgår ifrån. De flesta

vardagskontakter upprätthålls i och igenom dessa ”mötesplatser”, som är viktiga i sig (jämför

Dahllöf, 1980). Bodi och skolan har blivit något av ikoner vilka man identifierar med en

levande landsbygd (Boethius, 1997; Kaijser, 1999).

Vardagens möten ses som helt avgörande för det sociala livet lokalt. Att träffas och prata

med vem som finns till hands är viktigt för den upplevda, levande gemenskapen - också om

vart och ett av mötena skulle kunna ses som skäligen parentetiskt. Interaktionen handlar i

mångt och mycket om att bekräfta och bekräftas. Innehållet behandlar vardagens göromål,

men till samtalen hör också att förhöra sig om familj, grannar och vänner - både utflyttade och

de som bor på När. Det är i dessa små möten som social kunskap hålls levande. Det gäller i

                                                
170 På syjuntor har man ibland de klassiska handarbetena med sig, ibland inte. Det är den sociala samvaron som
anges som motiv. Det skiljer dem från syföreningarna, vilka är mer formaliserade, nyttobetonade och
idéanknutna. Källing är detsamma som gift kvinna. Källingträffen jag kommit i kontakt med består av
företrädesvis kvinnor i 20-30-årsåldern, vilka regelbundet möts för att tillsammans motionera, studera m.m.
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lika hög grad arbets- och släkt- eller vänrelationer som den typ av informell och outtalad

kunskap vilken ovan exemplifierades av ”nyckeln” och ”stolen”.

Dessa möten fortfar att vara de viktigaste sätten som man informerar sig lokalt. Parallellt

till att sätta upp lappar i affären så har föreningarnas informationsblad, ”Närkontakten: Infor-

mation från, till och för närområdet”, blivit allt viktigare för att nå ut med allmänt hållen in-

formation till socknens alla hushåll. Från och med 1990-talets sista år har denna skrifts

sommarupplaga kommit att vända sig alltmer utåt mot sommarfolk.

Figur 12 Karta över de viktigaste mötesplatserna i När

Tillkomsten av skola, församlingshem,171 bygdegård, och andra faciliteter har givit bygden

ett centrum, i dagligt tal Sokni,172 som successivt ökat i betydelse. Av kartan ovan framgår hur

de flesta och viktigaste mötesplatserna idag är centrerade till området kring kyrkan och

affären. Mötesplatser utanför Sokni ger en indikation om potentiella sociala fraktioner, sam-

tidigt som de ofta har en historisk bakgrund. Det skall dock påpekas att vissa ”mötesplatser”

som t.ex. Svenska Kyrkans och frikyrkornas församlingar samlar medlemmar som också möts

i andra sammanhang. Det närmaste man kommit fraktionsbildningar på När uppstod i

                                                
171 Församlingen fick 1960 överta den gamla skolan gratis från kommunen. Den allmänna samlingslokalen utgör
det egentliga församlingshemmet. Vid verkstaden, en knapp kilometer söder om kyrkan, finns ytterligare en
skolbyggnad. Den är äldre och används idag som privatbostad.
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samband med den hjorterianska väckelsen.173 I övrigt finns inga fraktioner av sådan dignitet

så att fasta grupperingar bildats.

Mötesplatser året runt

Flertalet hushåll på När är medlemmar handelsföreningen och den framhålls av många som

ett betydelsefullt lokalt centrum. ”Det är i bodi man möts och gör upp om nästa möte i väg-

föreningen ...”.

Närs skola ligger granne med idrottsplanerna, församlingshemmet och kyrkan och är viktig

för att ge barnen tidiga lokala kontakter, både inom När och Lau. Skolans centrala plats har

förstärkts i och med öppnandet av Närheten som har matsalen som samlingsplats. I skolan

träffas man även för gymnastik, studiecirklar etc. Skolans bastu samlade förr (mest) äldre som

ville löga sig och byta åsikter.

 Andra viktiga mötesplatser är frikyrkorna. Missionsförbundets och EFS lokaler används

både för gudstjänst, ungdomsverksamhet och syföreningsauktioner.174

I Närs församlingshem finns bibliotek, förskola, sparbank och en allmän samlingslokal175

där man träffas för bl.a. pensionärsmöten, föreställningar och föreningsårsmöten.

Bygdegården är säte för gammeldanser, ”VM i Bräus”, årsmöten m.m.176 Det är skåde-

platsen för många privata och offentliga arrangemang, även om den på senare tid har kommit

något i skymundan av golfklubbens restaurang ”Fransan”.

När IF:s lokaler och idrottsplaner är platser för en rad evenemang, mest förknippade med

fotboll och de traditionella idrotterna pärk och varpa. Här samlas också under vinterhalvåret

den föräldradrivna och numera kommunstödda fritidsverksamheten och där finns en hockey-

plan med naturlig is.

Golfklubblokalen och restaurant Fransan ersatte under 1990-talets inledande år en mindre

klubblokal och har med åren fått en allt större betydelse också vintertid - se nedan.

                                                                                                                                                        
172 Av livshistorier som jag tagit upp framgår att ungdomarna successivt rörde sig från området kring vad som
idag är golfbanan och baptistkapellet mot det sedermera berömda Hunntorgi.
173Tillhörigheten till den millenära och inomkyrkliga väckelserörelsen ”Hjorterianerna” (≈ 1850-1980) var den
enda skiljelinje som skurit rakt igenom alla lager av gemenskap (se Kap.4:3). Den kom att beröra samarbetslag
och samägandelag, vänskap, grannskap, familj och släktskap. Enskilda individer och familjer har vittnat om en
tätt sammanhållen gemenskap där man gick sin egen väg. Hjorterianerna deltog ändå i visst samarbete och i det
sociala livet men på sina egna villkor (Bergman, 1921 Bohman, 1973; Enwall, 1984; Jakobsson, 1977;
Sollerman, 1945; Ysander, 1945).
174 Baptistförsamlingens lokaler - alldeles bredvid golfbanan - har blivit sommarhus.
175 Biblioteket lades ner under fältarbetstiden. Dagmammors lokaler bildar mindre noder liksom det
föräldrakooperativa daghemmet i Laus församlingshem.
176 Kortspelet har av När IF utvecklats till en återkommande turnering.
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Sommarens mötesplatser

Hamnpiren och fiskelägenas hamnplaner har av tradition samlat den fiskande (manliga) be-

folkningen och har delar av året varit centrala mötesplatser. Idag har de mindre fiskelägena

fått en växande betydelse, men då som mötesplatser i sommarens och fritidens tecken.

Golfbanan, som byggts av närborna själva, har både restaurang och scen.177 Restaurangen

levererar även mat till det kooperativa daghemmet i Lau och s.k. farmarluncher inom ramen

för Närheten-projektet i skolans lokaler. Golfbanan är visserligen en plats med sin huvudsak-

liga verksamhet förlagd till sommaren, men på grund av restaurangen fungerar den som mö-

tesplats året runt.

Bland badplatserna är stranden vid Hertha och den s.k. Havspoolen vid Närshamns

badplats de mest populära. Båda platserna har kiosker, som fungerar som mötesplatser, och

där erbjuds socknens ungdomar arbete sommartid.

Sågen och sågplanen är en andelsförening med ett tiotal lokala ägare, som (främst under

våren och försommaren) sågar upp timmer under ledning av en sågmästare och hans hant-

langare. Arbetet sker tillsammans med bonden och dennes folk.

Skyttebanor för pistol och gevär finns vid Burgen och Närshamn.

Hunntorgi var tidigare, liksom Baptistkapellet nära golfbanan, ungdomens samlingsplats

inför danser och helgdagsaftnar.178 Enligt mina sagesmän var mellankrigstiden dess stor-

hetstid.

Informella mötesplatser och yrkeslokaler:

Umgänget förr utgick primärt från gården. Det framgår av såväl nutida berättande som

rättsprotokoll och beskrivningar av det gotländska bondesamhället. Gårdar finns utspridda

över hela socknen med undantag för Närsholmen, strandzonen på Hammaren och Nyen, samt

de högläntare delarna av Burgen. Jämte skolgården är dessa utgångspunkt för gemensamma

resor. De fungerar även som mötesplatser för styrelsemöten i många föreningar. Därtill finns

också gårdsplanen eller dess närhet som säte för olika samarbetsavtal och arbetsbyten.

                                                
177 När GK med sin restaurang är inte så socialt central som den ibland framställs. Golfbanan är däremot
symboliskt och ekonomiskt viktig. Många av sommarens besökare är sommarfolk. Vid några av de
onsdagsunderhållningar jag bevistat, som är de viktigaste evenemangen, har jag sett ca 10% av sockenborna på
plats.
178 Umgänget utgick ännu tidigare ofta från de kamratgäng som fanns inom respektive rotelag. Det är emellertid
svårt att på grund av källmaterialet göra sig en tydlig bild av ungdomarnas sociala liv i äldre tid, även om
rättskällorna, särskilt rapportskrivande, ger partiell information.
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 Figur 13  Karta över gårdsnamn i När
179

Man träffas också i samband med ärenden till de privata företagen. Arbetstillfällen och

träffpunkter bjuds främst av Närs (och Laus) kvarn, Hattstugan respektive Närs Bil och

Traktor nära sockencentrum, snickeriet vid kyrkan, samt vid den störste private arbetsgivaren,

Arnes Maskinstation, nära Missionsförbundets kapell.

Det finns även temporära mötesplatser, vilka skapas i samband med speciella tillfällen -

såväl återkommande som unika, t.ex. sockendagarna, När IF:s 60-årsjubileum, SM i varpa,

”VM i pärk”, friluftsgudstjänster och återupplivade s.k. basarer.180 Idrottsplatsen, alternativt

omtalad som ”prästgården” eller prästgårdsparken, har varit den huvudsakliga träffpunkten för

många av dessa händelser. Vilken annan plats som helst inom socknen kan emellertid an-

vändas. En sådan plats skall helst kunna laddas med ett symboliskt innehåll, som t.ex.

stranden vid ett fiskeläge.

De närska mötesplatserna har primärt tre karakteristika. För det första är de utspridda över

socknen. För det andra kan nästan vilken plats som helst inom socknen lätt fyllas med ett

symboliskt innehåll som deltagarna kan ta del av. Därmed får möten av alla slag lätt en lokal

anstrykning som förstärker banden deltagarna emellan. För det tredje, vilket hänger samman

med det två första, finns det - trots skiftet i runt 1900 - fortfarande en uttalad ägospridning på

När. Det är tänkbart att Närs komplexa ägoförhållanden i sig utgör en förutsättning för en

bred social interaktion (Klint, 1982).

                                                
179 Kartan namnger knappt 40 gårdar. Därtill finns ett antal gårdar i form av de ”parter”, vilka så gott som varje
gård på När är uppdelad i. För en ingående redogörelse för gårdsparternas öden se Häglund, 1977; 1989.
180 Basar är det gotländska uttrycket för en offentlig danstillställning utomhus med servering och olika stånd för
försäljning, skytte, etc. Den skiljer sig därmed från basarer med t.ex. försäljning inför jul som finns på fastlandet.
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Förutsättningarna för att multiplexitet och täthet i nätverken skall leva vidare ökar då man

träffas på flera platser, i många olika sammanhang och av flera olika skäl. Mötesplatsen bär

på en innehållslig och känslomässig historia av allt vad dess besökare planerat, varit med om,

hört talas om och förknippat med denna plats. Om t.ex. ett årsmöte inom Centerpartiet hålls

på bygdegården kan det hända att man också minns revyer, dansaftnar och uppträdanden man

tidigare varit med om, eller människor man träffat, eller dramatiska och komiska händelser

man hört talas om. Medan man kokar kaffe i köket på bygdegården diskuterar man samtidigt

sitt arbete, tar upp problem som berör barn i skolan, initierar samarbete etc.

Närborna själva är medvetna om mötesplatsernas betydelse. Det har konkretiserats vid

flera tillfällen, som t.ex. då man köpte in sig i affären, eller då föreningslivet 1990 ställde upp

för att stödja äldreprojektet Närheten, eftersom projektledningen visade att det kunde vara ett

sätt att rädda skolan. Socknens föreningar har också mötts för att finna vägar att lösa bygde-

gårdens problem (se nedan).

3:2 Sockenföreningar

En av Närs paradoxer är att samtidigt som socknen konsekvent presenteras som en entitet

och informellt accepteras som förhandlingspart så finns ingen formell organisation som

backar upp denna enhet. Inte heller har sockenborna valt någon styrelse, entydig ledargrupp

eller enskild ledare att representera När inför omvärlden. Det händer att folk, man och man

emellan, talar om socknens ledare eller talespersoner, men det konkretiseras sällan. Vid en

första anblick kan det te sig som om man organisationslöst, likt en amorf massa, söker sig mot

olika arbetsuppgifter, tar beslut och sen arbetar som en enhet. Även om det förekommer att

man framställer saken så, är det självklart inte fullt så enkelt.

Kan då föreningarna, jämte de nätverk som omger dem, sägas utgöra ett substitut för vad

som historiskt sett avhandlats vid möten på tinget, kyrkbacken, den tidigare sockenstämman

och sedermera sockenkommunen? Den hypotes som diskuteras i detta kapitel är att Närs

föreningar inte enbart är idébaserade sammanslutningar utan även utgör en organisatorisk

förutsättning för en informell sockenorganisation, d.v.s. en struktur inom vilken beslut tas och

genomförs av ett lokalt definierat kollektiv.

Ett svar på dessa frågor tarvar en översikt av Närs föreningsliv och som en del av detta

skärskådas hur Närs föreningar arbetar med informations- och beslutshantering, frågor utanför

den egna medlemskretsen och eventuellt också bortom gängse kompetensområden.
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3:2 a De stora föreningarna

Ett fåtal föreningar på När har stora medlemstal, även om huvuddelen utgörs av passiva

medlemmar (se figur 11 ovan). Speciellt de större föreningarna attraherar medlemmar utanför

socknen. Vid sidan av närbor är det främst två kategorier av medlemmar som dessa drar till

sig. Inom När IF och När GK är det framför allt sommarfolk som med sitt medlemskap stöder

och drar nytta av medlemskapet. Handelsföreningen drar i förstone till sig ”externa med-

lemmar” ifrån gränsområdena kring När, men även återkommande sommarfolk181.

När IF bedriver en inkomstbringande verksamhet som, vid sidan av försäljning av ex-

empelvis bingolotter, även omfattar årligen återkommande tävlingar i kortspelet bräus, sten-

varpa, vanlig varpa och pärk. Förutom de relativt många aktiva, i synnerhet bland de yngre,

finns en stor supportergrupp. Enligt sekreteraren Lars Jakobsson var den främsta orsaken till

att man värvade fler medlemmar på 1970-talet kopplingen mellan medlemstal och de sam-

hälleliga bidragen. Därför appellerade man till föräldrar och den äldre generationen. Idag har

det skälet fallit, men många ligger kvar med sitt stödmedlemskap. Till årsmötena kommer

dock företrädesvis ledarna och de aktiva 20-30-åringarna, dvs. föreningens drivande kärna.

Precis som inom de andra föreningarna drivs stora delar av verksamheten ideellt, men med

samhälleligt föreningsstöd. Det innebär att styrelse och frivilliga ledare organiserar mycket av

det dagliga arbetet jämte många av de kringaktiviteter som föreningen har för att dra in pengar

och för att roa den icke aktiva delen av medlemskadern.182

När GK var inledningsvis en sektion inom När IF men golfklubben har utvecklats till en

egen förening. Den kallas ibland för Punsen och driver restaurangen Fransan.183 Detta är den

enda förening som, för att sköta banor och restaurang, har en grupp anställda. Även på golfen

är dock mycket av arbetet ideellt.184

Röda Korset (RK) bedriver fotvård för socknens äldre och håller i samkväm. RK:s syföre-

ning har idag blott drygt 10-talet medlemmar. Förutom dess egen inre verksamhet, som består

                                                
181 Flertalet av de sommarboende ställer sig av ideella skäl positiva till att När IF och även Handelsföreningen
finns kvar och får en chans att utvecklas. Golfbanan däremot drar till sig medlemskap på andra grunder.
182 Liksom många andra föreningar landet runt drar man nytta av olika samhälleliga åtgärder kring arbetslöshet
m.m. Den ende anställde sköter vardagsunderhållet av banor och lokaler.
183 ”Punsen” respektive ”Fransan” är topografiska benämningar på ett vattenhål och de åkrar som golfbanan är
uppbyggd kring. Den utlösande orsaken till föreningsbildningen var att några lokala golfamatörer brukade träffas
på Närsholmen för att umgås med golfklubbor på söndagsmorgnarna. Efter en anmälan till Länsstyrelsen
förbjöds vidare golfspel där. Man bildade då en informell golfklubb och anlade en riktig golfbana. Då krävde
Svenska Golfförbundet en mer formell föreningsbildning.
184 Precis som i fallet med När IF framhåller många med stolthet att då föreningen kallar kommer man och
arbetar, eller stödjer med pengar eller material. Detta frivilliga stöd har institutionaliserats i samband med
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av månatliga möten fokuserade på en andlig stund, gemensamt syarbete och ett samkväm

kring kaffet, organiserar RK återkommande sammandragningar som syföreningsauktioner,

skördefester och julmarknad. Dessa evenemang, liksom andra återkommande föreningsarra-

ngemang, är viktiga för att strukturera året för närborna.

Svenska Kyrkans Församling (SKF) leds av ett kyrkoråd, som består av kyrkvärdarna och

det ekonomiska rådet (prästen och tre förtroendevalda)185. Därutöver finns kyrko- respektive

ungdomskören samt syföreningen. Övriga underavdelningar inom församlingen organiserar

under året aktiviteter för medlemmarna i olika generationer. Det är främst barntimmar, som

dock Missionsförbundet tagit över, samt ungdomsverksamhet med konfirmation (SKF) och

scoutverksamhet. Därtill finns lokalavdelningen av den opolitiska pensionärsorganisationen

Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) där flertalet äldre medverkar och man

gemensamt beslutar om olika förslag till aktiviteter.

Handelsföreningen innehar en alldeles speciell position då den, i likhet med sparbanken,

förvaltar medlemmarnas pengar. Det medför att styrelsen och dess arbete är extra påpassat,

vilket tydliggörs genom de stora medlemsskaror som dras till årsmötena. Dessutom menar

man, precis som annorstädes på landsbygden, att affären har stor betydelse som socialt

centrum och sålunda ett omfattande symbolvärde. Det avspeglas i att handelsföreningen har

så gott som alla socknens hushåll anslutna.186

Centerrörelsen med underavdelningar dominerar politiken lokalt. Sett ur ett landsbygds-

och glesbygdsperspektiv är Centern, tillsammans med LRF, Närs kanske viktigaste orga-

nisation. Medlemsskarorna dominerar ekonomin på bygden och står också för huvuddelen av

kontakterna med den regionala administrationen, såväl politiskt som i de många bonde-

organisationerna och jordbruksföretagen. Centerrörelsens styrelser är även tongivande i den

betydelsen att dess medlemmar, antingen direkt eller via familjemedlemmar, också sitter med

och ofta är drivande i flertalet av de andra stora föreningarna och organisationerna på När.

Centern och bonderörelsen är dock mer än politiska och bondefackliga organisationer. För

flertalet närbor har deras sociala funktion varit lika viktig.

Det är också inom Centern som mycket av byautvecklingen diskuteras och planläggs. Det

vore ändå fel att säga att Centern som politisk organisation dominerar utvecklingsgruppen

”Näringen” . I ett lokalt perspektiv är det  N ä r  som dominerar (se även Kap. 2:2). De olika

                                                                                                                                                        
sommarsäsongens onsdagstävlingar på När GK då lokala och regionala artister uppträder, ofta utan annat gage
än fri förtäring.
185 Fram till 1990-talets början skötte kyrkorådet församlingens ekonomi.
186 Den näst siste handlaren, Gustavsson, erbjöd socknens folk att ta över affären och inom ramen för
sockenkommunens ledning bildade man 1949 en handelsförening.
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organisationerna, med dess många förgreningar regionalt och nationellt, betraktas primärt som

resurser.

Tabell 5 Valresultat efter parti i Stånga Kommun

Källa: Jonsson, 1970

Närs lokalavdelning av LRF har idag närmast fyrdubblat sitt medlemsantal jämfört med

1980-talet.187 Man är med som hushåll, även om man ”representeras” av någon som officiellt

står som arealägare eller ”bonde”, vilket kan ses som en form av fortsatt paternalism eller

husbondevälde. Att döma av intresset på årsmöten och de animerade styrelsemötena är enga-

gemanget i denna organisation stort. Vid de tre årsmöten med LRF som jag deltog i under

fältperioden fanns i stort sett varje medlemshushåll representerat. Här blev det tydligt att

mansdominansen inom bonderörelsen fortfarande är pregnant. Samtidigt har verksamheten

alltmer breddats och inkluderar även en jämnare representation av kvinnorna i dagens

styrelser - åtminstone på lägre nivå.188 Inte minst frågor som gäller ”hembygden” har, liksom i

andra föreningar, alltmer kommit i fokus.

Små och stora föreningar skiljer sig åt, inte enkom vad gäller medlemsantalet. I de stora

föreningarna har medlemskapet i sig ett symbolvärde, medan själva aktiviteten står i  fokus i

de mindre föreningarna. Medlemssiffror bör alltså kompletteras med andra mått på grad av

föreningsengagemang och livskraft. Om vi ser till flertalet stora föreningar på När – LRF, Cp,

                                                
187 LRF:s tillväxt är resultatet av den omvandling föreningen genomgått. Tidigare kunde endast arealägande
lantbrukare komma ifråga för medlemskap. Växande medlemsantal avspeglar att man idag inkluderar de vuxna i
hushållet samt äldre f.d. lantbrukare.
188 På högre nivåer inom LRF, snarare än inom Cp, är än så länge kvinnlig representation något man eftersträvar
snarare än något man uppnått. Om man ser till föreningen som helhet var det kvinnliga deltagandet fram till
millennieskiftet inte heller helt okontroversiellt. Det illustreras bl.a. av ledarstick och insändare i LRF-organet
Land från 1994 (samt Anonym, 1988; Wennebro, 1998). I skrivande stund (2002) har emellertid både
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När IF, RK, Handelsföreningen - är deras aktiviteter utanför årsmöten, styrelsemöten och sy-

föreningar i stort sett begränsade till studiecirkelverksamhet och enstaka andra evenemang. I

pistolskytte- och jaktvårdsföreningen är däremot flertalet medlemmar med och driver verk-

samheten. Styrelsearbetet blir här ofta något som kommer vid sidan om. Denna genera-

liserande uppdelning mellan stora och små föreningar har dock uppenbara undantag. Exempel

på detta är medlemsaktivitet, vilket kan jämföras med en motsatt situation för SKF, som har

många medlemmar men ett mycket lågt deltagande i sina årsmöten.189

Studier av årsmötesdeltagande kan gälla det ansvar man tar, antalet deltagare som går in i

diskussionerna, hur många som lägger in förslag och motioner etc. Det är även intressant att

analysera samtalen som föregår och följer respektive möte. Den formella vägen att lämna in

motioner nyttjas på När i princip aldrig eftersom få, på det sättet, vill synas och framhäva sig

själva i ett offentligt rum. Ett talande exempel är min bordsgrannes kommentarer till en talför

persons framträdande vid ett årsmöte med När IF. När personen i fråga yttrat sig för tredje

gången sa min bordsgranne: ”Han är sugen på att sitta i styrelsen”. Att yttra sig på ett årsmöte

är således ett indirekt sätt att meddela att man står till förfogande som styrelsemedlem. Det

gäller oavsett om man sedan, i god gotländsk trögbjudenhetsstil, både förnekar och bromsar

ett eventuellt inval (jfr Genrup, 1990; Säve, 1978b om gotländska trugningstraditioner).

I Sverige i stort anses det inte höra till god ton att resa sig upp på ett årsmöte och oombedd

annonsera sitt intresse för ett styrelseuppdrag. Liksom i övriga frågor när det gäller likhet och

jämlikhet så har man på När och Gotland gått ett steg längre vad gäller ”trugandetraditionen”.

Styrelseval skall, liksom förslag, istället prepareras i många och långa informella samtal, både

inom styrelsen och hemma hos folk. På samma sätt förbereds såväl formella som informella

och praktiska frågor inför mötena. Denna informella och ständigt pågående dialog bygger på

en känsla av delaktighet och förutsätter en nära kontakt mellan, i detta fall, styrelsefolk och

andra sockenmedlemmar.

Årsmöte och samkväm

LRF är den organisation som, genom sina underavdelningar, engagerar den största gruppen

av sina medlemmar att delta i arbete inom och utanför socknen. LRF är även viktigt för att

initiera en rad cirklar och förmedla kurser, vilka står för huvuddelen av lantbrukarnas fort-

                                                                                                                                                        
Centerpartiet och LRF båda varsin kvinnliga ordförande, vilket illustrerar att förändringsarbetet håller på att få
effekt.
189 Intresset för församlingsarbetet är inte ringa och vad gäller kyrkan som lokal är engagemanget mycket stort.
Det är mera av hävd man håller sig borta från församlingens årsmöten (se disk. kring Hjorterianer Kap. 3:2 &
4:3).



115

bildning. Årsmötet är välbesökt (70-80% av medlemsskaran 1989, 1990 och 1991) och ses

som en viktig arena för information av fackmässig natur. LRF:s årsmöte är även ett av de få

möten där så gott som alla punkter i ärendelistan brukar kommenteras av flertalet närvarande,

antingen via direkta inlägg eller indirekt genom ett ord eller två till grannarna.

De övriga större föreningarnas årsmöten attraherar en betydligt mindre del av medlems-

skaran och styrelserna har ofta långa diskussioner om hur man skall förbättra deltagar-

siffrorna. Ett exempel är RK:s årsmöte där endast ca 25-30% av medlemmarna sluter upp. Det

öppna engagemanget, eller deltagandet i samtalet, är påfallande lågt. Centerpartiets tredubbla

årsmöten (Cuf, Cp och CKF) lockar en något större andel medlemmar, men även dessa - i

likhet med flertalet årsmöten på När - är tämligen stillsamma tillställningar fram till den punkt

då dagordningen avslutas, kaffet serveras och underhållningen börjar.

Samägandelagens årsavslutningar omtalas för sina trevliga samkväm. Ekonomiska mellan-

havanden söker man avsluta snabbast möjligt. Detsamma gäller exempelvis sågbolaget. På så

sätt finns en likhet mellan dessa mer informella sammanslutningar och föreningarnas mer

strukturerade möten. Så ägnades t.ex. huvuddelen av När IF:s årsmöte 1988, med ca 20% av

medlemmarna närvarande, åt en presentation av föregående års 60-årsfirande. Med skratt kon-

staterades att detta firande, till skillnad från årsmötet, var mycket välbesökt. Engagemanget i

idrottsföreningen ligger för flertalet icke-aktiva medlemmar i det att man stöder klubben som

sådan och att man ställer upp om något speciellt projekt skall genomföras.

Det finns anledning att stanna en liten stund vid När IF:s 60-årsfirande eftersom en av de

viktigaste motivationerna för att delta i föreningens årsmöten är den sociala, vid sidan av soli-

dariteten med styrelsen och deras arbete. Man kommer för att ha fest och vara en del av det

allmänna välbefinnandet.190 De flesta föreningsstyrelser samlar följaktligen medvetet sina

medlemmar med hjälp av olika typer av samkvämsarrangemang.

Handelsföreningens årsmöte har ett mer än 100%-igt deltagande, beroende på att det är

hushållen snarare än individerna som står som medlemmar, men också då styrelsen ofta söker

finna på någon form av överraskning. Däremot så är inte medlemmarna ointresserade trots att

mötena sällan eller aldrig inbegriper någon debatt. Följaktligen föregås varje årsmöte av

många informella samtal och diskussioner med kritiska synpunkter och förslag av många slag.

                                                
190 Välbefinnande är en vag term men adekvat i sammanhanget, då man på När har ett precis så allmänt
odefinierat förhållningssätt till sammankomster. Däremot går det att peka på ideal som frånvaron av konflikter
och närvaron av gemenskap byggd på den konsensus som uppstår då man väl känner varandra, både som
individer och till sedvänjor (jfr. Kap. 2:1).
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Dessa förs fram som åsikter, dels till personalen i ”kassan”, dels till ”talespersoner”, gärna

sådana som själva är styrelsemedlemmar eller dem närstående individer.

På såväl LRF:s som Cp:s och Handelsföreningens möten möter alltså stora delar av med-

lemsstocken upp, men graden av aktivt deltagande skiljer sig markant dem emellan. En del-

förklaring kan vara att de två förstnämnda har en stor andel personer som kan tala (≈ ledare) i

medlemsstocken. Det innebär att det i många fall handlar om individer som är vana att delta i

projekt-, förenings- och styrelsearbete. Inte minst gäller det LRF. Man söker där medvetet öka

antalet aktiva medlemmar genom att sprida ut en rad uppdrag.

Handelsföreningens medlemmar utgör ett tvärsnitt av Närs befolkning. Den försiktighet

som sägs karakterisera närbor och gotlänningar i allmänhet är i högsta grad närvarande inte

bara vid Handelsföreningens årsmöte utan även på Röda Korsets, liksom då många andra

medelstora föreningar möts. Exempelvis pensionärsorganisationen RPG har ett deltagande på

sina årsmöten som påminner om Röda Korsets.191 Samma mönster återkommer även vid de

olika syföreningarnas öppna arrangemang som ”julbasarer” och ”vårauktioner”.

En väsentlig skillnad mellan LRF och Handelsföreningen respektive Röda Korset har att

göra med ansvar. De båda förstnämnda berör den enskildes ekonomi på ett helt annat sätt än

den sistnämnda. En förordning om en ny sorts gödselanläggning kan ha avgörande betydelse

för en närbos möjligheter att överleva som bonde eller ej.

Motiven att engagera sig direkt i Handelsföreningen är annorlunda. Det åtagande som del-

ägandet innebär är en primär orsak att deltaga. Man vill helt enkelt veta vad som händer med

ens pengar och även få information om vad som kommer att hända framöver med den egna

butiken. Handelsföreningen står som symbol för bygden och dess öden engagerar. Följaktli-

gen känner sig styrelsemedlemmarna överlag iakttagna i fråga om hur de förvaltar Handels-

föreningen. De är medvetna om att varje typ av förändring - mycket eller lite kostsam - skapar

oro hos medlemmarna och kunderna. Sålunda lägger man mycket tid och vikt vid hur man

presenterar förändringar, både informellt och framförallt inför årsmötet. Föreningens repre-

sentanter ser det också som centralt att det förslag till medlemmar i valberedning och styrelse

som föreläggs årsmötet redan i förväg är genomdiskuterat och väl förankrat runt om i

socknen. Uppslutningen motiveras även av den avslutande underhållningen och serveringen.

Kyrkstämman i Svenska kyrkans församling är det årsmöte som har den i särklass lägsta

uppslutningen. Vanligen deltar inte många personer utöver de kyrkvärdar som bildar kyrko-

                                                
191 RPG beskrivs ofta som Kyrkans förlängda arm och många deltar i dess arrangemang, samt - av lojalitet med
prästen, som dess dominerande organisatör - i årsmötet. De aktiva ser arbetet som en social gärning och en
möjlighet att få stöd för olika utåtriktade aktiviteter för medpensionärerna.
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rådet samt en representant för pastoratskyrkorådet. Mötesdeltagandet vid det numera av-

vecklade ekonomiska rådets redovisning var ännu mer exklusivt, trots att även det - formellt

sett  - var öppet för alla.

Kyrkans roll och det låga deltagandet visar samma mönster runt om i Sverige, men har

även en lokal förklaring. På När lever minnet kvar av ”läsarnas” eller hjorterianernas intåg i

församlingslivet. Det öppna och självklara sätt som de tog konflikt på i religiösa frågor var

något nytt i det gotländska sociala livet. Det medförde att andra, vilka betecknade sig som

”mindre religiösa”, drog sig ur arbetet och hjorterianernas sätt att verka kom att skapa en

distans mellan ”religiösa” och de som ”enbart” var medlemmar. Denna inställning ligger ännu

kvar, också om det är de äldre som hänvisar till religiositet och ”läsare” då man motiverar

varför man inte deltar. Man påpekar samtidigt att man gärna arbetar för kyrkan - byggnaden -

och att man går till de större högtiderna samt bidrar till för hela socknen den symboliskt

viktiga Trettondagskollekten.

3:2 b Två styrelser

Sett som uttryck för kollektiv samhörighet är föreningsmöten något av en kärnverksamhet i

Närs socken. De står för mycket av det gemensamma sociala livet som organisatoriskt länkar

samman socknens olika delar. Hur kan då föreningsmötena karakteriseras och vad kan dessa

berätta om umgängestonen på När?

Flertalet föreningsmöten börjar ofta en bit in på kvällen då flertalet deltagare är bönder

med långa arbetsdagar. Det är därför inte ovanligt att någon, efter en vända i duschen,

kommer till mötet direkt från ladugården. Andra återigen pendlar in till ”stan” (Visby).

Mötena är för det mesta förlagda till någons hem, men en del föreningar och styrelser

träffas vanligen i någon av de offentliga lokalerna. Ett exempel är SKF:s församlingsråd, som

oftast möts i prästgården eller i församlingshemmet. Flertalet föredrar dock hemmiljön och

man följer då ett tämligen strikt roterande schema. Det är emellertid inte alltid man, som i

syjuntan, lägger antalet sammanträden eller möten så exakt att man lagom hinner ”gå varvet

runt” innan säsongen tar slut.

Under de inledande veckorna av min vistelse på När framhöll man föreningslivets vikt

genom att upplysa om de många årsmötena som avlöste varandra. Det erbjöd inga svårigheter

att få komma med och delta i dem. Sociala arrangemang var något som man närmast för-

utsatte att jag skulle med på, oavsett andra åtaganden. Det visade sig betydligt svårare att få

en inbjudan att få följa med i andra aktiviteter, främst styrelsemöten.
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LRF-styrelsen var den styrelse som jag först kom i kontakt med och där tog man emot mig

tämligen reservationslöst. Detta kan tyckas kuriöst, med tanke på att styrelsen strax innan haft

en kris och genomgått en närmast hundraprocentig föryngring. Endast två erfarna styrelse-

medlemmar hade stannat kvar för att under ett par år säkra kontinuiteten. När jag väl var på

plats var det ingen som särskilt ifrågasatte min närvaro. Snarare tog man ibland in mig i

arbetet och diskussionen. Senare blev jag varse att de ingående diskuterat min förfrågan om

deltagande. Närborna har erfarenhet av såväl media som forskning och praktikanter och fann

att en forskare knappast skulle ställa till med någon större skada. Även om man inte var

ängsliga för att låta mig närvara är det ändå värt att påpeka att frågan först måste diskuteras.

Den första närmare kontakt jag hade med LRF:s och annat styrelsearbete kom hösten 1988.

Några av gårdens folk och en granne stod och sorterade potatis vid ett gungande löpande band

i en mörk, bullrig och alltmer dammig lada. En paus inföll under förmiddagen då en bonde

från andra ändan av socknen kom in för att med ungmor192 diskutera frågor inför kvällens

LRF-möte. Innan de kunde komma igång med diskussionen förhörde man sig något om

familjen och undrade hur det stod till med skördearbetet och annat.

På kvällen skjutsade jag ungmor till mötet. På gårdsplanen fanns tecken på att man just

slaktat en gris och i köket var alla ytor upptagna av antingen slakt eller förberedelser för det

stundande sammanträdeskaffet. Vi stod så en stund i köket och pratade innan vi följde den

flera gånger repeterade uppmaningen att ”ursäkta men för all del kom in och ta plats”. Alla

ledamöterna bjöds in i TV-rummet. Där hade mor redan dukat upp för de sju gästerna vid

matbordet. Vi slog oss emellertid inte ner där utan satte oss i soffa respektive fåtöljer. Allt-

eftersom styrelsemedlemmarna dök upp kom pratet igång om sommaren som varit, vilka som

kommit hem på besök i de olika familjerna, hur skördearbetet gått och även något om vilka

kurser som skulle tänkas komma upp på årets studieupptakt.

Samtalet gled så småningom in på arrendediskussioner och därmed, utan att jag insåg det,

hade styrelsemötet börjat. Den enda skillnaden var att flertalet klämde ihop sig kring soff-

bordet för att närmare kunna studera de databaserade utskrifterna av arealuppgifter. Fort-

farande när man hade satt sig vid kaffet i köket kommenterade man olika mötespunkter, men

inte vid något tillfälle klubbades några beslut. Någon gång nära slutet kontrollerade den ny-

bakade sekreteraren med ordföranden om något beslut fattats och hur det kunde formuleras.

Man gick igenom ärende för ärende, även om sådana formaliteter som vederbörlig kallelse,

                                                
192 Finns fler än ett hushåll eller familj på en gård betecknas generationerna som t.ex. gambelfar eller ungmor.
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justeringsperson, mötessekreterare och formellt avslutande m.m. sköttes närmast omärkligt,

alltmedan andra samtal av huvudsakligen social natur pågick.

Det var alltså påfallande att informella beslutsformer dominerade detta styrelsemöte. Lika

framträdande var den lättsamma ton och skämtsamhet som präglade umgänget mellan mötes-

deltagarna. Denna lättsamma ton förstärktes av att beslut inte markerades av klubbslag utan

genom att de allra flesta istället gick över till nästa ämne. Kom någon på en viktig aspekt eller

ett problem med en fråga som redan diskuterats så återgick man i den oskrivna agendan och

rörde sig fritt inom ramen för dagordningen.

Man kom bland annat in på hur man skulle gå till väga för att på rätt sätt hedra en avliden

föreningsmedlem. Det var självklart att föreningen på begravningen skulle representeras av en

blomstergärd och någon ledamot. Därefter gick man över till att fundera över hur mycket

denna och andra föreningar brukar bidra för att betala blommor eller en krans. Man ville att

familjen skulle se det som en hedersgärd. Samtidigt, även det med hänsyn till såväl familjen

som andra, skulle det som gavs inte vara för mycket. I syfte att se hur man tidigare resonerat

var det viktigt att rannsaka såväl egna och andras minnen som tidigare protokoll. ”Det ska va

likt si”, är ett uttryck som kan sammanfatta denna diskussion. En stund senare gled man in på

spörsmål kring ekonomi, lönsamhet och så småningom på frågan om giftfri odling. Det var ett

begrepp man inte uppskattade, även om tanken i sig inte var främmande. Efter att ha betat av

ytterligare ett par frågor och fört några allmänna diskussioner kom ordföranden ihåg att han

också skulle komma på begravningen som representant för en annan förening. För att detta

inte skulle kunna misstolkas erbjöd sig en annan av ledamöterna sig att gå med, som re-

presentant för LRF.

I flera av diskussionerna vid detta möte vävdes olika teman in vilka berörde socknen som

helhet. Det kunde gälla Handelsföreningens utvidgning, alternativa vägar att stödja människor

som var på väg att flytta på grund av svårigheter att finna bostad för en växande familj, eller

andra frågor. Denna typ av spörsmål återkommer vid andra möten då färre människor är in-

blandade än vid till exempelvis årsmöten. Information om olika typer av projekt kommer

också upp och diskuteras. Emellertid väntar man vanligen med denna typ av samtal till kaffet,

där de blandas med frågor av typen: ”Har ni hört…”

Mötet som helhet präglades alltså både av ”sockensammanhållningens retorik” och av den

sociala praktik som präglas av jämlikhet, undvikande av konflikter och avståndstagande från

formalia samtidigt som stor vikt lades vid att följa ”skick och bruk”.
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Handelsföreningens styrelsemöte

Som jämförelse till detta styrelsemöte med LRF kan vi se närmare på ett styrelsemöte med

föreningen som förvaltar den lokala butiken i När. Detta möte återspeglade i mångt och

mycket upplägget från LRF-mötet. Entrén skedde således lättsamt via bakdörren och gästerna

ombads så att komma in och sätta sig i köket för att prata en stund. Därefter, då flertalet

samlats, bjöds man in i vardagsrummet. De inledande samtalen gällde händelser i affären

sedan sist och samtalen fokuserade i hög grad kring den närmaste miljön. Även här framstod

dock rundpratet som viktigt. Bl.a. diskuterades relationsfrågor och man spekulerade i vilka

som kunde tänkas flytta, alternativt återvända. Ett annat ämne på mötets informella dag-

ordning gällde socialt ansvarstagande. Bland annat kom den problematiska ekonomin inom

Konsum i Lau på tal, liksom planerna på att lägga ner föreningen där. Med det i minnet bord-

lades ett medlemsförslag att annonsera och locka kunder från Lau. Det fanns visst fördelar

med att säkra den egna ekonomin genom att söka nya marknader, men så länge det inte var

absolut nödvändigt var man överens om att det inte var en god politik. Den allmänna upp-

fattningen var att en socken behöver sin affär.

Den informella tonen är något som gick att känna igen från LRF och andra styrelsemöten.

Emellertid höll man sig vid detta möte striktare till en på förhand uppsatt dagordning. Detta

var något medvetet och de närvarande påminde följdriktigt varandra hur viktigt det var att

hålla sig till ämnet, för att det hela 'inte skulle dra ut alltför långt på kvällen och natten'.

Med utgångspunkt från uppgifter jag inhämtat från deltagare med erfarenhet från flera

styrelser på När avspeglar detta även att Handelsföreningen betraktas som något allvarligare.

Man är som förvaltare av medlemmarnas sparpengar mer påpassade och måste ha en striktare

uppläggning och redovisning av sitt arbete. Denna syn återspeglades även i de kvalitativt sett

olika diskussioner som jag avlyssnat före och kring, liksom stämningen på respektive års-

möte. De som kommer på förslag som styrelseledamöter skall, sägs det, vara erkänt duktiga,

kloka, försiktiga och - inte minst viktigt - vara personer som sätter sitt egenintresse i andra

hand.193

Det finns några samband mellan dessa styrelsers möten som bör noteras. Att rotera eller

växla mötesplats känns igen från hur man byter av varandra inom såväl samägandeföretag

som andra informella grupperingar. Till skillnad från dessa växlar man dock inte personer på

styrelseposterna. I detta avseende följer man vid de stora föreningarnas styrelsemöten en

                                                
193 Det finns inget speciellt språkbruk för att särskilja den ena dugliga människan från den andra förutom att de, i
likhet med andra ledare, skall svara mot beskrivningen av ”att kunna tala”. En sådan person bör definieras som
en social, till skillnad från en ekonomisk eller politisk, entreprenör (Johannisson et al., 1989; Paine, 1963).
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gammal sedvänja som innebär att man inte byter ut förtroendevalda - eller för den delen sam-

arbetspartners i ett samarbetslag eller samägandelag - så länge de sköter sin uppgift någor-

lunda.194 Enligt vad en äldre fiskare anförtrodde mig kan man inte byta ut en god rorsman i ett

fiskelag eller en pärkkarl i ett vinnande lag.

Två principer kan på så sätt sägas stå emot varandra. Den ena gäller flexibilitet. Den andra

är principen om stabilitet. Dessutom kan man notera hur jämlikheten paras med respekt för

den tekniska skickligheten, vilket tar sig uttryck i att man för respektive post väljer den bäste

fiskaren, pärkkarlen, talespersonen etc.195

3:2 c Konflikthantering

I de flesta sociala sammanhang på När är gemenskapen och välbefinnandet något över-

ordnat i relationerna styrelseledamöterna emellan. De hemtrevliga, avväpnande och stilla um-

gängesformerna kan få en tillfällig gäst att tro att föreningsfolket på När alltid är överens. Den

enda lilla konfliktunge som uppstod under de möten jag deltog i var en kommentar om

skillnaden mellan yngre och äldre bönder som ordföranden i LRF gjorde vid ett tillfälle. En

bonde gjorde sig till talesman för de yngre och höjde rösten, varpå ordföranden omedelbart

gick in och förtydligade sig och försäkrade att det inte handlade om annat än att äldre må-

hända hade längre erfarenhet i styrelsearbetet, vilket man kunde dra nytta av, precis som det

var nödvändigt att ha med yngre och entusiastiska medlemmar. Mer uttalad än så blev dock

aldrig denna meningsskiljaktighet.

Konsten att handskas med potentiella konflikter innebär något alldeles speciellt på När. De

informella träffarna, inte minst före potentiellt problematiska styrelsemöten, sker inte bara för

att sprida information. De ses även som viktiga för att diskutera igenom problem så man kan

söka finna lösningar på förhand. Eventuella motsättningar kan därmed undvikas och istället

kan man offentligt presentera lösningar med lätt hand, snarare än potentiellt särskiljande

punkter. Handelsföreningens styrelse lade således ner mycket tid på att lägga upp en taktik för

hur man inför medlemmarna skulle presentera indragningen av återbäringen, som skulle följa

på de planerade ombyggnaderna.

Trots närbornas rykte på ön som slagskämpar är det sällan man kan höra någon höja rösten.

Utanför familjen och gården försöker man vanligtvis bortse från att konflikter existerar och

enligt skolläraren Lars Jakobsson är konflikter okända på När:

                                                
194 Även i sådana fall söker man undvika konflikt genom att låta det existerande samarbetet dö ut hellre än att
säga upp det.



122

På När bråkar vi aldrig, om det inte gäller jord och då kan problemen aldrig lösas. Istället följer
problemen med gården generation efter generation. Då en konflikt blivit känd av alla är det alldeles
omöjligt få ett slut på den. Men har man har däremot lyckats hålla den dold så är inget omöjligt.196

Människor som befinner sig i konflikt visar, i sammanhållningens namn, helt följdriktigt

ingenting man träffas vid samkväm av olika slag. Det har hänt att två som ena veckan skällt ut

varandra efter noter och t.o.m. varit i handgemäng, bara några dagar därefter möts kring ett av

socknens många projekt och tillsammans konstruktivt bygger upp förslag eller hugger i på

samma arbetsplats, oavsett om det gäller samägandebolaget eller ett kollektivt arbete inom

socknens ram.

Ett markant exempel på hur man undviker offentliga konflikter var ett årsmöte med

Föreningen Gutnisk Idrott (FGI). När IF:s representant anlände i syfte att vädra sin,

föreningens och närbornas förbittring över att inte ha blivit valda till årets pärk-socken, trots

att man vunnit eller kommit högst i flertalet pärk-tävlingar i de olika klasserna. Därutöver

hade man flest lag med i de olika turneringarna. Det talades i många idrottarhem om den nesa

man utsatts för. Under resan till mötet, som ägde rum i en annan socken, vädrade närborna en

rad olika konspirationsteorier kring hur olika konkurrenter manipulerat för att slippa ge när-

borna priset.

Döm om min förvåning då en ytterst försiktig kommentar framfördes under punkten

”Övriga frågor”. Denna möttes på gott och väl halva vägen av ordförandens långa och uppen-

barligen väl förbereda utläggning kring att man nog borde se över reglerna för hur olika

troféer och utmärkelser ska ges. Att det var väl förberett bygger jag på det faktum att ord-

föranden gjort en del anteckningar, vilka han av och till konsulterade under framställningen.

Därtill möttes närbornas entré av ordförandens kommentarer: ”Det är närkar på stan, nu gäller

det att hålla tungan rätt i mun”. Detta var hämtat ur en Närrevytext och syftade på det rykte

som yngre närbor har för att snabbt ta till nävarna. Med skrattets hjälp lyckades han ta bort

något av konfliktens udd.

Därmed var saken officiellt utagerad, också om det muttrades på flera håll i korridorerna

efteråt. Uppenbarligen såg man det som nödvändigt att gå in med ett kompromissförslag för

att undvika en öppen konfrontation, vilken lätt kunde ha utvecklats till en schism bland

föreningens medlemmar.

                                                                                                                                                        
195 Jag återkommer i Kap.  5, 6 och 7 till dessa motsägelsefyllda principer.
196 De konflikter som omgav den sista stora omarronderingen på När kan vara en källa till denna syrliga
inställning vad gäller närbornas förmåga att hantera komplicerade relationer. Rader av berättelser lever vidare
bland de äldre informanterna. En nutida jordbruksnedläggelse ackompanjerades sålunda av den, för en
utomstående, obegripliga kommentaren: "Den fick inte behålla sitt länge." Det visade sig att den förre ägaren
ansågs ha köpt sig till lantmätarens öra. Då gården nu stod utan ägare sågs det som en rättmätig straffdom.
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 3:2 d Representativitet och konsensus

Ett överordnat värde i det sociala samarbetet på När är idén om att man skall nå konsensus

kring alla beslut. En viktig förutsättning för detta är en vittförgrenad informationsspridning.

Sättet att tillämpa konsensusideologin kan kallas nätverkspolitik, men det är viktigt att

även se dess geografiska sida. Vintern 1990 satt jag och lade pussel med lösa lappar över

styrelsemedlemmar i några av de större föreningarna. På skrivbordet låg även en handritad

karta över sydöstra Gotland med befolkningskoncentrationer inritade. De informationskort jag

tillverkat över styrelsemedlemmarna hamnade på kartan och efter att jag ordnat medlemmarna

efter boendeort framträdde ett mönster. Spridningen av förtroendevalda samvarierade i stort

sett med olika befolkningscentra.197 Det föreföll finnas en ordnande tanke i kartans mönster,

och bortser man från sockencentrum, täckte föreningarnas styrelser tämligen väl olika geo-

grafiska områden i När.198 Ledamöterna var sålunda systematiskt och medvetet spridda över

socknens geografiska delar (se figur 14 nedan).

Denna iakttagelse bekräftades i samband med förberedelserna inför tillsättningen av folk

till olika råd och styrelser i projektet Närheten. Man diskuterade då rakt på sak vikten av att

söka rätt på personer, som hade förmåga att prata med sina grannar och medlemmar i de

föreningar där de verkade (se Kap. 4:4).  På motsvarande sätt föregicks Handelsföreningens

årsmötet 1989 av en ingående diskussion om framtida medlemmar i styrelse och val-

beredning. Orsaken som angavs var att man ville kunna föra ut information och lyssna efter

vad grannar och vänner hade för förslag och kritik av föreningens arbete.

En viktig del av konsensusarbetet är att sprida viktiga poster geografiskt över hela socknen.

För Handelsföreningens styrelse och valberedning framstod det som alldeles självklart att

rekryteringen skulle ske från olika delar av bygden. Det var även viktigt, menade man, att så

småningom även fånga upp människor från Lau. Avsikten med dessa ansträngningar var att

man till varje pris ville bädda för möjligheten att fatta beslut i samförstånd mellan alla berörd-

a, för att på så sätt undvika risker för konflikter.

                                                
197 SKF:s kyrkoråd utgör ett tydligt undantag där en styrelse samtidigt tjänstgör som kyrkvärdar. Där saknas
representanter för socknens södra delar. Det kan ha samband med att Missionsförsamlingens huvudsakliga
medlems- och kärnområde ligger i de trakterna.
198 Givet den ideologi som finns på När är inte spridningen i sig anmärkningsvärd. Notabelt är hur få
styrelseledamöter i de stora föreningarna som bor i socknens demografiska centrum - i området kring kyrka och
mellan skola och affär. Ser man närmare på andra styrelser i de stora föreningarna - När IF, församlingens
kyrkvärdar, Cp, Cuf, CKF, Röda Korset samt När GK - balanseras denna snedvridning i någon mån, men
fortfarande kvarstår att aktiva lantbrukare står för en oproportionerligt stor del av styrelseposterna.
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Den lugna och vänskapliga tonen, som motsäger förekomsten av konflikter och interna

uppdelningar inom socknen, är förenlig med slutsatsen att frånvaron av konflikter, eller

egentligen att uppnå välbefinnande, är ett överordnat värde som är viktigt i alla möten och

även styr arbetet inom föreningarnas styrelser.

Handelsföreningen     1988:      LRF      1989:

Allan Nilsson Alvare AN-A Sylve Karlsson Bomunds i Burgen SK-BB

Allan Nilsson Bomunds i HammarenAN-BH Lena Häglund Rovalds LH-R

Birgitta Ohlsson Siglaivs BO-S Solveig Larsson Smiss SL-S

Per Ivarsson Bomunds i Burgen PI-BB Jan Rylander Haltarve JR-H

Tore Smitterberg Hallsarve TS-H Peter Olsson Gangvide PO-G

Nils Hägring Liffor199 NH-L Mikael Larsson Liffor ML-L

Erling Häglund Rovalds EH-R.

Figur 14 Karta över två styrelsers geografiska hemort i  När

3:2 e Personallianser
Att Närs föreningsstyrelser är nära lierade genom personallianser är ytterligare en faktor

av intresse vid en analys av de sociala länkar som utgår från särskilt de större föreningarnas

styrelser på När. Nedan presenteras två exempel på hur olika familjer är länkade till olika fö-

                                                
199 Nils Hägring, snickare och Närrevymedlem är - även om han äger en gård - den ende icke bonden i sällskapet.
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reningar respektive hur olika föreningsstyrelser är geografiskt anknutna till olika delar av

socknen:

Perspektiv I: Tre familjer från tre skilda delar av socknen:

Familj A) En ovanligt utvidgad familj i det att den är osedvanligt väl anknuten i olika

centrala föreningar. De bjuder inblickar i hur information kan länkas mellan få händer: Där-

emot är det inte lika givet att de kollektivt har det inflytande som de många centrala positio-

nerna skvallrar om. Generationella och andra medierande faktorer bromsar upp ansamlingen

av potentiell makt (se Kap. 5-7).

Gammelfar: När RK, SKF och några mindre föreningar; Gammelmor: När CKF, mindre

föreningar samt ett större projekt; Ungfar: När IF, När Cuf; Närs sparbank, ett par större

projekt; Ungmor: När LRF, flera mindre föreningar; Dotter: Vi Unga. Vidare täcker de, inom

sin nära bekantskapskrets, även in Handelsföreningen och När GK.200

Familj B) Gammelfar: Närs församling, ett större projekt; Sonson: När LRF, När Cuf, flera

mindre föreningar, ett större projekt; Ungmor: När CKF, två mindre föreningar, ett större

projekt. Via nära samarbetsparter och vänner täcker de även in När IF, När GK, Närs

Handelsförening, Närs Sparbank, När RK och en lång rad mindre föreningar.

Familj C) Far: När Cp, När GK, flera mindre föreningar och via Näringen en rad projekt;

Mor: När CKF, ett par mindre föreningar. Via den nära bekantskapskretsen når de Handels-

föreningen, När IF, När LRF, Närs Sparbank, När RK samt huvuddelen av de mindre

föreningarna.

Perspektiv II: Länkar mellan de större föreningsstyrelserna.

Följer man systematiskt följer upp alla föreningar på När och utgår från de två styrelserna i

figur 14 framgår att det är möjligt att nå samtliga andra större föreningsstyrelser samt alla

föreningar med tio medlemmar eller fler genom att kontakta någon i dessa två. Det går även

att länka dem till alla projektledningar av dignitet som funnits under perioden 1975-1995.

En konsekvens av detta nätverkande är att en relativt liten krets av människor skulle kunna

betraktas som en kärna i ett informellt sockenstyre. Det innebär även, om denna kunskap

länkas till den geografiska spridningen, att informationen kan flöda någorlunda fritt över hela

socknen. Via redan upparbetade kanaler har ju flertalet sockenbor en möjlighet att ta ställning

till information och förslag, men kan även mobiliseras för eller emot ett projekt etc.201

                                                
200 I ”nära bekantskapskrets” eller ”nära vänner” inbegrips personer som man umgås regelbundet med minst en
gång i veckan.
201 Diskussionen kring informationsspridningens mer komplicerade turer återkommer i Kap. 5 och 7.



126

 För att bli fullständig förutsätter denna uträkning att vi till denna krets även räknar de nät-

verk som medlemmar i samma gård har. Frånvaron av entydiga uppdelningar i fraktioner

jämte de breda nätverken, som involverar så många och på så många olika sätt, gör det svårt

att effektivt bygga upp maktcentra annat än rent momentant. Sådana byggen kompliceras yt-

terligare av det uttalade misstroendet mot alla former av individuella initiativ på När, kombi-

nerat med motviljan mot att någon dominerar i sociala relationer (se Kap. 6).

Dessa förhållanden, säger man inom samtalsgruppen Näringen, är en av de allra viktigaste

orsakerna till att När framgångsrikt säkrat projekt för bygden, även om man inte har någon

formaliserad bygdegrupp. Närhet i relationerna mellan beslutsfattare ses även av M. Essemyr

och P. de los Reyes som en förklaring till den relativa framgången för Närs socken (de los

Reyes & Essemyr, 1993, samt personlig kommunikation).

Idealt karakteriseras alltså föreningsstyrelser och möten på När av jämlika principer där

man vidmakthåller tanken att alla skall ta ansvar vad gäller såväl själva styrelsearbetet som att

stå för värdskap. Bilden av jämlikhet förstärks av att alla närvarande och intresserade kan göra

sin röst hörd och bli tagna på allvar. Man för, i stort, med sig traditionerna från grann-

samverkan och samägandelag att gå laget runt och ta sin del av ansvaret.

3:2 f Informationsvägar

Närborna menar att föreningsliv och annat ideellt arbete förutsätter att de som bygger upp

en verksamhet förmår mobilisera alla för delaktighet i både beslut och arbete. Allas rätt att

komma med förslag och ta del av beslutsprocessen är i viss mån tidskrävande. Emellertid

finns det mekanismer och strategier som motverkar denna tröghet.

Lokal kunskap handlar om processer som kretsar kring vardagens nätverk. Styrelse-

medlemmarna besitter tillsammans ingående vetskap om föreningsmedlemmarnas

grannskapsrelationer liksom samarbetspartners, arrenderelationer, släkt- och vänskaps-

förhållanden. Man har alltså nära kontakter på många plan människor emellan. Med ett antro-

pologiskt språkbruk kan man tala om kvalitativt tättknutna nätverk. Nätverkandet är för-

utsättningen för att information ska flöda runt om i socknen och fungerar som komplement till

vad man kan uppnå genom mer formella åtgärder som att annonsera eller ”sätta upp en lapp i

bodi”. Dessa informationsvägar kan jämföras med isberget: om lappen är toppen som visar att

en ny cirkel är på gång, att ett projekt skall startas upp etc., utgör styrelsemedlemmarna och

deras kunskap själva massan.
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Informationsvägarna går emellertid åt båda håll. Tätheten i relationerna ger folk tillgång

till intim kunskap om varandra och underlättar informationshantering, men utgör även en för-

utsättning för social kontroll. I enlighet med principerna som är förhärskande i jämlika

samhällen finns mekanismer som motverkar fåtalsvälde och individuell briljans. F. G. Baileys

diskussion kring bl.a. indiska och alpina lokalsamhällen har den talande titeln ”Gifts and

poison” och i J. Pitt-Rivers analys om en by i södra Spanien fokuseras transaktioner rörande

respekt och heder mellan likar (Bailey, 1969; Pitt-Rivers, 1954). Det är sålunda inte något

okänt fenomen  med konkurrens om ledarskap under trycket av social kontroll.

Man kan inte förutsätta att dessa kvalitativa och mångtrådiga nätverk med självklarhet

innebär att information flödar fritt inom och mellan gårdarnas grannlag och samarbetslag,

vilka korsar socknen åt olika håll, eller för den delen släktnätverken. Idealet på När är att så är

fallet, men verkligheten är betydligt mer komplicerad. Styrelser täcker inte in samtliga geo-

grafiska områden. Dessutom är det inte givet att man fritt delar med sig av all typ av

information. Det kan bero på konflikter inom en styrelse, inom ett grannlag, mellan syskon,

generationer emellan eller på intern maktkamp. I motsats till ideologin så samarbetar man inte

på ett okomplicerat sätt. Istället blir det intressant att konstatera att man, dessa konflikter till

trots, kan fortsätta att samarbeta, driva föreningar och genomföra projekt. Kontentan är att det

existerar en rad komplikationer som försvårar det fria flödet av information. Närborna är

dessutom tämligen privata mitt i sin gästfrihet. Trots att man lämnar dörren öppen är det inte

inför vem som helst man öppnar sig. Där finns istället en balans mellan mängden av in-

formation som flödar genom de olika nätverken och en viss typ av ”tystnad” (se Kap. 2:1

samt 6:3), eller den strategiska hanteringen av information.

3:2 g Föreningsliv som gemenskap

Folkrörelsesverige har sina rötter i frikyrkorörelsen, men tillkom i egentlig mening under

de första decennierna av 1900-talet då en lång rad föreningar bildades, både i städer och på

landsbygden. Enligt M. Hellspong växte landsbygdens föreningsliv fram som en motvikt mot

urbaniseringen och industrialiseringen av det svenska samhället (Hellspong, 1991). Han

bygger bl.a. på P. Frånberg som menar att folkrörelsernas framgång på landsbygden var “…

en protest mot de krafter som hotade att spränga sönder det traditionella landsbygds-

samhället.” (ibid.: 73).

Även om vi bortser från denna intentionalitet pekar deras diskussion på att äldre former för

socialt liv iklätt sig nya organisatoriska kläder. Bakgrunden är att det nordiska och svenska
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bondesamhällets ansvarsområden i många stycken försvann med rationaliseringarna inom

jordbruket och de allt tätare strukturella och personliga kontakterna med omvärlden (jfr

Erixon, 1938; Myrdal, 1977).

Även på När har föreningslivet och andra former av samarbete i hög grad övertagit gårds-,

rote- och laggemenskapens plats som utgångspunkt för social samvaro. Emellertid har de

gamla organisationsformerna. på När inte lika entydigt ersatts av den framväxande förenings-

rörelsen. Den bjuder istället ett komplement till såväl de traditionella samarbetsformerna som

fest- och kalasgemenskapen. Samtidigt växer nya arbetsfält fram med maskinsamarbeten

etc.202 I sammanhanget är det intressant att fundera över om de gamla samarbets- och organi-

sationsformerna som lever kvar på När även haft betydelse för utvecklingen av det lokala

föreningslivet. Inte minst kan man ställa sig frågan om Närs större föreningar övertagit gamla

principer för mötesordning etc., respektive axlat ett ansvar för socknen som helhet, i

frånvaron av sockenkommunen.

Gamla organisationsprinciper

Som berörts i Kap. 2:2 har den svenska landsbygden en lång historia med många och olika

slag av lagbildningar. I det gamla nordiska bondesamhället karakteriserade byalaget av

jämlikhet, pliktrotation och konsensus (Hellspong, 1991: 144, men se även Erixon, 1978).

Motsvarande principer har även dominerat Gotland och man kan konstatera att dessa principer

där tog sig mer renodlade uttryck än vad som var vanligt i Sverige i övrigt (Erixon, 1921;

Lithberg, 1932; Löfgren, 1970; 1980).

En rad företeelser på När visar att de gamla organisationsprinciperna levt kvar. Således har

turtagning fortsatt att vara vanlig inom exempelvis samägandebolag, fiskelägenas hamn-

föreningar och även någon förening som gammeldansföreningen. Till denna princip ansluter

sig även värdskapet på styrelsemöten m.fl. regelbundna sammankomster.

Principerna om jämlikhet visar sig också genom att man vinnlägger sig om ett alla ska

kunna delta i beslutsprocesserna på såväl gårds- som sockennivå. Exempel är de många ka-

nalerna för informationsspridning liksom institutionaliseringen av systemet med ”nejsägare”,

vilka bromsar upp beslutsprocesser i olika styrelser (se Kap. 7:2). Föreningslivet framstår

sålunda inte som en ersättning utan närmast som ett komplement till samarbets- och samägar-

organisationerna.

                                                
202 Lagbildningsformen fick sålunda ett förnyat liv på När och Gotland med de nya bruksmetoder som
introducerades runt 1900. Skiftena innebar en uppdelning, men även att man bibehöll områden med samägd
mark (Häglund, 1977; 1989). Därvid skapades behov av regelbundna möten.
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Föreningsbaserat socialt arbete

Med framväxten av det civila samhällets under 1900-talets första hälft växte successivt en

arbetsfördelning fram mellan det offentliga och föreningslivet. Från 1950-talet började så av-

folkningen av landsbygden ta fart och samtidigt kom föreningarna att lämna över mycket av

sitt sociala pionjärarbete till stat och kommun. Det civila samhällets vidareutveckling lämnade

dock landsbygdsbefolkningen i stora stycken därhän och alltfler funktioner flyttade in mot

urbana centra. Det största problemet var att det sociala skyddsnätet länkades till städerna.

Föreningslivet på När reagerade med att förstärka sitt sociala arbete Emellertid är det inte

bara på När detta sker utan även annorstädes i svensk glesbygd (Ekman & Persson, 1993;

Sundh & Turunen, 1992). På När har detta främst tagit sig uttryck i en lång rad informella och

formella projekt (se nästa kapitel). Verksamhetens omfattning överensstämmer ofta med de

gamla sockengränserna och engagemanget är således kopplat till ett förstärkt intresse för det

lokala.203 Denna utveckling svarade väl på den analys och de intentioner som statsmakterna

senare givit uttryck för i en rad yttranden. Utredningarna under det senaste decenniet har en-

tydigt pekat på vikten av både föreningsengagemang och en formellt sett växande social

ekonomi (Andersson et al., 1988; Boendeservicedelegationen, 1990; Ekman & Persson, 1993;

Folkrörelserådet, 1992; Olsson, 1994b; Ronnås, 1994; SOU, 1993a & b; Svenserud, 1989;

Ångman et al., 1992). Föreningslivets nytändning är också en av huvudingredienserna bakom

bygderörelsens genomslag på 1980-talet.

På När låter man följdriktigt sockennamnet När ingå i benämningen på både föreningar

och en stor del av de projekt som startas lokalt. Exempel är Näringen, Närheten, När GK och

inte minst det konglomerat av personer som står bakom Närrevyn. Detta sätt att förknippa

föreningar och projekt med namnet När är något som utomsocknes samarbetspartners låter

ske med hänvisning till att det är effektivt och ger ett projekt en extra skjuts. När kan sålunda

ses som ett varumärke.

Internt är det inte namnet som är centralt utan gemenskapen och välbefinnandet. Det tar sig

många uttryck, som exempelvis hur man agerade vid sammanslagningen av När och Lau för-

samlingar. Nu håller prästen altartjänst varannan vecka i respektive kyrka eller församlings-

hus. Emellertid följer inte när- respektive laubor uppmaningen till grannsocknens gudstjänst.

Istället håller man sig till den egna församlingens altartjänst. Detsamma gäller föreningslivet i

                                                
203 Även i de fall gränserna bryts följer man i förstone historiska erfarenheter. Följdriktigt samarbetar Lau och
När tämligen självklart med varandra kring Sockendagar, projekt som Närheten och den återupplivade basaren
på Laus backar.
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stort och vare sig myndigheternas eller centralföreningarnas centraliseringsåtgärder har

sålunda varit uppskattade eller framgångsrika. Däremot korsar hemsjukvård, socialjour, skol-

distrikt och andra kommunala indelningarna sockensystemet på flera olika sätt beroende på

vilken enhet som diskuteras.

Cuf:en

Den roll föreningarna spelar på När är annorlunda än vad man kan förvänta sig av

folkrörelsesveriges idéföreningar. Först och främst är socknens betydelse som samlande

begrepp viktig att slå fast. Det framgick bl.a. vid en studie av Närs Cuf-avdelning.

De gyllene åren för bonderörelsen bör enligt berättelserna ha varit 1930 till 1960.204 Många

informanter berättar hur de ansvariga genom åren vänt sig till bygdens ungdom och upp-

muntrat dem att organisera sig för att kunna utnyttja olika lokala resurser. Vid sidan av

idrotten och i någon mån de religiösa församlingarna har Cuf:en varit helt dominerande vad

gäller fritidsutbudet på När. Det politiska budskapet var mycket nedtonat, berättar de nu

vuxna deltagarna.205

Den drivande orsaken till att träffas sägs än idag vara att man helt enkelt vill ha något att

göra och bara må bra ihop. Denna attityd återkommer i flera generationer av informanter

kring vad Cuf:en stod och står för och band som då fogades mellan människor har i de allra

flesta fall hållit ända fram till idag. Denna attityd var så helt allenarådande att jag, under en

serie intervjuer där politisk tillhörighet stod i förgrunden, i förstone inte fann någon enda som

inte hade varit med i Cuf eller deltagit i dess verksamhet. Det gällde även de människor vilka

idag öppet stod för (och även då sade sig ha haft) andra politiska ståndpunkter.206

Detta förhållande är inte alls lika framträdande bland systerorganisationerna inom centern

och speciellt inte inom LRF. Emellertid håller de sociala sidorna på att växa till i betydelse

även där. Detta har bland annat resulterat i att Närs föreningar, oavsett vad man tyckte om

                                                
204 Centerparti respektive bondefacklig och lantbrukarkooperativ rörelse växte fram under 1900-talets första
decennier, men hade rötter i olika bildningar från 1800-talet. Bondeförbundet skapades 1913 och slogs 1917
samman med Jordbrukarnas Riksförbund. 1957-58 bildades så Centerpartiet med kvinnoorganisationen CKF och
ungdomsorganisationen Cuf, på När vanligen kallad Cuf:en. De fackliga respektive korporativa delarna, RLF
(1929) och SL (1918), slogs 1970 samman till LRF.
205 U. Herlitz har fört fram tanken att bygdegruppernas genombrott på 1970-talets och framåt har inneburit en
avpolitisering av landsbygden (Herlitz & Hahne, 1986). Detta material ifrågasätter emellertid hennes slutsats och
pekar mot att en låg politisk profil redan då  fanns lokalt. Däremot kan det vara riktigt att denna process kommit
till ytan och blivit allt viktigare.
206 U. Herlitz har fört fram tanken att bygdegruppernas genombrott på 1970-talets och framåt har inneburit en
avpolitisering av landsbygden (Herlitz & Hahne, 1986). Detta material ifrågasätter emellertid hennes slutsats och
pekar mot att en låg politisk profil redan då  fanns lokalt. Däremot kan det vara riktigt att denna process kommit
till ytan och blivit allt viktigare.
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sina egna möjligheter att delta, stödde Närhetenprojektet i den formella ansökan till Boverket

och Socialstyrelsen. Ett annat exempel på den nära relation som finns mellan olika föreningar

på När är den sammanhållning man visade då ett 30-tal personer - bland dem ledande

styrelseledamöter för alla de centrala föreningarna på När - mötte upp till ett krismötet för att

söka rädda Närs bygdegård, som hotades av ekonomisk ruin.207

Cuf:ens ordförande och styrelse hade tillsammans med bygdegårds- och gammeldans-

föreningen agerat sammankallande och då samtalet tycktes flyta ut tog Cuf:ens ordförande

och CKF:s ordförande tillsammans tag i mötet och gjorde en inledande summering av både

problem och vad bygdegården betytt. I samband med det serverades också kaffe och mötet

kom alltmer att handla om vad man skulle göra, samtidigt som de ”negativa” rösterna fick allt

mindre utrymme. ”Nejsägarnas” kommentarer tystades helt enkelt ner med halvt mumlade

kommentarer som: ”Det har vi redan hört, nu skall vi göra något!”

Innan man gick till beslut, konstaterade mötets ordförande att alla närvarande var

intresserade av att arbeta för att rädda bygdegården. Församlingen mumlade jakande eller

förhöll sig tysta. Det förslag som, enligt ordföranden, var mest intressant var att alla socknens

föreningar skulle ta sitt ansvar. De skulle, oavsett om man nyttjade lokalerna eller ej, förmås

att bidra med en summa per år. Därmed skulle den omedelbara ekonomiska krisen kunna

stävjas. Han vände sig nu direkt till förslagsställaren och frågade om denne tog på sig ansvaret

för att organisera det arbetet, varpå denne nickade. Man skulle också, fortsatte ordföranden,

söka finna andra sätt att använda bygdegården.

Församlingen bröt nu upp under livligt samtal och man påpekade för mig, som ende utom-

stående, att: ”… detta var ytterligare ett exempel på att närborna ställer upp mangrant då det

gäller. Föreningarna kommer att ta sitt ansvar”.

Trots att man under de senaste decennierna närmast halverat sin medlemsstock spelar alltså

Cuf:en fortfarande en viktig roll och utgör en mötesplats där unga män och kvinnor kan pröva

såväl nya möjligheter som vitalisera en del äldre traditioner. Tillsammans med Vi Unga fyller

Cuf dessutom en viktig funktion som rekryteringsbas för framtida talespersoner. Man satsar

inom Cuf-styrelsen på att söka och uppmuntra ungdomar vilka har en naturlig förmåga att

entusiasmera sina jämnåriga. Som ett led i detta medvetna arbete sker en kontinuerlig

                                                
207 Bygdegården kan ses som en symbol för sekulär sammanhållning, kontrasterad mot kyrkan, missionshusens
och församlingshemmets mer sakralt definierade miljö. Detta understryks av cirkulerande berättelser kring
danser och de många slagsmålen, vilka utgör en bjärt kontrast till möten som leds av präst, församlingsäldste och
kantor. Väckelsens historia, och då inte minst den pietistiska Hjorterianismen, tydliggör en förstärkning i
skillnaden mellan de profana och sakrala högtiderna.
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värdering av originella upptåg och andra uttryck för framåtande bland Närs unglöidi

(ungdomar).

Sammantaget har Cuf:en på När ändå utvecklats från (i huvudsak) en sockenorganisation,

där endast ledningen haft direkt politiska ambitioner, mot en alltmer utpräglad intresse-

förening för politiskt intresserade. Denna utveckling går för Cuf:ens del tvärs emot den

process som huvuddelen av de större föreningarna undergått. Det är ett förlopp som

analyseras i nästa avsnitt.

Idéföreningars roll på När

I föreningssverige står idéförening för en organisation av personer med ett gemensamt

intresse208 och de större föreningarna i Närs socken utgör, med ett konventionellt språkbruk,

lokalavdelningar till nationella idé- och ekonomiska föreningar. Tanken med lokalavdelningar

stämmer på När i så måtto att flertalet föreningar har större föreningar bakom ryggen.

Däremot blir det mer komplicerat då vi kommer till själva idéinnehållet.

Allt eftersom har närborna funnit att det går att dra nytta av de större organisationernas

stöd och både gammeldansförening och Närs bygdegårdsförening bildades med utgångspunkt

från Cuf:en eller dess föregångare. Ett liknande mönster framträdde då När GK kom till (se

Kap.4:4). De olika föreningarna har sedan fortsatt att vara tätt länkade genom samarbete och

personallianser.

De täta relationerna mellan olika föreningar gör att man kan dra nytta av varandras

kontakter också utanför När. I fallet med äldreprojektet Närheten (se Kap. 4:4) fanns väsentlig

information att hämta inom en rad organ på regional och nationell nivå, som man inte fick

tillgång till genom gängse kanaler i kommun eller länsstyrelse. Även i arbetet kring att rädda

bygdegården blev det tydligt att olika människors externa förtroendeuppdrag och kontakter

var viktiga för att få information om bidrag och andra möjligheter att stödja det lokala arbetet.

Folkrörelseideologin och anknytningen till olika riksorganisationer ses alltså som en av

förutsättningarna för arbetet lokalt på När, men sockenlojalitet respektive idéföreningstrohet

utgör vanligen ingen motsättning. Flertalet styrelsemedlemmar ger uttryck för att även om

man i första hand har sin lojalitet gentemot socknen så är inte den yttre verksamheten oviktig.

Däremot är föreningens väl och ve något människor i gemen ställer sig mer neutrala till.

Precis som man i fallet med kyrkan ser församlingsarbetet som något för de ”religiösa”,
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hänvisas det politiska till de ”intresserade”. Samma resonemang kommer igen ovan i be-

traktelsen av 'Cuf:en', dvs. huvudsakligen står det partipolitiska arbetet tillbaka i förenings-

livets vardag och partifärg utgör ytterligt sällan orsak till hinder för arbete för det gemen-

samma bästa.209 Samfällt framhävs vikten av att göra något för socknen och dess medlemmar

och möjligheten att kombinera detta med att ha roligt tillsammans. Ett exempel är OS-galan

då När IF ville ställa till med fest och samtidigt ordna fram träningsbidrag åt sin kandidat till

handikapp-OS. I likhet med olika ålderdomliga gillesfestligheter kunde man därvid

kombinera arbete och fest.210

Lokalt finns det numera många andra organisationer och institutioner vilka växt i

betydelse: den samlade skoldagens eftermiddagsaktiviteter, folkdansföreningar, bygdegårds-

och gammeldansföreningarna lockar. Golfbanans tillkomst har dragit många ungdomar och

fritidsgården i kombination med När IF har kommit att betyda mycket för att bredda utbudet.

Idag gör sig även världen utanför det lokala alltmer påmind. Ungdomar har genom de

långa tiderna i skolorna utanför bygden, först i högstadiet i Hemse och sedan i gymnasiet i

Visby, fått alltmer att göra med det urbana livet. De lokala kollektiva lösningarnas dragnings-

kraft minskar genom det ökande utbudet av video- och TV-program och de allt snabbare indi-

vidualiserade kommunikationerna via media, bilar och IT. Ungdomarnas nöjesutbud breddas

sålunda och behovet av en lokal förening minskar.

Inte ens bland lite äldre närbor är det alla som håller med om tolkningen av umgänget på

När som baserat på en allomfattande gemenskap. Speciellt handlar det om de ungdomar och

äldre som funnit det konventionella utbudet ointressant eller centerpartiets dominans i det

mesta av socialt liv svårsmält. De upplevde sig ha mycket lite att hämta såväl inom den lokala

föreningsvärlden som i lokalt umgängesliv utanför denna.

De har istället fått söka sig utåt och den sociala situationen på 1950-, 1960- och ännu på

1970-talet var besvärlig för denna heterogena minoritet. Några av dem som upplevde sig mar-

ginaliserade lämnade bygden och en del talar ännu idag med bitterhet över att man var

tvungen att ”ställa upp på de (ledande) i Cuf:en och därmed på När för att få vara med”.

                                                                                                                                                        
208 En indikation på att det inte bara är Hellspong och Frånberg som haft problem med en konventionell
definition av idéföreningar framgår av att Nationalencyklopedin avstått från att definiera ordet. Där definieras
istället ekonomiska föreningar och man låter övriga vara idéföreningar (NE, CD-romversion).
209 A-K. Berglund pekar på en motsatt situation i sin analys av lokala utvecklingsgrupper på landsbygden. Hon
pekar på att man inte välkomnade partipolitiskt aktiva (Berglund, 1998: 149). En sådan segregation skulle vara
otänkbar på När.
210 För några exempel på hur viktig man på Gotland ansåg denna kombination av arbete och gemenskap  vara, se
Berg, 1945; Bergman, 1921; Erlandsson, 1923; 1935; 1946; Genrup, 1988a; Hansson, 1956; Jonsson, 1939;
Lithberg, 1915; Säve, 1980; 1981; 1983.
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Unga kvinnor är ytterligare en kategori som tycker att det finns en skevhet inbyggd i

systemet. När skiljer sig inte i nämnvärd grad från den övriga landsbygden, där sport och

helgernas festande och danser dominerat nöjesutbudet. Idag liksom tidigare står de unga

männen i centrum. Lucia Åmark, barnmorska och barnavårdslärare, arbetade på 1940-talet i

olika delar av Gotland. Hon menar att det bestående intrycket var att flickor på landsbygden

var hårdare hållna och främst sysselsatta med arbete på gården och i hemmet. Det stod i bjärt

kontrast till pojkarnas situation med möjlighet att under fritiden dra runt socknarna och träffa

andra jämnåriga. Fram till slutet av 1960-talet sågs det som oerhört stigmatiserande för en

ogift flicka att bli med barn.211 Under åren fram till 1970 förändrades dock förhållandena

snabbt och det sociala livet för både pojkar och flickor blev allt friare.212

En del informanter har även talat om att pojkarna, på ett annat sätt än flickorna, också i

vardagen får utlopp för sitt leklynne. Det finns mycket mer av tvång och mindre av lekfullhet

inom ramen för det som traditionellt varit kvinnornas huvudsysslor, som hushållsarbete och

arbetet med djuren. Pojkarna och männen har istället som sin sfär traktorer, jakt, fiske och

huvuddelen av idrotten. Det kan ha bidragit till att flickorna i betydligt större utsträckning än

pojkarna lämnat bygden, där många tyckt sig sakna framtid både inom arbetsliv och fritid. I

mitt intervjumaterial framkommer tydligt att unga kvinnor på När fortfarande upplever denna

värld som ”grabbig”. Detsamma har framkommit på andra håll i landsbygdssverige

(Gunnarsdotter, 1994).

Med tiden har man blivit alltmer uppmärksam och börjat agera på flickors och kvinnors

situation på När och landsbygden generellt sett. Det är något som under de senaste tre decen-

nierna återspeglats i bl.a. de källingläger som initierades under 1970-talet, den snabba fram-

växten av idrott för kvinnor, jämställdhetsarbetet inom bondekorporationen samt byarörelsen i

stort (Ekman & Persson, 1993; Gunnarsdotter, 1994; se även Kap. 6:3).

Sockenföreningar

Relationen mellan bygdens folk, lokalavdelningarna och moderföreningarna är mer kom-

plicerad än chauvinism. Belysande för den närska logiken är resonemanget som en gång

fördes vid bildandet av Handelsföreningen. Man röstade för att låta bodi inlemmas med ICA:s

                                                
211 Händelser kring sådana trauman har återkommande dykt upp i intervjuer jag genomfört och speciellt
stigmatiserande var att det var för en ogift flicka att få låna socknens brudkrona.
212 Det inte osannolikt att, som de av dagens barnmorskor jag intervjuade, dra slutsatsen att detta förde med sig
att Gotland kom att ha Sveriges högsta incidens av tonårsgraviditeter liksom ett snabbt ökande antal fall av
sexuellt överförda sjukdomar. Som en reaktion skapades under 1970 och 1980-talen det s.k. Ungdomsprojektet.
Barnmorskor gick aktivt ut och sökte upp gotländsk ungdom med information och preventivmedelsrådgivning.
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distributionskedja, snarare än inom kooperationen, då man ville bibehålla kontrollen över

verksamheten lokalt. På samma sätt resonerade man inom styrelsen för Närs Sparbank då man

valde att stå utanför Sparbanken och istället vidhöll sin självständiga status. Dessa båda

exempel kan ses som uttryck för ett misstroende mot centraliseringstendenser. Det kan även

uppfattas som ett tecken på den vikt närborna lägger vid platsen. Gränserna gentemot om-

världen har en fortsatt betydelse och man ställer sig negativ till att de suddas ut.213

Beteckningen sockenförening ger en aning om vad föreningslivet på När innebär för med-

lemmarna. Dessa föreningar representerar en majoritet av socknens individer, alternativt

hushåll och gårdar. Samtidigt accepterar man tveklöst medlemmar som inte är närbor. En

sockenförening är alltså inte ett resultat av chauvinism utan svar på ett behov av att säkra

social trygghet och lokal gemenskap. Vid sidan av den breda roll som Cuf har bland

ungdomarna, samt motviljan att följa de centrala direktiven och gå samman med andra

lokalavdelningar, är det viktigaste beviset på detta att såväl LRF som Handelsföreningen på

årsmöten och styrelsemöten tar upp frågor som ligger utanför själva idébasen. Frågor som

berör socknen och ibland bygden på sydöstra Gotland som helhet.

Exemplet med När GK visar att en förening på När inte alltid växer fram organiskt kring

en idé. Man nyttjar en existerande organisation med dess resurser för sina behov. Med ett

lokalt perspektiv skulle man kunna säga att det inte rör sig om riksföreningens lokalav-

delningar utan om socknens föreningar. Den tydligaste orsaken är att nästan hela medlems-

stocken utgörs av närbor. Bara en minoritet av medlemmarna i lokalföreningar, organisa-

tioner, samarbetsgrupper och samfälligheter på När kommer från omkringliggande socknar

eller ”sommarfolket”.214

De större föreningarna står i centrum för arbetet med hela socknen.215 Det är dock mer

sällan man som förening tar initiativ av sockenomfång. Det är snarare så att eldsjälar genom

föreningarna och framförallt via deras styrelser förankrar idéer runtom i socknen. I nätverken

som bildas mellan styrelserna finner man källan till hur idéer rinner fram och prövas innan de

lanseras i större skala. De stora föreningarna är däremot ledande då det gäller att få folk att

ställa upp och arbeta. Det gör man som enskild i sammanhang då man inte har något annat att

få ut av arbetet för socknen än stoltheten över hemsocknen och gemenskapen i arbetet, jämte

den avslutande festen. Exempel är då När IF via nätverk i föreningslivet, genom samarbets-

                                                
213 Man har ställt sig negativ till att slå samman olika lokalföreningar till större enheter. Ett konsekvent undantag
har varit frikyrkoförsamlingarna vilka har accepterat sammanslagningar.
214 Det finns ett fåtal organisationer som inkorporerar fler än en socken. Dit hör bl.a. flertalet församlingar.
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partners, grannar och släktingar bad socknens folk att ställa upp då man med kort varsel stod

inför utmaningen att ta över SM i Varpa. Huvuddelen av medlemsstocken deltog i arbetet,

men även andra bidrog. Enligt mina sagespersoner görs denna typ av insatser för socknens

bästa och för glädjen att arbeta tillsammans.

En annan orsak till att definiera de stora föreningarna som sockenföreningar är det

allmänna deltagandet. Den enskilda gården på När är ofta medlem i 40-talet föreningar och

informella bildningar.216 Det är anmärkningsvärda siffror även i detta Sveriges förenings-

tätaste landskap. Större delen av medlemsskaran är visserligen passiv men man ställer upp

som medlemmar för att gynna socknen. Det gäller både Röda Korset och När IF som under en

period båda behövde öka sina medlemsskaror för att kunna dra nytta av bidragssystemet. Folk

ställde upp och gick med.

Oavsett om man är medlem eller inte är det självklart att alla som deltar i arbetet också är

med på besluten. Det är sålunda inte föreningsidéerna som står i fokus utan snarare

gemenskap och välbefinnande, liksom var fallet i de gamla atingen och bidlagen. Vidare har

man omvandlat och tagit med sig mycket av lagbildningarnas institutioner snarare än

anammat de nationella föreningsmönstren. Sockenföreningarna kombinerar sålunda drag av

folkrörelsernas idéföreningar med den gotländska landsbygdens sociala och organisatoriska

traditioner.

3:3 Sammanfattning

Sammanhållning, samarbete och gemenskap är gamla dygder på Gotland och har också

blivit nyckelsymboler för Närs socken. Närbornas organisationsliv bär syn för sägen att deras

retoriska 'vi' motsvaras också av en interaktion. Berättandets klara gränser kommer alltså även

till synes i att man på När samagerar utifrån detta 'vi'. Samtidigt är det inte så enkelt att

retoriken kring När och praktik inom lokalsamhället När direkt överensstämmer. I stora drag

kan man dock se hur gårdarnas samarbete i allt väsentligt sker inom den gräns som ritats ut

för den gamla Närs socknen. Detsamma gäller Närs större föreningsstyrelser, som tar ansvar

för socknens väl och ve och i huvudsak agerar med socknen som gräns. Det är dock inte

entydigt och häri visar sig en klar skiljelinje mellan retorik och praktik.

                                                                                                                                                        
215 De mindre föreningarna är inte oviktiga i sammanhanget, eftersom de utgör alternativa informationsvägar och
även tar ansvar för att följa upp och stödja olika initiativ.
216 En av de gårdar jag studerade gick att länka till 60-talet föreningar, organisationer, informella samman-
slutningar och samarbetslag, vilka alla utom fem var direkt kopplade till När.
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Både Närs formella föreningar och informella sammanslutningar har kontinuitet över tid så

att medlemskap ärvs från en generation till nästa, tillsammans med gård och grannskap. Då

flera av Närs lokalföreningar är mer av sockenföreningar, än folkrörelsens klassiska idé-

föreningar, är det logiskt att medlemskapet ses som kollektivt, kopplat till hushållet och

gården, snarare än till individen. En enskild medlem i en förening framstår följdriktigt som

gårdens representant inför respektive organisation.217 I detta perspektiv är det förståeligt att en

enskild person, eller egentligen en gård, ofta är med i 40-talet organisationer, vilka har När

som samlande utgångspunkt. Även om man ser dessa siffror från utgångspunkt som utgår från

ett föreningstätt rikssvenskt perspektiv är dessa siffror emellertid nog så oväntade.

Slutligen så är sockendemokrati idag en informell process med en närmare 1000-årig

tradition som bygger på informationsspridning, konsensus baserat beslutsfattande och

kollektiv handling. Denna process har blivit allt viktigare i och med att ensamgårdarna

minskat i betydelse, sockenkommunen gått i graven och det allmänna tagit över det mesta av

social omsorg.

Sockenföreningarna är sålunda det yttersta och mest konkreta uttrycket för att När socken

ska kunna betraktas som ett kollektiv, länkat till en specifik plats, ett lokalsamhälle om man

så vill. Socknen utgör också en huvudsaklig, men inte otvetydig gräns för medlemskap.

Denna uppspaltning handlar om det moderna livets ofrånkomliga motsägelse. Det är en

inkonsekvens som gör att man i dagligt samspel fokuserar välbefinnande och gemenskap

alltmedan den retoriska presentationen koncentrerar sig på att markera klara gränser mellan

Närs socken och omvärlden.

                                                
217 Det innebär i sin förlängning att gårdarna minner om de korporativa bildningar M. Fortes en gång diskuterade
(Fortes, 1953).
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Kap. 4 Sockenprojekt

De närska projekten samlar de honnörsord – Samarbete, Gemenskap, Sammanhållning –

som socknens talespersoner återkommande presenterar. Projekten har också visat sig vara

lönsamma investeringar och demonstrerar att När socken är en synnerligen dynamisk och

företagsam socken. Samtidigt visar de på den skillnad som finns mellan den retoriska presen-

tationen och den praktiska interaktionen i så måtto att projektens faktiska genomförande

bygger på en bredare samarbetsbas än (enbart) socknen När. Projekten är även länkade till

frågor om informationsspridning och beslutsvägar och därmed till den informella socken-

demokratin.

Två avslutande exempel är ägnade att illustrera socknens projekt som en utgångspunkt för

olika former av kollektiv solidaritet, oavsett om det gäller konflikter med grannar eller att

hålla samman och visa en enig fasad utåt.

4:1 När inför omvärlden

Epitetet glesbygd ger associationer till såväl utsatthet som uppgivenhet och Axel Häglunds

halvsekelgamla maxim: ”Vi är en bygd och vi behöver ingen hembygdsförening,” kan ses

som en fortfarande aktuell protest mot objektifieringen av landsbygden. Även den av Sören

Larsson formulerade ”närandan”: ”Varje nej vi får är en utmaning,” är ett uttryck för en

kampvilja, vilken också kan ses

som ett försvar. Närbornas

uttalade och medvetna strävan

att se När leva vidare på egna

villkor genererar uppenbarligen

sympati hos exempelvis det

sommarfolk som på olika vis

kommer i kontakt med socknen

(Borger-Bendegard, 1990;

Mattsson, 1970; Roselius,

1991).218

                                                
218 Inte bara media utan även glesbygdsforskare har uppmärksammat När som en av de mest aktiva socknarna på
Gotland (Svenserud, 1989).

Figur 15 Erik Olsson, Sanda
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Närborna har inte bara ett stadgat rykte bland sommarfolket utan även på ön i stort. Det

intygas av ”korumpianen”219 eller Erik Olsson: ”När är en bygd där man hjälps åt och är man

överens då kan man flytta berg om man är fler än tre!” (Bergh, 1981b: 36). I ett annat

sammanhang berättade han att närborna redan på 1930-talet visat sig duktiga på att samarbeta

och hjälpas åt. Han berättade att närkarna samsats om den enda lastbilen och därmed ofta fått

iväg fisken till Visby före konkurrenten Sanda.

Bilden av När formas dock inte genom samhandlingen i sig utan först då man berättar om

den. Därmed kan projekten ses som ”signal Everts” i R. Redfields betydelse (Redfield, 1960:

102). Omvärldens och lokalsamhällets uppmärksamhet fokuseras då på några få punkter vilka

bildar utgångspunkt för en symbolisk konstruktion av lokalsamhället. I jämförelse med vad

som händer i en rad brukssamhällen i Bergslagen eller Huså i Jämtland har processen på När

varit mindre omvälvande (Norman, 1993 samt egna data). Det sociala livet och med-

vetenheten om vikten av att presentera sig har en längre historia. Inte heller glesbygds-

predikamentet har på samma omedelbara sätt varit påträngande då processerna kring jord-

bruket varit successiva medan bruksorter drabbats tämligen abrupt.

Vid sidan av Närrevyns berättelser, som i huvudsak fokuserar äldre värden och sätt att leva

tillsammans, är det framförallt med hjälp av de många projekten som närborna etablerat sin

renommé (se Kap 2:3). Projekt som grund för social mobilisering av kollektivet och medial

presentation är emellertid inte något unikt för När:

Detta [att ”Sverige” inte skulle göra något] insåg man på Sysne, … och man reagerade på ett typiskt
gotländskt sätt. Helt svenskar har nu gotlänningarna aldrig blivit och när man blir sviken … blir man
tvärarg. Här bodde gotlänningar som skulle klara sig själva. Sigge Fürst har sommarställe i n. Det blev en
karneval med honom som dragplåster genom bygden och pengar kom in. Men i slutet på karnevalståget
gick en figur, som släpade på en vanlig potta i ett snöre. Och han bar ett plakat på vilket man kunde läsa
de tänkvärda orden: ”Vi sk---- i staten!” (Eskeröd & Olsson, 1962: 189-90)

Det är snarast så att När lyckats få uppmärksamhet kring sina projekt på ett sätt som få

andra. Då uppslag presenteras för media respektive kommun och andra bidragsgivare är man

inom socknens olika projektgrupper måna om att samtidigt presentera När som en socken och

därtill en mycket speciell gotländsk socken.220 Att detta sker medvetet framgick även i pre-

sentationen ovan a samtalsgruppen Näringen.

                                                
219 E. Olsson är en konstnär, musiker, museiman och kyrkorestauratör som bl.a. arbetat med Närs kyrka. Hans far
hade fiskeläget Korumpu som arbetsplats, och som sonen utvecklat till ett museum. ”Korumpianen” är på ön
också välkänd för sin kamp för att vidmakthålla en gotländsk syn på stranden. Den är i hans ögon är en allmän
plats och han vägrar att acceptera den privatisering som ”fastlänningarna” tar för given.
220 Anteckningarna härrör från presentationen av Närheten projektet vid kommunens arbetsutskott 1989.
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Via ett flertal intervjuer har flera informanter berättat att närbor är speciella för de håller

ihop som få andra på ön. De hade också varit framgångsrika under det senaste decenniet

(1980-talet) med att göra sig hörda. Exempel på olika röster kring När och dess projekt är:

En tjänsteman vid lantmäteriet menade, i samband med en intervju 1989, att närbornas

speciella ställning beror på att: ”Närkarna håller ihop och har god överlevnadspotential. De

kan arbeta ihop för gemensamma mål och att de håller ihop i vått och torrt gör inte saken

sämre.” Artur Dahlgren (ordförande för FGI): ”Närborna är speciella. De håller fast vid sitt

språk som få andra. Men det finns mer, som att de håller fast vid sina traditioner och spelar

pärk på backen [på gårdsplan], kastar varpa [vid stranden] och brygger dricke.”

En tjänsteman på kommunens plansektionen berättade under ett samtal kring några av de

projektansökningar som kommit in:

Närborna är mycket bra och ofta bättre än andra, inklusive kommunen, med att hålla ordning på vilka
bidrag som finns. De har folk på många platser med kontakter inom media, kommunen och i större
organisationer - inte minst då bonderörelsen. De är också påstridiga och har ofta väl utarbetade förslag
som de får folkflertalet att ställa upp på.

Under det att vi diskuterade landsbygd och glesbygd på Gotland berättade ordföranden i en

centerförening på sydöstra Gotland:

Det är skillnad mellan socknarna. Närkarna syns och deras framgång beror på att de kan samarbeta. De
har så många samäganden att man lärt sig att hålla ihop, också då det tar emot. Men de har också mycket
på gång som sport, musik, revy, teater och golf. Men, det förstås - konstaterade han med ett leende i
mungipan - de har förstås problem med alla heta känslor.

Uppenbarligen har man varit skickliga i att få ut sitt budskap till en lång rad människor på

Gotland. En orsak är självklart att man genom presentationen lyckats få media positivt

inställda till När och det är något man medvetet odlar bland Närs talespersoner. Det kon-

staterades i presentationen av samtalsgruppen Näringen. Exempel på att så är fallet är bl.a.

arbetet på ett sockenstånd vid Gutemässan 1991-2. Ett annat är då man räddade det

gotländska deltagandet vid Elmia mässan. Jag råkade bli vittne till hur projektidén föddes och

gjorde följande notering i fältdagboken:

Vi satt i Axel O.s kök och jag försökte under klucku tei (förmiddagskaffet) genomföra en intervju mitt
ibland springande ungar - hans egna och grannarnas. Alla försök till samtal havererade slutligen då
telefonen ringde och en vän till Axel berättade att Gotlands kommun av ekonomiska skäl skulle avstå från
att ha en informationsplats på den kommande Elmiamässan.
Det lät inte bra, hörde jag Axel säga: “… det är viktigt att vi visar upp oss. (Paus) Det skall väl gå att
greja.” Han berättade för sin bekant i telefon om en rad tidigare turer i samband med hur Gotland
presenterat sig i olika sammanhang och hur det ofta hade resulterat i ett ingenting.
Axel avslutade samtalet och funderade därefter någon minut under relativ tystnad. Vi torkade under tiden
näsor och tröstade en sork (pojke) om fem år, som haft en mindre incident med en lekkamrat. Medan jag
tog mig an disken beslutade sig Axel och sade att: ”Det här skall vi ordna”. Därefter ringde han upp några
vänner, företrädesvis inom socknen, vilka lovade att garantera satsningen ekonomiskt. Man beslöt
samtidigt på stående fot att utvidga landsbygdens, och då inte minst Närs, intressen i presentationen av
ön. Mellan telefonsamtalen byter vi några ord och Axel berättar om några av de visioner man har för att
allt tydligare profilera ön. I perspektivet med avvecklingen av sovjetsamhället ser han och flera andra
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Gotland som ett självklart nav i den utveckling som bara måste komma Östersjön till del. ”Under sådana
förhållanden är det platt fall att inte visa upp sig då man har chansen.”
Han ringer så upp kommunens ansvariga, presenterar den hastigt framtagna planen och frågar dem om de
skulle vilja ha en del i en, från När finansierad, informationsplats. Det är ett förslag som man från
kommunens sida, efter en kort tids funderande, tackar ja till. (Ur fältdagboken)

Självförtroendet lyser om Axel och hans vänner. När har således lyckats få acceptans för

bilden av sig själv som en framgångsrik socken. Analogt med det utsågs När 1992 till Årets

socken på Gotland.221 Vid utnämnandet tog man speciellt fasta på de många genomförda

projekt som kommit socknen och bygden som helhet till godo.

Inte minst medialt framstår När som ett lokalsamhälle som kommit en god bit på väg att

handskas med glesbygdsproblematiken. Det finns emellertid tvivlare. Utifrån ett statistiskt

material ifrågasätter M. Essemyr och P. de los Reyes huruvida När verkligen skiljer sig

nämnvärt från sina grannar (de los Reyes & Essemyr, 1993). Man kan också peka på andra

glapp i denna berättelsernas värld. Alla projektuppslag bär inte frukt eller blir succéer. Av de

förslag som kommit till allmän kännedom är det emellertid få som inte genomförts och

därmed på ett basalt plan lyckats. Sammanhållningen är god och kunskapen om havererade

projekt hålls med något undantag när strikt inom socknen.

Av Kap. 1 framgår att När även i siffror räknat är en särpräglad glesbygd. Emellertid är

inte avsikten med detta kapitel att ur ett statistiskt perspektiv granska När eller den rad av

projekt och företag som har sitt säte på När. Syftet är snarare att diskutera projekten och deras

roll i den retoriska konstruktionen av en lokal identitet samt att undersöka vilka som drar

nytta av dem, vilka som mobiliseras och hur det går till.

4:2 Projekt på När

På När handlar projekt i hög grad om att ta initiativ till, helt eller delvis finansiera och sen

genomföra ett gemensamt arbete vilket kommer sockenborna och bygden till del. Det inbe-

griper att åstadkomma något nytt och i en artikel om kampanjen ”Landsbygd 90” sägs

socknen vara den enda bygden på Gotland där man startat sitt eget utvecklingsprojekt

(Olsson, 1987).222 I en intervju för tidningen Gotlands Allehanda berättar några av Närs eld-

själar om sin syn på hur man skall arbeta med projekt:

Det går inte att sitta och vänta på att myndigheterna skall göra något. Den åsikten har tre av
cirkeldeltagarna som GA [Gotlands Allehanda] träffar en kväll vid Bosarve i När. De tre är Anders

                                                
221 Lokrume RK-krets har, som efterföljd till priset Årets kommun, instiftat denna utmärkelse för att stimulera
människorna på den gotländska landsbygden.
222 Så är t.ex. både Norr- och Östergarnsprojekten kommunstödda.
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Lindström, bonde [informationssekreterare på Celiakiförbundet; LRF] vid Bosarve, Sören Larsson, bonde
[kommunalpolitiker; Cuf; När IF] vid Smiss och Arne Ohlsson, maskinstationsägare [kommunalpolitiker
och bonde; Cp; När GK] vid Siglaivs. Närkarna har inte suttit och väntat. De har, som så många gånger
förr, tagit saken i egna händer. De hargjort ett eget litet projekt… När det gäller När har kommunen
kommit billigt undan. Det hela har drivits i LRF:s regi. ...  Närborna tyckte att d[e]ras idéer mottogs
positivt. Det är nog därför att vi hade något att komma med själva, tror Sören Larsson och syftar på den
idéskiss som redovisades [inför kommunens representant]. Det måste vara bättre än att bara kräva saker.
... Närborna har haft som målsättning att inte jobba fram en lång önskelista. De har försökt att vara
realistiska och att jobba för att förverkliga åtminstone några av idéerna… Kan man sen lära sig att tänka
positivt också så kan det bli bra resultat. (Olsson, 1987,  parenteser tillagda)

Projekt på När har fler sidor än uppbyggnaden av en kollektiv identitet, strävan att bli sedd

och önskan att få en lätt igenkännbar och positivt definierad självbild. Projekten fyller ett

lokalt definierat socialt behov som inte storsamhället förmått uppfylla. Projekten är utgångs-

punkt för ett gemensamt agerande och får vi tro retoriken sker det inom tydligt definierade

gränser. Förr utgjorde sockenkommunen en organisatorisk bas för samagerande. Idag har fö-

reningarna  trätt in i dess ställe som ett samlande organisatoriskt fokus (se Kap. 3). Särskilt

”sockenföreningarna” har potential att fungera som en löslig plattform för en lokal besluts-

process. Kollektiva projekt är emellertid en inte alldeles enkel rubricering eller lätt att av-

gränsa.

Projekt kan vara ytterst mångfacetterade och handla om såväl nyskapande idéer, som att

ersätta saknad samhällelig service, som de mer okonventionella hyllningarna av ett brudpar,

eller ett ungdomsstreck gentemot en medborgare som inte tar hänsyn till kollektiva beslut. Jag

har valt att i stora drag följa den lokala definitionen av projekt. Den omfattar gemensamma

arbeten eller handlanden som direkt eller indirekt har socknen som fokus och referens och

som samtidigt presenteras offentligt.223 I genomgången av projekten nedan ligger tyngd-

punkten på en kortfattad beskrivning med en översiktlig genomgång av vilka som lanserat

idén, vilka som varit de huvudsakliga genomförarna av projekten och vilken målgrupp re-

spektive initiativ haft. Koncentrationen ligger på projekt som berör sydöstra Gotland. Några

av dessa projekt har, som noterats, inte entydigt Närs socken som fokus. Det gäller bl.a. pro-

testerna mot utbyggnaden av Laus backar, konserterna med Brändus Sväinpälsar och Burs

kör. Motivet för att ta med ett projekt har varit att det involverar närborna. Andra sorters kol-

                                                
223 Det empiriska materialet utgörs primärt av en rad berättelser som jag fått del av genom olika informanter,
både närbor och utomsocknes, vilka velat klargöra vad som gör När speciellt bland Gotlands socknar. De har
även använt dessa berättelser för att exemplifiera ”gotländskhet”. Detta material har kompletterats med
intervjuer där syftet har varit att klargöra bakgrunden till projekten, vilka som var med, vad syftet var etc.
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lektivt handlande slikt som engagerar mindre grupperingar noteras men berörs inte närmare,

t.ex. ängeshävd, grannlagsfester, julkalas.224

Projekt & startår Initiativtagare Målgrupp Syfte

Fasta installationer eller verksamheter

Bygdegården 1946-7
Rädda bygdegården 1992

SLU
När IF  m.fl. föreningar

Närborna Att anordna en
profan mötesplats

Närs handelsfören. 1949 Handelsman och föreningarNärborna Rädda Närs sista affär
Närrevyn 1959 Kamratgäng inom När IF,

men även utomsocknes
Närs socken, publik från
hela ön

Skaffa pengar till När IF
och ha roligt tillsammans

Föräldradrivet fritidshem
1980-tal

Hem och Skola, Cuf,
När IF

Skolbarn på låg-
och mellanstadiet

Öka fritidsutbudet bland
 ungdomarna

Närheten 1992 Privat /Näringen 225 Pensionärer och långtids-
sjukskrivna

Minska social isolering
 bland pensionärer

Farmarlunch
(Närheten) 1990

Privat /Näringen Ungkarlar och lantbrukareSocial service och
 förstärkning av Närheten

Föräldrakoop. daghem i
Burs resp. Lau  och När
c:a 1990

Föräldrar från När och Lau
med barn i omsorgsålder

Föräldrar från När och
Lau med barn i omsorgs-
ålder

Svara mot ett ökat behov
av barnomsorg

När GK  1987 Fyra medelålders herrar
från När och Burs, När IF

Socknens folk, alla som
vill vara med

Svara mot lokalt
golfintresse

Återkommande tillställningar

Sockendagar och socken-
fester 1980-tal

Föreningar från När och
Lau

Närborna, sommarfolk
vinterstockholmare

Öka exponeringen av När
och Lau inför omvärlden

VM i Bräus 1980-tal När IF styrelse Hela Gotland Öka När IF:s intäkter
Onsdagstävling (När GK)
1989

När GK styrelse Närborna, sommarfolk Popularisera golfbanan

Koxningstävling (När

GK) 1991226

Seniora medlemmar från
När IF, När GK

Äldre män och några
kvinnor

Få med fler äldre i det
sociala livet

Basar på Laus backar,
början av 1990-talet

Brändus/medelålders från
företrädesvis Lau

Dansanta från sydöstra
Gotland

Nostalgi, vilja att bredda
sommarens nöjesutbud

Folkmusikdagar, Burs
prästgård 1998

Privat /musik- och

kulturkretsar på Gotland227

Publik från hela ön Öka folkmusik intresset
och nyttja en unik plats

Fasta installationer – i privat regi

Lägenhetsbyggen
1970 (Mickelsgård) &
1990 (Hallute)

Kommunalt & privat
initiativ, större föreningar

Socknens äldre, ungdomar
och barnfamiljer

Öka möjligheten till kvar-
boende för äldre lant-
brukare och ungdomar

Vindkraftsanläggningar
(medio 1980-talet och
framåt under flera år)

Privat /Näringen Hushåll på När Skapa varierade intäkter
och politisk vilja till
alternativ energi

Hattstugan 1990/91- Privat /Näringen Senildementa på lands-
bygden

Möjligh. för senildementa
att bo i hemmiljö

                                                
224 Sådant samarbete har vanligen sitt ursprung i grupperingar som gårds-, släkt- och grannlag och någon gång
idérörelser med utgångspunkt i exempelvis regionala föreningar som Hembygdsförbundet, Gutamålsgillet,
Naturvårdsförbundet etc. De kan också bygga på kombinationer av intressenter varför de, i likhet med
folkmusikfesten vid Burs prästgård, är omöjliga att kategorisera i sockentermer.
225 En enskild individ förde fram idén och förankrade den sedan genom samtalsgruppen Näringen.
226 Golfspel i grupp om 10-15 personer med golfbollar och ”gödselklubbor” (se även avsnitt 4.4.b).
227 En privatperson kom med idén och förankrade den genom sitt nätverk i kultur- och musikkretsar på Gotland.
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Badbrygga, Hamnbassäng
1989

Privat /Näringen Socknens ungdomar,
sommarfolk

Skapa acceptabel badplats
för sommarfolk & lokala

När IF idrottsanläggning
under 60-talet

Ungdomar och Närs
politiker i Stånga kommun

Socknens ungdomar Utvidga möjligheterna för
sport lokalt

Fasta grupperingar

Ainbusk228 1985 Fyra unga kvinnor Allmän publik En showgrupp som
blandar allvar med musik

Näringen, samtalsgrupp
1987

Vuxenskolan/eldsjälar i
centrala föreningar

Eldsjälar på bygden Skapa mötesplats för
eldsjälar från bygden

Brändus Sväinpälsar
m. fl. grupper runt 1990

Två ”utomsocknes”
musiker

Kamratgäng från När och
Lau + musikintresserade

Studiecirklar för att öka
intresset för folkmusik

Engångsinsatser som mobiliserat socknen

Kyrkorenovering 1982 Församlingsrådet Socknens folk skulle fås
att ställa upp

Reparera kyrkan & visa
ansvar för socknen

Rädda Skolan 1980-tal Föräldrar och föreningar Låg- & mellanstadiebarn Rädda Närs skola229

När IF 60-årsdag 1987 När IF styrelse Socknens folk Tillfälle till samvaro
Varpa SM 1989 När IF / Näringen efter

förfrågan från förbundet
Varpaspelare från hela
Sverige

Rädda detta SM  från att
ställas in

OS Gala 1989 När IF / Näringen Socknens folk m.fl. Samla in pengar till en
OS-kandidat från När

Gotländsk monter på
Elmia mässan 1993

Privat initiativ230 –
förankrat i större
föreningsstyrelser

Gotländska organisationerSkapa fönster mot världen
där Gotland och När kan
visas upp

Engångsinitiativ (anonyma)

Stoppa utbyggnaden av
Laus backar 1980-tal

Ungdomar i Lau och När
(”sorkar”)

Exploaterande fastighets
ägare

Social kontroll i form av
upptåg (se Kap. 6)

Kollektiva anonyma
handlingar för att fira,
pröva och/eller straffa

Grupperingar av ungdomar
(”sorkar”)

Festföremål  på bröllop,
årsdagar etc.

Pröva ”friare” och andra
om de förstår skämt el.
lokala normer  (se Kap. 6)

Pågående övriga mindre verksamheter

Samdrift, samarbete &
samägande

Enskilda bönder ärver eller
skapar nya band kring jord,
maskiner, vägar, båtar etc.

I huvudsak  lantbrukare
men även andra kan ingå

Intresse- och arbets-
gemenskap  (se Kap. 2:2)

Figur 16 Exempel på projekt på När från efterkrigstiden och framåt

4:3 Presentera och förankra projekt

Det finns en djupt rotad bild av sydöstra Gotland och då inte minst När som ett relikt-

område - för att tala i etnologiska termer (jfr. Genrup, 1990, Ekvall, 1990). Det återkommer i

                                                
228 Ainbusk är det mest framgångsrika exemplet från Gotland på en musikgrupp som tagit sin början inom
skolans musikverksamhet och Svenska Kyrkans ungdomskör. Kvinnorna identifierar sig än idag med sitt
ursprung i När vilket får ta plats också i deras shower. Samtidigt är man i sitt materialval och inspiration mindre
tydligt lokaliserade till socknen än t.ex. Närrevyn och Brändus Sväinpälsar.
229 När, Lau, Burs, Lye m.fl. sockenbaserade skolor hotades av nedläggning, varvid ett flertal i första hand
informella initiativ togs för att försvara den egna skolan.
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retoriken kring När och inte minst Närrevyn har bidragit till att sprida denna kunskap.

Emellertid återkommer det även i bl.a. iscensättande av kransgillen och basarer. Dessa tradi-

tioner med djupa rötter återkommer också i interaktion och jag tänker då på julkalas och

trugande, men i första hand på närbornas förmåga att i olika sammanhang ställa upp för sina

grannar, vänner och släktingar, ja för hela socknen. Det är sådant man gärna återkommer till. I

enlighet med vad som speglats i Kap. 3 så tyder den långa raden av projekt och den utbredda

grannhjälpen på att det finns något bakom retoriken. Goda exempel på det är även det i kap

4:1 relaterade övertagandet av Gotlandsmontern vid Elmia mässan, respektive hur man ställde

upp och övertog arrangemangen av SM i Varpa.

Informationsspridningens kanaler är tydligast i samband med startandet av nya samarbets-

projekt. Det kan därför vara intressant att stanna upp inför hur kunskap om en projektidé för-

ankras på När. Följande avsnitt syftar till att närmare diskutera alternativa vägar för informa-

tionsspridning. Kyrkorenoveringen, Närheten och Havsbassängen är tre olika projekt som är

ämnade att tydliggöra inte bara själva processen utan även att det finns en motsägelsefull

praktik bakom stereotypier som att: ”…alla finns med i gemenskapen”; eller ”…närkar går

man ur huse för socknen”.

Traditionell informationsöverföring

Kyrkorenoveringen 1982 var tillsammans med bygget av golfbanan det första större

projekt jag, genom en rad berättelser och skrönor, stiftade bekantskap med. Renoveringen

hade föregåtts av närmare 20 år förberedelser i många turer och det utgör fortfarande ett

arbete som inte minst de äldre gärna kommer tillbaka till. Där, menar man, manifesterades

verkligen vad När står för. Man nämner hur arkitekt och renoverare förvånades över socken-

bornas arbetsvilja och offerglädje. Alla drog sitt strå till stacken – med arbete eller genom att

skänka pengar i kollekt eller per postgiro - och var stolta över hur bra renoveringen kom att

bli. Trots detta framgår i senare intervjuer och samtal att några bland bygdens folk upplevt sig

som uteslutna från att deltaga i arbetet.

En informant, Hannes T., sade att kyrkan var en allas angelägenhet, inte bara kyrkofolkets,

men att han inte var någon trägen kyrkobesökare och inte umgicks i de kretsarna. Hannes

menade att man borde ha gjort det tydligt att också sådana som han var välkomna. En del av

bakgrunden till Hannes och andras resonemang står att finna i att väckelsepredikanten Nils

Hjorters kärnområde låg på sydöstra Gotland (Bergman, 1921; Bohman, 1973; Enwall, 1984;

                                                                                                                                                        
230 En privatperson kom med idén och förankrade den i sitt nätverk som täckte in de större föreningsstyrelserna.
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Jakobsson, 1977; Sollerman, 1945; Ysander, 1945). Hänvisningen till och berättelser kring

Hjorters lärjungar uttrycker bilder kring vad ”kyrklighet” innebär och kräver. Hjorterianerna

var alltså en inomkyrklig och närmast millenär riktning vars sista medlemmar dog under de-

cennierna efter halvsekelskiftet. I hög grad anslöt man sig hushållsvis och höll på sitt eget,

som omgivningen såg det, livsförnekande sätt att leva. Det var ett förhållningssätt som stod i

skarp kontrast till atingens, bidlagens och de övriga lagens kalasgemenskap och välbe-

finnande. Väckelsen skapade därmed en klyfta i det vardagliga umgänget emellan grannar,

vänner och släkt. Emellertid, som H. Jakobsson beskriver det, respekterades hjorterianerna i

sin utövning (Jakobsson, 1977). Vanligen, men inte genomgående, såg och ser man dem än

idag som ärligt syftande sökande. Följdriktigt var man försiktig i deras närhet. Under sent

1800-tal och första halvan av 1900-talet tystnade sålunda samtalen under söndagarna då de

svartklädda hjorterianerna passerade en och en, under kontemplation av dagens predikotext.

Med hjorterianismen fick det kristna och kyrkliga budskapet på När en prägel av att religion

var förbehållet ”de religiösa” (se även Kap 3:2 a). Idag utgör det kanske tydligaste arvet av

hjorterianerna just den försiktighet som Hannes T. och andra gav uttryck för.

Vid kyrkorenoveringen höll sig de ”icke-religiösa” sig mycket riktigt i bakgrunden då de

som var engagerade i kyrkan tog initiativ. Analogt var och är församlingens årsmöten mycket

glest besökta och ses som förbehållna vissa personer. Man vill inte riskera kontroverser. Det

går att dra en parallell till hur potentiella deltagare resonerade kring Närheten (se 4:4:a).

Bursborna avstod från att komma till Närhetens träffar, eftersom de inte ville stöta sig med

eller visa bristande respekt mot dem som arbetat för den egna skolan. Inte heller går man

gärna först in på en bjudning och trugning tar sig ibland rent komiska uttryck (Genrup, 1990;

1992). Den gotländska trögbjudenheten har sin källa i en strävan efter jämlikhet men vi kan

även skönja en viss försiktighet. Någon, gärna en talesperson, behövs för att definiera vilken

sorts ”tillfälle” (festlighet) man deltar i (se Kap. 5).

Knuten vad gällde information och deltagande från ”hela socknen” i kyrkorenoveringen

bestod i att kyrkorådet följde sina gängse sociala kanaler vilket innebar att det enbart var för-

samlingens inre krets som stod för budskapet. Budskapet förvreds därmed av de förväntningar

som fanns och man nådde inte ut på ett sätt som tydligt omfattade alla.

Dessa underliggande strömningar till trots kan det inte råda något tvivel om att alla visste

om vad som skulle hända och när. Ändå var det inte självklart att alla skulle engagera sig när

man till sist kallade ”alla intresserade” via lappar i bodi. De som var organiserande inom

kyrkan såg inte denna väckelsens skiljelinje och visste sedan inte hur de skulle handskas med
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den.231 Komplikationerna till trots kom sockenborna ändå att engagera sig i arbete och finan-

siering. Återkommande motiverade man sitt engagemang med att man ville ställa sig soli-

darisk med bygden. Flera gav uttryck för att socknen och kyrkan på många sätt var ett och

detsamma. Detta överskuggade för de allra flesta frågan huruvida detta var ”de religiösas”

arbete eller ej.

Att det uppstår lokala grupperingar men även fraktioner är företeelser vilka man pekat på

som avgörande i andra landsbygdssamhällen (Bailey, 2001; Barnes, 1954; Blehr, 1994;

Cohen, 1987; Peace, 1986; Saugestad Larsen, 1982; Strathern, 1982b). På När kom emellertid

skiljelinjen emellan ”religiösa” och andra att korsas när man väl skulle börja arbetet på kyrko-

renoveringen. Grupperingar som skulle kunna vara byggda på exempelvis religiösa skilje-

linjer, andra lokala indelningar eller på gränsen mellan lokala och inflyttade har sålunda inte

uppstått och delat bygden på När.232

Sammanfattningsvis är informationsspridningen inför kyrkorenoveringen typisk för hur ett

projekt förankras. Man går via informella och redan upparbetade kanaler. Denna gång höll det

emellertid på att gå skevt, men ett överordnat värde, socknen,  fick flertalet att se förbi den

potentiella konfliktkällan.

Blandade informationssätt

Upptakten till äldreprojektet Närheten är ett andra exempel på hur informationsspridningen

kan utformas vid startandet av ett samarbetsprojekt. Första gången som projektet kom till

allmän kännedom var då Axel O. bevistade Röda Korsets årsmöte. Dels var han medlem i

Röda Korset, dels deltog han som representant för utvecklingsgruppen, mer specifikt för den

nybildade projektgruppen kring Närheten. Hans ärende var att få ett protokollsutdrag vilket -

inför Gotlands kommun, Socialstyrelse och Boverk - visade att Röda Korset stödde idén. Axel

O. kunde gå hem från årsmötet med uträttat ärende. Som projektgruppens medlemmar för-

väntat sig hade en av socknens större föreningar formellt ställt sig bakom projektet.

Emellertid föregicks detta formella beslut av en mer komplex förankringsprocess. Gången

var följande: Uppslaget kom från Inger S. och vann Axel O.s gillande (de var vänner sedan

tiden i Cuf). De förankrade så idén hos Näringen. Förslagsställarna kontaktade därefter några

                                                
231 Uppdelningen i kyrka som lokal respektive församling återkom i den studiecirkel som under år 1988
fokuserade Närs kyrka. Också här angav några informanter att de avstod från i kyrkorenoveringen deltagande
inför utsikten att konfronteras med ”de religiösa”, även om de var intresserade av att bidra till arbetet kring
kyrkans historia.
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aktiva äldre personer med åtskillig förenings- och kommunerfarenhet och frågade hur de

ställde sig till ett förslag om en kaféverksamhet. Dessa nu invigda pratade i sin tur med

människor i bekantskapskretsen.233 Man närmade sig så ”de försiktiga”, vilka ställde sig tvek-

samma till att äldre skulle gå att övertyga om att lägga ut pengar på en sådan verksamhet.

Samtidigt bejakades behovet av att vidga möjligheterna för äldre att stanna kvar på bygden.

Utifrån dessa samtal bildades en informell projektgrupp som utarbetade ett förslag till

kommunen. För närborna dök idéerna upp på flera sätt genom presentationen av utvecklings-

cirkelns slutdokument och diskussioner, främst inom Center- och bonderörelsen. Projektet

kom till kommunens kännedom som ett paket av idéer, men ratades som ekonomiskt oför-

svarligt och här kunde projektet ha tagit slut. Man gick dock vidare och via kontakter inom

föreningssverige fick man kännedom om en alternativ ekonomisk källa - Socialstyrelsens

projektanslag. Uppslaget fick en nytändning och man kom att hålla nya sessioner med

kommunens tjänstemän vilka förde upp idén på politikernas bord.

Då en fortsättning blev aktuell kopplades projektet Närheten till en renovering av skolan.

När det blev klart att äldreverksamheten skulle kunna säkra skolans framtid växte det kombi-

nerade projektet, Skolrenovering och Närheten, i många samtal på bygden.

Lokalt var argumentet kring skolan en avgörande faktor till att projektgruppen fick fler an-

hängare och att man mötte upp på de inledande eftermiddagsträffarna. Frågan kring skolan

var känslig och därför något man var lyhörd för, eftersom skolstriden bara var något år

gammal och man inte alls litade på att få behålla sin skola mer än några år.

Rundfrågningen till föreningarna innebar att man nu började se Närheten som något mer än

en idé som kommunen motsatte sig och därför framstod som något omöjligt. Den formella

handlingen att informera och få med sig ett positivt beslut från föreningarna utgjorde endast

en aspekt. Idén var redan förankrad på en rad håll.

Kunskapen om vad Närheten skulle kunna betyda spreds alltså via många flera över-

lappande kanaler. De två eldsjälarna använde två vägar för att förankra projektet på När och

senare även i grannsocknarna. Först och främst informerades styrelserna, också om det

primärt skedde informellt. I likhet med vad som skedde inför kyrkorenoveringen använde

man sedan gängse kanaler. Sammantaget ger exemplet Närheten ännu en indikation om att

socknen inte bara utgör grund för en symbolisk avgränsning utan fortfar att vara en

organiserande ram.

                                                                                                                                                        
232 Det är emellertid intressant att notera att några inflyttade – någon gång tillsammans med enskilda närbor har
skapat parallella umgängescirklar som passerar sockengränserna. Exempel är de länkar som spritts kring
konstnärs- och konsthantverkskollektivet på Flors i Burs och en rad andra kulturella initiativ.
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Nyskapande informationsspridning

Via en notis i föreningsbladet ”Närkontakten” bjöd man in till en rundresa i bygden med

Centerpartiets Näravdelning. Denna notis följde upp med en affisch i Handelsföreningen och,

inte minst viktigt, man gick sedan vidare via grann- och vänkontakter. Man skulle besöka en

rad projekt, nybyggnationer och till sist även få sig till del nyheter kring socknens framtid.

Vi var 28 vuxna och ett fåtal barn som samlades en vacker augustidag i sokni. Hit kom folk

körande från hela socknen. Mina medresenärer representerade olika yrkeskategorier, kön och

alla åldrar – utom tonåringarna. Bönderna dominerade, liksom de gör i socknen totalt sett.

Även om de utgjorde ett politiskt och även yrkesmässigt tvärsnitt så var det ändå något av en

kärntrupp då en förhållandevis stor del av gruppen hade en bakgrund i olika styrelser i de

centrala föreningarna på När (När IF; LRF; CKF/Cuf; Röda Korset; Församlingsrådet;

Missionsförsamlingen; Handelsföreningen m.fl.). Flera av deltagarna var också ”kunniga”,

d.v.s. privatpersoner med stora sociala kunskaper och därmed viktiga källor eller noder för

information, även om de inte hade säte i någon föreningsstyrelse.

Det första målet för utflykten blev skolans nya matsal, där Närheten etablerats. Därefter

fortsatte vi till det utvidgade reningsverket där å-armarna från Lye/Lau och Burs möts.234 Den

nystartade förskolan ”Pysslingen” i Laus gamla skola blev nästa anhalt.235 Den sista anhalten

var lokalerna för Gotlandshusproduktion AB Lye, ett företag som samägdes av företagare

med födelse- eller hemort på När.

På varje plats välkomnades vi av initiativtagarna bakom respektive projekt, alternativt

någon anställd eller företagare. De presenterade en del av turerna kring projektens tillkomst

jämte utsikterna inför den närmaste framtiden. Stämningen i gruppen smittades av den glädje

och optimism som organisatörerna utstrålade.

”Glesbygden”, sa Alf F. stolt till mig, ”kan ännu”. Denne jordbrukare i övre medelåldern

med bakgrund i flera föreningsstyrelser och andra förtroendeuppdrag menade att: ”…olika

företag och närmare ett decennium av lyckade projekt bjöd framtidstro för bygden och ön.”

Flera gånger påpekade han detta och då föll också grannar i ressällskapet in i samtalet. Man

betonade hur viktigt det var för bygden att man arbetade tillsammans. ”Lika mycket som

                                                                                                                                                        
233 Det gäller i första hand den utvidgade familjen, grannar och vänner.
234 Reningsverket var en av orsakerna till och förutsättningarna för skapandet av ett sockencentrum, sokni.
Tidigare bosatte man sig på mark/gård man ärvt eller köpt eller på platser där man fått tillåtelse av markägaren
att bygga sig en bostad, ett ”ställe”.
235 En accelererande brist på kommunala dagmammor - den favoriserade omsorgsformen, vid sidan av hemmet
var den utlösande orsaken. Projektet var ett resultat av ett nära samarbete mellan föräldrar i de båda socknarna.
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bygden behöver en så behöver man själv eller ens barn eller barnbarn allas stöd. Det spelar

sedan mindre roll om just det eller det projektet är något man själv har direkt nytta av! Bara

man får veta vad som händer så ställer närkarna upp.”

Man framhöll även att sammanhållningen utåt var en viktig faktor. En av de manliga

utflyktsdeltagarna pekade på hur ungdomarna tidigt lärde sig detta, även om det ibland kunde

gå till överdrift. Därpå gled samtalet in på hur en sällsynt illa omtyckt lärare hade utsatts för

än det ena än det andra. Efter en stund vände samtalet tillbaka till När och dess projekt: Det

gick inte att förvänta sig att myndigheterna skulle ge en tillstånd och ekonomiska ramar om

man inte hade en bra idé, kunde hålla sams sinsemellan och visa sig eniga.

Sinsemellan pratade deltagarna om en lång rad olika teman som hade att göra med andra

fasetter av livet på När: Man förhörde sig om familj och vänner, barn och syskon på fast-

landet. Man diskuterade hur såg det ut med potatisskörden, sockerbetorna eller med det nya

jobbet i Visby, berättade om tandläkarbesöket i Ljugarn och man frågade hur det stod till med

mor på Iljansgården o.s.v.236 I likhet med andra sådana initiativ var utflykten ett tillfälle att

träffas för människor som till vardags annars inte ingick i riktigt samma cirklar. Utflykten

erbjöd således en möjlighet att bättra på kunskaperna om vad som hände i andra delar av

socknen.

Småpratet fortsatte diskret, under tiden som ett eller annat projekt presenterades. Följd-

riktigt behövde presentationer ofta ackompanjeras av uppmaningen: ”Hör nu gubbar, ta nu

och lyssna...”237 Mönstret från andra möten och samkväm gick sålunda igen även här, d.v.s.

att inte låta auktoriteter ta för stor plats.

Utflykten avslutades med kaffe i sammanträdesrummet och nu flöt samtalet i mindre

grupper runt bordet. När sorlet avtog ett ögonblick kallade en av våra värdar på upp-

märksamhet och frågade hur man här ställde sig till att skapa en havsbassäng med kiosk vid

sandstranden söder om vägen ut mot Närsholmen. Efter en kort bakgrundsbeskrivning

uppehöll han sig kring problem kring insandningen av Närsholmskanalen, släkens (tångens)

lukt som gjorde det oaptitligt att gå ut i vattnet och försöken att lägga ut en pontonbrygga.

Samtalen runt bordet hade under tiden fortsatt, om än alltmer dämpat, och rörde nu i

huvudsak förslaget, som uppenbarligen engagerade. Främst rörde det praktiska spörsmål kring

slam, nersaltning, pumpningsproblem m.m., men också frågor om vilka som skulle vilja bada

där.

                                                
236 Iljansgården är ett äldreboende i Hemse.
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Mötet avslutades med att man summerade dagen och några speciellt respekterade personer

i publiken tog på sig att tacka initiativtagarna. Man kom överens om att sprida idén och att en

plan skulle sättas upp i bodi.

I efterdiskussionerna kom implicit kunskap fram. Initiativet med havsbassängen kommen-

terades och man vände och vred på initiativtagarens möjliga egenintresse. Han hade tillsam-

mans med några andra investerat i tomter som skulle kunna utvecklas till Närs första

sommarstugeområde. En nära badplats var nödvändig för att kunna konkurrera med andra

likartade initiativ. Dessa frågor hade diskuterats många gånger på bygden. Å ena sidan var

man tveksam till den koncentration av sommarhus som skett i exempelvis Hörte fiskeläge,

Burs, liksom på en rad andra platser på ön. Å andra sidan skulle projektet förstärka socknens

attraktionskraft vilket skulle innebära fler sommarboende och därmed öka överlevnads-

potentialen för bodi, det borde dra fler spelare till golfbanan, gäster till restaurangen etc. Det

skulle innebära fler utkomstmöjligheter till bygden - i sig ett överordnat värde. Utbyggnaden

av sommarhus hade också gått i en lugn takt och gav därför givit människor tid att vänja sig

vid varandra. ”Det lugna tempot”, påpekade en vän illmarigt, ”kanske inte var vad in-

vesterarna tänkt sig men det är bra för oss andra.”

Resan runt några olika projekt och platser på bygden kom att bli informativ, inte bara kring

vad som redan hade skett, vilket var huvudsyftet enligt inbjudan. Initiativtagarna tog även

möjligheten att placera ut ett redan diskuterat och utvecklat förslag, som därvid gavs en chans

att först prövas av de närvarande och så även förankras runt om på När.238 Tanken att förankra

projekt är gemensam för de tre exemplen ovan. Däremot skiljer sig tekniken för att sprida

information och de två senare är exempel på novationer som därmed ökar effektiviteten. Det

som förefaller vara av intresse då allt fler får länkar utåt i och med att inte minst TV och video

tar allt mer av den tid då man förr umgicks sinsemellan.

4:4 Två projekt - Närheten och När GK

Projektet Närheten kom att inkorporera föreningslivet i tre olika socknar och är därför ett

illustrativt exempel på processen kring informationsspridning, men även sockensolidaritetens

gränser. I den retoriska framställningen av När handlar projekt framförallt om samman-

hållning. I diskussionerna som föregick hamnbassängsprojektet framkom dock en tveksamhet

                                                                                                                                                        
237 Småpratet kan vara tämligen störande, men LRF anställd föredragshållare påpekade att folk ändå lyssnar och
när man kommer in på centrala frågor så är uppmärksamheten på topp.
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om initiativtagarnas osjälviskhet. I några av berättelserna kring tillkomsten av Närs golfbana

framkom likartade spekulationer. Syftet med detta avsnitt är att spegla denna och andra kom-

plikationer vilka inte får plats i den gängse retoriska presentationen av närska projekt.

Exemplen är även ämnade att öka förståelsen för hur socknen, tillsammans med gården, fort-

sätter att vara den huvudsakliga kollektiva ramen för praktisk handling.

4:4 a Närheten – retorik och lokal patriotism

Projektet Närheten239 växte fram ur en vilja att skapa en träffpunkt för människor som i allt

högre grad hamnat utanför arbets- och fritidsgemenskap, t.ex. äldre och långtidssjukskrivna.

Initiativtagarnas utgångspunkt var dels en analys av den sociala situation som uppstått efter

socken- och storkommunens avskaffande, dels att tillgodose de äldres uttalade vilja att slippa

lämna hemsocknen och tvingas bosätta sig i exempelvis tätorten Hemse eller på service-

hemmet i Garda. Det stod samtidigt klart för initiativtagarna att den sociala ekonomin, som

var grunden för det gamla bondesamhällets organisation, inte återupprättas med insatser som

Närheten.240 Snarare försöker man från både lokal och central nivå finna former för kombi-

nationer av offentlig och frivillig verksamhet (SOU, 1993a; b).

                                                                                                                                                        
238 Hembygdshistoria har i sig blivit en viktig del av identitetsprocessen. Böckerna om När är dock tryckta så
sent som 1975 och studiecirklar kring socknen är ett relativt nytt fenomen som går att länka till den utsatta
situationen.
239 Uppgifterna är hämtade från utvärderingen och verksamhetsbeskrivningar kring de tre första projekt-
åren (v Rosen, 1993).
240 För en diskussion kring social ekonomi se Olsson, 1994b men även Boethius, 1997. Min tolkning är något
bredare och utgår ifrån arbetet inom olika bygdegemenskaper.

Figur 17 Representanter för projekt och Gotlands kommun
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Det var omsorg om de egna som stod i centrum då Närheten initierades liksom vid starten

av en rad andra projekt. Upphovspersonerna diskuterade projektet i Näringen och förenings-

livet innan man tog initiativet att söka medel från kommunen. Där blev det dock avslag, men

genom kontakter på riksplanet lärde man sig att Socialstyrelsen och Boverket initierat en

landsomfattande projektverksamhet. Efter diverse turer fick man så anslag därifrån och när-

borna forcerade då arbetet med att dra igång verksamheten i skolans lokaler och att dra till sig

medial uppmärksamhet kring detta. Den omedelbara orsaken till det var att kommunen hade

annonserat om ytterligare en omgång av skolnedläggningar.

Verksamheten på Närheten startade som ett projekt 1990-1991 i samarbete med hem-

tjänsten, efter flera år av förberedelser och problem att placera idén inom kommunal och

statlig byråkrati. Arbetet har idag permanentats med kommunala resurser och frivilligarbete,

med grundverksamheten förlagd till Närs skola. Placeringen i skolan underlättar kontakterna

mellan generationerna, samtidigt som det går att ha en enklare måltidsverksamhet. Man gör

även utflykter till grannsocknarnas möteslokaler och en lång rad andra platser. Deltagarna och

föreningslivet tar gemensamt ansvar för innehållet i verksamheten och man har, efter en något

svajig inledning, permanentat besökssiffrorna till den vardagliga verksamheten en dag i

veckan med ca 150 besökare per månad.

Sockenrivalitet med olika förtecken

Närhetens initiativtagare kom primärt från När men i den ursprungliga geografiska om-

fattningen för projektet ingick även Lau. Det kom att synas i initial planering och informell

förankring i föreningslivet. På kommunens initiativ vidgades planeringen till att omfatta också

Burs. Motiveringen var att man skulle ta in de områden som motsvarades av hemtjänstens

indelning och bredda underlaget.

Projektgruppen gick därefter ut med inbjudningar till informationsträffar till föreningar och

såväl potentiella ledare som deltagare i de tre socknarna, hemtjänstens personal och

kommunens administrativa representanter. I Burs stötte man emellertid på problem. Där, som

i de två andra socknarna, ställde lokalavdelningen av Burs’ Röda Korset upp och stod för

kaffekokning, men intresset var så svagt att  i n g e n  kom för att lyssna. Träffarna i När och

Lau var däremot välbesökta och drog även intresserade från omkringliggande socknar

(Stånga, Garde, Ardre och Alskog).

I intervjuerna som genomfördes i samband med det övriga fältarbetet framgick att burs-

bornas bojkott av Närheten inte var organiserad i betydelsen att situationen diskuterats på

stormöten, att man satt upp lappar, eller skickat meddelanden mellan olika föreningar. I likhet
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med annan informationsspridning och beslutsfattande hade den vuxit fram successivt och

stämningen i Burs var emot. Dessa stämningar hade också kommit till uttryck på det möte

man haft inom Burs’ Röda Korsförening i samband med att informationsträffen annonserades.

Samtidigt var argumenten i sig själva inte annorlunda formulerade än på förträffarna i När och

Lau. Dessutom fanns det individer som i enskilda samtal deklarerat sitt intresse och önskat gå

på informationsmötet. I solidaritetens namn kom de nu att avstå.

En del sa ”Vi brukar väl inte åka till När”. De primära eller ytliga orsaker, som angavs av

bursborna, till att inte ställa upp respektive inte komma till mötena stämmer dock i övrigt väl

överens med svaren hos de när- och laubor vilka inte heller deltog: ”Jag har för mycket att

göra”; ”Det finns ingen som är intresserad här ikring”; ”Jag har ingen att gå med och känner

inte några borta i När;” ”Det finns redan en pensionärsverksamhet i Stånga, de som vill träffa

andra går dit”; ”Det blir för dyrt att gå var vecka”; ”Varför kan inte kommunen starta någon

liknande verksamhet i vår socken.”

Det fanns goda skäl till att inte komma till de första träffarna också i När och Lau. Det kom

fram i samtal med några av de nyckelinformanter som sedan kom att bli en kärntrupp i verk-

samheten efter projekttidens slut. Främst handlade det om att många ensamma var oroliga för

att grannar och bekanta skulle betrakta dem som onyttiga. De var rädda att man skulle

skvallra om dem. Arbetsmoralen ligger, förklarade man för mig, djupt förankrad och att vara

till nytta, att arbeta, är det som en människa bedöms efter. Skillnaden var att från När och Lau

kom successivt allt fler med och deltog regelbundet i verksamheten.

Det klena intresset för mötet i Burs framstår i efterhand som det första konkreta tecknet till

en protest. Det visade sig även då man sökte rekrytera någon nyckelperson inom förenings-

verksamheten i Burs, vilket man utan svårighet lyckats med i När och Lau. Att bursborna så

konsekvent ställde sig utanför visade sig bero på sockensolidaritet: “Man måste ställa upp för

sin socken, det är något man gör på När och det är något som man gör i andra socknar”

hävdade en kvinna som bor på gränsen mellan När och Burs. Hon ville däremot inte gå in på

hur det var solidariskt att avstå från att gå till Närheten. Andra pekade på att Burs socken

sedan gammalt brukade falla sönder i fyra delar, fyra byar eller grannlag vilka höll ihop. Dem

emellan hade man dock svårt att komma överens. Skolan och affären hade lagts ner och man

hade visserligen engagerat sig, men inte kunnat visa en enad front. Det fanns, berättade dessa

bursbor, ingen gemensam verksamhet inom socknen. Samtidigt var man helt överens om att

det fortfarande fanns en mycket stark känsla kvar för Burs socken. Det kom just i detta fall till

uttryck då man utan stora åthävor mobiliserade socknens folk och bojkottade Närheten-

projektet.
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Motsättningen kom även att riva upp sår mellan När och Burs som legat latent i decennier

och haft sitt ursprung i den federativt uppbyggda Stånga storkommun från åren 1952 - 1970.

En sockenrivalitet med gamla rötter ledde sålunda till att invånarna i Burs socken ställde sig

utanför Närhetenprojektet.

Retorik och praktik i sockenkonflikter

Konflikter mellan kollektiv utgår på Gotland framförallt från socknarna, vilka alltså i stort

ersatt ensamgårdarna (se Kap. 2:2). Samtidigt är det tydligt att dessa konflikter sinsemellan

tar sig helt olika uttryck. Av diskussionen kring Närrevyn i kapitel två och med utgångspunkt

från en lång rad sånger och dialoger av och med R. Leino och Allan Nilsson framgår att rela-

tionerna mellan När och Lau varit ytterst ansträngda. De iscensatta stridigheterna mellan När

och Lau och slagsmålen på Hunntorgi liksom andra platser i När och Lau har skildrats så

många gånger att de knappast tål en motsägelse. Av data som framgår dock att När och Lau

samarbetar, både enskilt och som socknar över gränserna. Den ytterst tydliga retoriskt pre-

senterade och allmänt accepterade konflikten mellan När och Lau upplöses sålunda i intet när

den möter en konkret verklighet.

Intressant nog så finns det inga sånger och mycket få skrönor om den 50-åriga konflikten

mellan Burs och När. Däremot kan man konstatera att det finns ett visst utbyte över socken-

gränserna men att flertalet bursbor aldrig gör sig ärende till När. Deras sociala relationer och

andra ärenden är geografiskt sett riktade åt andra håll (främst mot Rone, Hemse och Stånga).

Det finns ytterligare en faktor som det kan vara värt att stanna upp en stund vid innan jag

följer upp konsekvenserna av dessa två typer av konflikter. En mängd författare har diskuterat

ett antal begrepp som har att göra med hur människor uppfattar och integrerar omvärlden samt

hur de väljer att agera utifrån detta.241 Platser har, för att följa bl.a. E. Relph, en symbolisk

och även rent fysisk innebörd för hur människor uppfattar, tolkar och agerar på sin omvärld

(Relph, 1976). Proportioner, färger, relationerna mellan öppet/slutet, hav/skog etc. blir i

kanske lika hög grad som människorna, en del av ens identitet. Platsen utgör en del av det

som M. Mauss och kanske framför allt P. Bourdieu kallar habitus. Landskapet omkring har

inte bara en individuell betydelse. Det får även en kollektiv dimension, inte minst i ljuset av

konflikterna mellan socknarna.

                                                
241 Inom humaniora och samhällsvetenskaperna finns ett otal liknande begrepp: naturlig geosocial enhet
(Allwood & Ranemark, 1943: 43-4); cognitive map (Bock, 1988; Frake, 1985); native cognitive map -
(Weinberg, 1983); cognitive orientation (Foster, 1965; Greenhouse, 1985); world view (Redfield, 1960); inre
referenssystem (Cullberg, 1993); social universe (Sansom i Håkansson, 1987b). Det handlar om förutsättningen
för att förstå sin omvärld och därmed möjligheten att agera.
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Konflikterna mellan När och Lau respektive När och Burs kan sägas summera två olika

sätt att närma sig kollektivt identitetsskapande - retorisk presentation respektive praktisk

handling. Vad gäller konflikten mellan När och Burs är det frånvaron av berättande som slår

betraktaren. Uppenbarligen finns här gränser, men dessa kommer alltså inte till uttryck i

någon form av retorik. Istället visar sig konflikten dessa socknar emellan enbart i praktisk

handling. Bråket rör lokala förhållanden och hanteras helt i enlighet med lokala sedvänjor för

konflikthantering, d.v.s. man söker lösa upp knutarna genom att förbigå det hela med tystnad

och så undvika att det uppstår fler problem. Parallellt pågår en process där olika talespersoner

från båda socknarna söker minska friktionen genom att skapa olika (mindre) gemensamma

projekt där man kan arbeta tillsammans - ett tillvägagångssätt som krönts med framgång.

4:4 b Skrönor kring en golfbana
I detta avsnitt vill jag gå ännu ett steg utanför den mediala bilden av Närs socken och foku-

sera olika berättelser kring ett projekt - versioner och motsättningar som aldrig kommit till

omvärldens kännedom. Orsaken är att närborna håller hårt på skillnaden mellan intern dis-

kussion och extern presentation. På När finns, den mediala bilden till trots, mer eller mindre

svårlösliga konflikter. Denna solidaritet är lika intressant att konstatera, som det sätt på vilket

man skapar, upprätthåller respektive löser konflikter.

Närs Golfklubb, eller ”Golfen” som den populärt kallas, är jämte äldreprojektet Närheten

Närs mest omskrivna projekt under de senaste 20 åren. De är en källa till berättigad stolthet

(Borger-Bendegard, 1990; Mattsson, 1990; Roselius, 1991). Berättelsen om golfbanebygget

tar sin början på Närsholmen. Det är en halvö som domineras av den polkagrisrandiga fyren

och de många lagren av gräs-

bevuxna strandvallar med

lågväxande enar. Närsholmen

är en av många älskad plats

och ett naturskyddsområde

där betande ungdjur tillsam-

mans med många tusen flytt-

fåglar tuktar gräs och enar till

en öppen, närmast savann-

liknande miljö.

Det var några bönder och Figur 18 Naturskydds-/Golfförbudsskylt på Närsholmen
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företagare med många förtroendeuppdrag på och utanför När som i början av 1980-talet helt

informellt började spela golf på Närsholmen. Efter ett par år började storstilade planer växa

fram. Enligt närskt mönster började man sprida visioner av en golfbana där Närs ungdom

skulle kunna finna fritidsysselsättning och dit man skulle kunna locka golfande sommarfolk.

Ungefär samtidigt började naturvårdande myndigheter få upp ögonen för verksamheten.

Resultatet blev ett förbud för golfspel på naturskyddsområdet. Som ett svar mobiliserades

lokalbefolkningen omgående för att stödja en projektering av en golfbana med utsikt över

Närsholmen och havet och med god hjälp av sockenborna stod en enklare anläggning snart

klart.242 Med tiden expanderade verksamheten och med banklån, bidrag från det allmänna och

lokalt stöd kunde man bygga en komplett 18-håls golfbana med arkitektritat klubbhus,

restaurangverksamhet och regelbunden underhållning som lockar inte bara golfspelare utan

även andra av traktens folk.

Den första gruppen av berättelser som kan relateras till golfbanan handlar om tiden på

Närsholmen och myndigheternas kraftfulla insats:

Det började med att tre sorkar243 från När hade varit på fastlandet och sett folk spela golf. Nu tänkte de att
de skulle pröva själva, men tyckte det var onödigt att resa sex mil till Visby för att slå ett par slag. De såg
sig omkring och funderade om det inte skulle gå att få till det på Närsholmen. Den skulle nog passa bra
med sitt nedbetade gräs och strandklintar (grusvallar). Sagt och gjort. Man åkte ut en eftermiddag innan
kvällsmjölkningen, med i bagaget fanns ett par klubbor som en av männen hade handlat in på en auktion.
Efter en tid fick Naturvårdsverket nys om det hela och ansåg att golfspelet skulle kunna störa flyttfåglarna
och skada den känsliga naturen. Naturvårdsverket och länsstyrelsens naturvårdsenhet skickade därför
iväg en delegation till När för att undersöka det hela. Väl där bad man några närbor att följa med och visa
dem ”golfbanan”. Efter att ha gått runt en stund och tittat på fågelreviren, betena och andra sevärdheter
samt fått höra Närsholmens historia, så ställer sig en förbryllad representant från Naturvårdsverkets - rakt
över tredje hålet - och frågar: ”Var någonstans är nu golfbanan?!?”  (lång konst- och skrattpaus)
Någon tid senare kom ett nytt anslag upp vid bommen (entrén till Närsholmen) som, förutom de vanliga
reglerna för skyddade områden, också myndigt meddelade att ”Golfspel är förbjudet på Närsholmen”.

Denna berättelse kring de tre medelålders männen som börjar spela golf på det natur-

skyddade Närsholmen återkommer i flera sammanhang utan särskilt stora variationer. Den

huvudsakliga publiken utgörs av bygdens folk och i viss mån sommarfolk. Berättelsen före-

kommer bara sporadiskt i media (Roselius, 1991). Kontextbundenheten är relativt låg och det

behövs få förklarande kommentarer för den allmänt guteintresserade.

Eftersom det behövs mycket lite av lokal kunskap för att förstå sammanhanget kan man dra

slutsatsen att detta framförande har inslag av det som kallats ett universalistiskt språkbruk, till

skillnad från ett kontextbundet, partikularistiskt språk (Bernstein, 1970). En aning lokalfärg

finns med vilket gör det lättare att visualisera händelserna och låta de insatta se ytterligare

                                                
242 1986 inleddes arbetet vid ”Punsen”, en grund liten tjärn och 1987/8 var klubbhus och sex hål på plats.
243 Dessa sorkar (pojkar) var egentligen män i övre medelåldern, men när man återberättar en händelse som
involverar upptåg av något slag används gärna epitetet sork som en förstärkning av det skämtsamma.
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komiska inslag. Den här berättelsen kan sålunda betraktas som en mellanform mellan ett uni-

versalistiskt och partikularistiskt sätt att berätta. Det är även värt att notera motsättningen

mellan det lokala och centrala. Att myndigheter kommer i skottgluggen då man presenterar

det lokala är något som går igen i Närrevyn, men detsamma gäller också en rad andra utsatta

bygder och kollektiv i olika sammanhang (Asplund, 1991; Cohen, 1982a; Hellspong &

Löfgren, 1977).

Den andra gruppen av berättelser utgår från förbudet mot golfspel på Närsholmen och den

mobilisering av närborna som blev resultatet:

Du skall veta att händelserna kring Närsholmen retade upp folk. Diskussionens vågor gick höga och man
samlade sig och menade att: ”Inte skall det komma folk utifrån och bestämma vad vi får eller inte får göra
på När”. Snart började det hända saker: När IF fick en golfsektion. Bönderna med ägor kring ”Punsen”
och Acke [Mälardalens ridskola] släppte till jord. Folk tecknade sig för andelar. Alla – även de som aldrig
skulle drömma om att hålla i en golfklubba - kom upp till ”Punsen” för att hjälpa till och se vad som
behövdes - virke och grus, rensa undan sly och inhägnader, lägga ut gräsmatterullar etc. Inom kort hade
en liten golfbana med klubbhus tagit form. Allt i egen regi. Man arrangerade onsdagsunderhållning där
socknens och så småningom Gotlands förmågor ställde upp gratis. Utbudet inkluderade det mesta från
utdrag ur Närrevyn, Brändus Sväinpälsar och Bidlagets durspel, till Ainbusk Singers och Benny
Andersson som råkade segla förbi.
Förutom den egenhändigt tillverkade golfbanan kunde Närs socken ståta med att man hade Sveriges enda
bana med levande hinder. Hästarna från Mälardalens ridskola skulle få fortsätta sitt sommarbete och vila
där de vara vana.
På Närs egen golfbana kommer nu bönder stövlande i sina lantmannamössor och två klubbor, sida vid
sida med direktörer från Stockholm - och alla får de hålla sig ur vägen för ridskolans hästar, vilka har
företräde.244

Berättelsen är främst ägnad utomstående med någon liten inblick i det gotländska och

närska, främst sommargotlänningar och vinterstockholmare, samt gutar på När och ön i stort.

Figur 19 Koxningstävling på När GK
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Ett antal versioner av denna berättelse har framförts i en rad olika media (Borger-Bendegard,

1993; de los Reyes & Essemyr, 1993; Jönsson, 1994; Mattsson, 1990; Olsson, 1987; Roselius,

1991; Wennerdahl & Bergqvist, 1987). Den visar på en stolthet över vad bygdens folk till-

sammans kan åstadkomma, men också över att det är närbornas golfbana och inte bara en

turistattraktion. Det är något som media tagit fasta på: ”Och faktiskt finns det också en

‘kåkså’ bland golfklubborna i När, där den tidigare snobbsporten har blivit en folksport i

ordets rätta bemärkelse” (Mattsson, 1990).245 Det passar väl in i mönstret där man för fram

det lokala sättet som något gott och får gehör.

Även här ligger retoriken någonstans mellan universalistisk och partikularistisk form, men

den större detaljrikedomen kräver mer av bakgrundskunskap behövs för att man skall ska

kunna ta till sig hänvisningar till lokala företeelser. I de olika varianterna på denna berättelse

fokuserar man de exotiserande inslagen kring När. Ett exempel är citatets referens till

koxning, men även ”Golf i hästskit”, eller ”…den förhäxade ön” etc. tar fasta på anspelningar

till det lokala och alternativa sättet att leva (Borger-Bendegard, 1990; Mattsson, 1990;

Wennerdahl & Bergqvist, 1987).246

Den tredje gruppen av berättelser avviker radikalt från de två första och utgörs av flera

texter som är motsägelsefulla och marginellt länkade. ”Golfens” tillblivelse blir en händelse

bland andra och länkas här framförallt till en arrendejordsauktion, vilket skapar krav på för-

kunskaper. Arrendejord tillfaller enligt närsk sedvana vanligtvis en granne, släkting eller sam-

arbetspartner, även om det förekommer att man söker sig utanför denna krets. Vem ett arrende

går till beror i hög grad på personliga preferenser och vem som är intresserad vid det tillfälle

då frågan kommer upp. Vid sidan om de sociala och ekonomiska aspekterna händer det även

att en lantbrukare ger ett arrende till en kollega vars sätt att bruka jorden tillvunnit sig ägarens

respekt. Handlar det däremot om ett etablerat arrende som skall förnyas menar man på När att

det bör gå till den eller de bönder som brukat jorden sedan tidigare. En auktion är sålunda ett

ovanligt inslag och enligt den korporation som ägde jorden och stod bakom den här auktionen

kom den till för att man skulle undvika att skapa någon slags orättvisa och därmed osämja.

                                                                                                                                                        
244 Mälardalens ridskola avvecklade sin Närverksamhet i mitten på 1990-talet.
245 Göiselkåkså eller gödselkoxklubban har sitt ursprung i lantbrukets sysslor. Koxning av idag är en form
kollektivt golfande som initierats inom ramen för Närs golfklubb för att dra med också äldre i verksamheten.
246 Även en anonym insändare i GT som kritiserar de ”chauvinistiska” närkarna i kommunfullmäktige tar fasta
på hur noga man är med att fokusera det närska i det retoriska budskapet (Anonym, 1988).
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Detta menar närborna är rätt och riktigt. Samtidigt anser majoriteten av lantbrukarna på När

att man skall följa sedvanerätten och avstå att bjuda, förutsatt att arrendet blir rimligt.247

Vid detta tillfälle hände emellertid något oväntat. Arrendet bjöds upp till flera gånger det

normalt rimliga. Det ledde till svår vånda och konflikter inom socknen. Ärendet fördes vidare

till flera instanser och efter diskussioner i den lokala LRF-styrelsen och annorstädes i socken

samt inom korporationen i fråga beslutades att summan skulle nedjusteras.

Nedan följer de versioner som till sitt innehåll har den största spännvidden samt länkar de

olika berättelserna eller fragmenten till händelserna på Närsholmen och till golfbanan:

Angående: Brott mot sammanhållningen:
En närbo med rutin från många förtroendeuppdrag radade upp ett flertal berättelser kring situationer då
närborna ställt upp på sin bygd. Även citat från Närrevyns sketcher kom upp med ett antal exempel på
hur väl närkarna håller samman och på skämtsamt allvar sätter åt den som försöker skada socknen genom
att bryta med sammanhållningen utåt.  Han gav också exempel på att det även sker idag: ”Sorkar förstod
att det var han [den förre arrendebonden] som skrivit och anmält golfspelarna till Naturvårdsverket. Och
nu med arrendet [auktionen] fick de ett gyllene tillfälle. De visste att den, han skulle aldrig släppa det.
Det gjorde han inte heller, trots att han fick betala mångdubbelt…”

Angående: Inbjudan till ett upptåg:
Som många gånger förr satt delar av styrelsen nere i föreningslokalerna, pratade och kuverterade utskick.
Vid sidan av mer allvarliga föreningsfrågor rörde samtalet olika upptåg de själva anstiftat eller hört talas
om. Bland annat kom man in på en aktuell händelse. ”Det var alldeles oemotståndligt att göra det”,
menade en just anländ medlem. ”Han sa att inget skulle kunna stoppa honom från att få arrendet. Vem
kunde motstå det, att bjuda emot och se hur långt vi kunde driva honom. Det var hur långt som helst”.
Allmänt fniss, varefter samtalet gled vidare till andra ämnen.

Angående: Att förhäva sig:
En bonde som nyligen lämnat över gården berättade vid otendagen (eftermiddagskaffet) om olika
människor som hamnat i problem med sitt jordbruk då de hade gapat över för mycket och gått till
olagligheter, som att flytta gränsstenar eller mer eller mindre framgångsrikt fått över skiftestjänstemännen
på sin sida. Under hans funderingar kom frågan kring arrendet upp: ”Han hade talat om för alla,  - ja ni
vet han är jämt så säker - att det är min jord och den skall ingen annan få. Var det då så konstigt om folk
ärgade upp si’? Den auktionen glömmer han aldrig”.

Angående: Jord och olösliga konflikter:
”Ja, jord har alltid ställt till med de största problemen här på När,” instämde en senior vid kaffebordet -
även han med lång och bred styrelseerfarenhet. ”Närkar klarar inte av att hålla sams när det kommer till
jorden. Det är som om jordhungern får några att tappa alla hämningar. Ja, se på arrendeauktionen. De kan
ju aldrig få det att gå ihop sig [med det arrendet], ja inte ens med sockerbetor. Arrendet gick ju långt över
vad jorden kan bära.” Samtalet vandrade så vidare tillbaka i tiden mot skiftet och de många problem och
strider det drog med sig.

Angående: Försiktighet och samarbete:
En intervju med ett yngre lantbrukarpar kom att beröra komplikationer i samband med olika typer av
samarbeten. ”De gamla, ja ta grannen, han säger att man måste vara försiktig och alltid göra rätt för sig.
Därför tycker de att det är viktigt att alltid se till att alla samarbeten och samägande går jämnt ut, på öret.
Vi yngre tar lite lättare på det och har lättare att prata med varandra och reda ut än de gamla. Dessutom
håller det på att bli enklare, man bråkar inte så mycket om jord längre. Det har blivit viktigare att ge dem

                                                
247 Denna form av inombygdssolidaritet är normalt sett starkare än viljan att tillskansa sig ytterligare jord. Det
förekommer att det uppstår konflikter eftersom den numera avsomnade Lantbruksnämnden hade till uppgift att
föra samman större enheter och följaktligen sökte forcera fram förändringar i denna tradition. Motståndet mot
denna storsamhällets politiska vilja är bakgrunden till att den som arrenderar kan räkna med att andra avstår.
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som vill möjlighet att stanna. Jorden är inte så central, ekonomiskt sett. Men visst det händer fortfarande
att det kan bli bråk, ja, som vid arrendeauktionen”.

Angående: Konflikter - lätta att starta, svåra att avsluta:
I väntan på att en studiegrupp skulle samlas satt vi och funderade kring en rad lyckade skämtsamma
upptåg, och pratade också om att upptåg kan slå snett. Som då sorkar bjöd emot [på arrendeauktionen].
”Han skulle till varje pris få arrendet nerskrivet. Han kom till oss också (på LRF). Det var oskäligt, men
han hade ju själv gjort det! Det slutade med att styrelsen avgick, det gick inte att fortsätta. Nu fortsätter
det och leder till missämja så fort de träffas.”

Angående: Naturskydd står inte högt i kurs:
En höstdag, efter det att sommarfolket rest hem, tog jag en promenad för att se på flyttfåglarna som
samlats kring Närsholmen. Ute vid Djaupdy träffade jag en bekant, bonde och närbo sedan generationer.
Tillsammans funderade vi kring natur och naturskyddsmedvetande bland bönderna på När. ”Det står inte
särskilt högt i kurs här. Försöker man så blir man snart förföljd. De t.o.m. driver med dem som försöker
göra något. Ja, som vid auktionen. De gick emot honom för att han törs säga ifrån, sa min bekant och
pekade på Närsholmen. Här händer ju att både en och annan tömmer spruttankar (besprutningstankar som
sköljs ut direkt i diken), eller bränner oskapliga mängder plast från balar och utsäde m.m. Andra bara
slänger det de inte vill ha i skogen, i diken eller ut i havet. De som hörs och syns vill inte lyssna på andra
och sammanhållningen gör att folk är rädda att säga något [för att inte stöta sig].”

Angående: Att rätt tolka en lokal konflikt:
En röst aktiv i lokala lantbruksrörelsen: ”Den gången han - för det måste ju ha varit han -  sa nej till golf
på Närsholmen (d.v.s. anmälde), så var det inte lätt att förstå. Det kan ha varit för att skydda fåglarna,
kanske för att han inte kan låta bli –  han är en oförbätterlig nejsägare – men kanske för det att han har det
bra som han har det med ungdjuren ute på holmen.”

Den sista av de tre berättelserna med sina många och fragmentariska versioner länkar golf-

banans tillblivelse med andra händelser i socknen. Det är uppenbart att den sista berättelsens

fragment är ämnad för en helt intern publik som kan tolka såväl de fragmentariska

anspelningarna på människor och händelser som de värderingar vilka tas upp till diskussion.

Språket är helt följdriktigt partikularistiskt.

De många versionerna som länkar arrendeauktionen till golfbanans tillkomst har lämnat

presentationen av När bakom sig och här används retoriken för att komma till tals med vad

som hänt. Det handlar emellertid inte bara om att kontrollera vilken version som skall domi-

nera. Man söker också komma till tals med motsägelser inom existerande normsystem för hur

man skall och kan uppföra sig.

I detta perspektiv går det sålunda att se återberättandet av händelserna kring arrende-

auktionen som ett resultat av ett upptåg mot en som förhäver sig och visar tecken till jord-

hunger. Det kan betraktas som en hämndeaktion mot någon som gått utanför den lokala

sammanhållningen. En annan version handlar om ett misslyckat upptåg då händelserna även

får konsekvenser framåt i tiden och leder till den lokala LRF-avdelningens för tidiga avgång. I

ytterligare ett perspektiv handlar berättelsen om en social kontrollhandling mot någon som

ställt sin ekologiska ideologi emot den dominerande utvecklingspolitiken.

Det står klart att internt hållen retorik har såväl innehållsmässigt som rent tekniskt en

annan utformning än den externa. Berättandet inåt bygger på att lyssnaren har nödvändig
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social och kulturell kunskap för att kunna bearbeta informationen.248 Samtidigt är sättet att

utgå från upptågen ett bland flera tecken på att den interna och externa retoriken ändå hämtar

inspiration ur samma källor och då inte minst ur traditioner kring vad det är att vara närbo och

gotlänning.

4:4 c Retorik i glesbygd

Närs talespersoner har sålunda utvecklat och förfinat en situationellt anpassad retorik. Det

är det som de tre skrönorna och redan presenterat material speglat. Det första två berättelserna

undersöker hur man berättar för andra om När. Sådana texter fokuserar sammanhållning och

samarbete samt att När socken är annorlunda. I den tredje berättelsen framträder fragment av

det interna samtalet. Där handlar retoriken framförallt om att ge uttryck för en lokal moral och

att definiera vem eller vilka som har rätt att uttrycka vad När är, såväl internt som externt.

Människor på sydöstra Gotland delar lokal historisk kunskap och kulturell kompetens. Lokala

sammanhang blir därmed något som sommarfolk och andra representanter för omvärlden inte

förstår, alternativt inte släpps in i eller vill tillgodogöra sig.

Berättelser utåt

Emellertid finns det inte enbart en sociokulturell orsak till att man använder sig av en

dubbel retorisk teknik. När utgör ett lokalsamhälle i den svenska glesbygden och närborna ser

sig själva som en utsatt del av välfärdssamhället. I syfte att göra sig hörda i mediabruset

nödgas man använda omvärldens språkbruk. Sverige - betraktat som ett ekonomiskt, politiskt

och socialt dominerande storsamhälle - kan beskrivas som en significant other. Ett annat

sådant kommer till synes då gammal sockenrivalitet blommar upp då det blir fråga om t.ex.

nedskärningar inom social service eller utnämningar som bästa pärk-socken. Med den

moderna tidens genombrott och senare tiders kommunikationsrevolutionen har dock lands-

bygden förändrats i grunden och presentationen av kollektivet har förflyttats uppåt i abstrak-

tionsnivå. Med A. Salomonssons terminologi kan man idag inom ramen för socknen se en

revitalisering och sålunda en objektifiering av regional men även lokal identitet

(Salomonsson, 1985; 1987a). Socknen När blir något man medvetet diskuterar och

presenterar för omvärlden.

                                                
248 Behovet av bakgrundskunskap motsvarar Å. Dauns användning av begreppet ”lågkontextkultur” (Österberg,
1997: 69).
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Den två första berättelserna bygger på traditioner om hur närborna sagts göra saker och

uppföra sig mot varandra. Utgångspunkten är emellertid vidare då man riktar sig mot en i

huvudsak abstrakt omvärld: ”Vi här på När, vi kan minsann!”. Att samlas för att arbeta emot

någon i gemenskap för socknen har under många decennier och århundraden framstått som

centrala värden på När. Skillnaden är att man nu har en medvetenhet.

Den för det mesta abstrakta och ständigt dominerande staten och myndigheten och dess

representant framställs i detta kapitels första berättelse som en ”repressionsapparat”. Det är en

institution man kan skämta med men inte vinna över. Det medför en utsatthet som även utom-

stående kan sympatisera med. De golfspelande närborna och entreprenörerna förlorade den

knappt påbörjade kampen om Närsholmen men vände detta till något positivt i det att man

skapade ett skämt med naturvårdsmyndigheten i fokus. Samtidigt tog man, i egenskap av

talespersoner, nederlaget som en grund för att mobilisera lokalbefolkningen och visa att man

inte ”tar närborna där man satt dem”.249

Oavsett om det är myndigheter eller grannsocknarnas ungdomar som passerat en gräns

säger man sig inte acceptera att någon utifrån bestämmer över lokala göranden och låtanden.

Närborna visar en stolthet som sträcker sig längre än att bara ”ge igen” och lura myndig-

heterna. De tycker om att göra det med en viss finess och ge skämt en knorr (se Kap. 6). I de

två första berättelserna blandas det burleska med en bild av en närsk dynamik. Denna

”Näranda” har helt andra byggstenar än den s.k. ”Gnosjöandan”.250

För att direkt och via media påverka omvärldens inställning har man på När kommit att se

det som viktigt att utveckla och även excellera i berättandets konst. Som en del av detta har

Närs talespersoner formulerat och spridit en bild av socknen som företagsam, framgångsrik

och annorlunda genom att man är bärare av en speciell och ålderdomlig tradition baserad på

en kollektiv grund. Därigenom appellerar man både till 1800-talets och det tidiga 1900-talets

romantiska tradition om såväl det goda livet i bondesamhället som det moderna samhällets

positiva uppfattning av det dynamiska och lyckade (Frykman & Löfgren, 1979; Gaunt &

Löfgren, 1984; Hellspong & Löfgren, 1977; Hjort, 1983; Lyttkens, 1991; Löfgren, 1989c).

                                                
249 I Närrevyn har detta underifrånperspektiv utvecklats till mästerskap, inte minst monologserien Fail i systeme.
I ett annat fall ägnar man hela det på Föråmål spelade ”Råire jär laddet” (1980) åt att angripa
skattemyndigheternas försök att beslå Ingmar Bergman med brott mot bokförings- och skattelagarna.
250 Den närska företagsamheten sägs hämta sin kraft i att man gör något kreativt tillsammans, d.v.s. att man
företar sig saker och ting som ett kollektiv. ”Gnosjöandan” bygger snarare på en luthersk arbetsmoral,
församlingsgemenskap, samt en utvecklad individualitet där individuell konkurrens anses driva fram ett gott
småföretagsklimat (Boethius, 1997; Gummesson, 1997; Karlsson et al., 1992).
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En central orsak till den vikt man lägger vid en yttre presentation är alltså den alltmer

komplicerade omvärld man stundligen konfronteras med. Denna förändrade syn på identitet

har omvandlat såväl närbornas sätt att relatera till omvärlden som min egen förståelse av hur

identitet presenteras. Detta har en motsvarighet i en postmodern antropologisk syn på identi-

tet.

According to anthropological folklore, in traditional societies, one's identity was fixed, solid, and stable.
Identity was a function of predefined social roles and a traditional system of myths, which provided
orientation and religious sanctions to one's place in the world, while rigorously circumscribing the realm
of thought and behaviour. …In modernity, identity becomes more mobile, multiple, personal, self-
reflexive, and subject to change and innovation. Yet identity in modernity is also social and Other-related.
(Kellner, 1991: introduktion)

Den emfas med vilken närborna kommit att hävda sin gemensamma identitet blir lättare att

förstå med ett glesbygdsperspektiv. Överhuvudtaget ser sig alltfler kollektiv tvingade att defi-

niera sig internt och relatera utåt (Cohen, 1982a; Cohen, 1986b; Cohen & Shinar, 1985).

Berättelser inåt

Behovet av att tydligt definiera sig utåt har gjort att den interna sammanhållningen också

på retorikens områden blivit allt viktigare och mer komplicerad. Den tredje berättelsen, eller

samlingen av fragment, handlar om en särpräglad arrendeauktion, men i lika hög grad handlar

dessa texter om försök att balansera natur- och jordbruks/glesbygdsintressen. Lika viktigt i ett

lokalt perspektiv är att här synliggörs ett mer generellt problem i ett marginellt samhälle. Det

handlar om svårigheten för kritiker att framföra avvikande åsikter utan att riskera anklagelsen

att de torpederar bygdens sammanhållning. Det är en polarisering där både traditionella och

nationalstatens rättsuppfattningar nyttjas som slagträn för att få gehör för den egna linjen.

Vilken ”talare” som får sin version accepterad är en öppen fråga. Det handlar till en del om

det pågående informationsflödet, det sociala samtalet.

En indelning av varianterna i tre grupper ger en möjlighet att närma sig en djupare

förståelse av materialet. Den första gruppen handlar om medelålders ”sorkars” upptåg och

social kontroll. Den lantbrukare som ropade in arrendet förhävde sig, respektive gick emot

den inre sammanhållningen. Därmed öppnade han sig för eller t.o.m. nödvändiggjorde

skämtet.

För det andra berättar texterna om en konfliktorsak som anses ofrånkomlig i detta jämlika

lantbrukarsamhälle. Främst handlar det om problem i samband med jord. Det är stridigheter

som man lokalt menar för med sig långsiktiga och oöverskådliga effekter, inte bara för kon-

trahenterna utan även för andra (grannar, vänner och samarbetspartners på bygden).
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För det tredje berörs problemen med att vara oppositionell i en, som man anser det, utsatt

bygd. Det är främst i detta sammanhang det blir tydligt varför det finns en rad olika versioner,

varianter som når många lyssnare i vardagens samtal i kök, på lagårdsbacken, i bodi och på

åkern, men även på förenings- och studiecirkelmöten.

Lantbrukaren som fick arrendet är välkänd både som naturälskare och nejsägare (se Kap. 5

& 7). Naturskydd, allmänt motstånd mot exploatering och förändring respektive ”nejsägeri”

är storheter som ofta blandas samman. Orsaken är att majoriteten av närborna under lång tid

sett miljöskydd som ett påbud från myndigheterna som ytterligare reglerat, fördyrat och

försvårat för landsbygdsbefolkningen att klara sig ekonomiskt på jordbruk med binäringar. En

person som då gör sig känd som motståndare till olika former av förnyelse liksom motstånd

mot (slarvig) kemikalieanvändning kan lätt sorteras in i kategorin nejsägare, som motsätter

sig alla typer av utveckling.

Ifrågasättandet av andras integritet och hur dessa de andra avviker från en norm om

jämlikhet är några av de kanske viktigaste uttrycken för konkurrens mellan talespersoner på

När (se Kap. 5 & 6). I jämlika samhällen som När är man angelägen om att behålla sin

position som en bland andra. Berättarna manipulerar sålunda inte sin publik i syfte att uppnå

en formell position.251

I grund och botten handlar alltså retorik internt om förmågan att kunna tala, underhålla och

definiera en situation som utgör grunden för den respekt som ger en talesperson uppbackning

och rätt att tala för socknen. Specifikt handlar det om legitimitet, vem som har rätt att tala för

socknen och på vilka villkor.

4:5 Sammanfattning

Projekt är i grunden ett gemensamt arbete av engångskaraktär. Denna definition ackom-

panjeras av sockenbornas tillägg att ett projektarbete på När skall, som annan gemensam

verksamhet, vara både ”till nytta och nöje”. Det skall vara roligt att arbeta tillsammans vilket

påminner om institutionerna kring bidlag (att bjuda sitt arbetslag) och ating (att äta till-

sammans med dem man arbetat) samt 1700-talets överflödsförordning, vilka, som kon-

staterats, alla har sitt ursprung i viljan att ha det bra tillsammans.

                                                
251 F. Bailey trycker på att denna det goda ryktets politik i jämlika samhällen bygger på ledare som kämpar för
att framstå som jämlika i andras ögon (Bailey, 1971: 9-10). M. Gullestad gör liknande iakttagelser i en
bergensisk förort och finner att en stor del av vardagslivets samtal kretsar kring personer som rör sig i utkanten
av ett accepterat beteende (Gullestad, 1984; 1986; 1991).
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Framgången för Närs många projekt aktualiserar tre punkter som är av direkt intresse för

avhandlingen. För det första utgör de en form av signal events. Inför omvärlden markerar be-

rättandet att När är en speciell socken som vänt marginaliseringen till sin fördel. Närs tales-

personer presenterar en glesbygd som i sin livsstil personifierar mycket av livets goda. Det är

en livsstil som, snarare än att vara beroende och på utdöende, utgör ett alternativ till den ur-

bana. Ett närskt identitetsskapande är således nära förbundet med vad projekten betyder för

När.

För det andra blir ett lokaliserat praktiskt kollektivt handlande synligt i analysen av hur

projekten kommer till. Inte minst kommer detta till uttryck i hur information sprids, disku-

teras, beslut tas och ett gemensamt arbete genomförs vilket kompliceras av att socken-

kommunen upplösts. Det innebär att eldsjälarna tvingas söka sig fram via både traditionella

och nyskapande vägar för att nå ut och få allmänt stöd.

Den retoriska presentationen av projekten är entydig. Det är Närs socken som utgör den

yttersta gränsen för projekten och för solidariteten, men det har visat sig vara en alldeles för

enkelspårig beskrivning av verkligheten. Relationerna mellan retorik och praktisk handling är

vare sig direkt länkade eller helt fristående utan kan sägas kommunicera på ett intrikat sätt. I

praktiken inbjuds alla, oavsett bakgrund, att vara med i arbete och gemenskap och det visar

sig att i flertalet projekt deltar människor från många håll – även utomsocknes.

Tillhörighet som ett resultat av både retoriskt presenterade och praktiserade konflikter går

emot A. Cohens sätt att fokusera hur människor avgränsar sig i den symboliska kon-

struktionen av lokalsamhället (Cohen, 1985). Utifrån det komplicerade spelet mellan de tre

socknarna finns dock fog för att hävda att en analys av praktisk handling har en lika stor roll

att spela om man vill förstå konstruktionen av en lokal identitet i all dess komplexitet.

Sockengränserna är sålunda i vissa sammanhang precis så fasta som retoriken berättar och

i andra just så genomträngliga som modern antropologisk teori förutsätter. Gemensamt för

den retoriska och den reella konflikten mellan socknarna på sydöstra Gotland är emellertid att

”socken” fortfar att vara central för kollektiv identitet och solidaritet.

Det är emellertid inte sant bara i relationen mellan socknarna utan har även bärighet

generellt vad gäller såväl relationerna med omvärlden som självförståelse. Berättandet kan

alltså ses som en del av ett identitetsbygge med socknen i centrum.

Vidare synliggörs olika typer av berättande i detta kapitel. I likhet med vad som är fallet

retoriken kring Närheten och andra projekt finns det aspekter som primärt riktas utåt, men

som även förstärker självbilden. Den externa retoriken framstår som väl sammanhållen och
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turnerad till skillnad från berättande som enbart är riktat mot en inomsocknes publik.

Skillnaden mellan de olika berättandeformerna är tydlig.

Berättelserna inåt – som turerna kring golfbanan/auktionen - är fragmentariska och kräver

att lyssnaren tagit del av det lokala sociala samtalet i all dess komplexitet. Denna del av de

sociala samtalet borde närmast kunna kallas politisk. Inom ramen för en sådan berättelse

söker olika versioner framstå som ”den korrekta” i en pågående aldrig avslutad kamp om ett

lokalt problemformuleringsprivilegium. Konfrontationen mellan olika grupper av tales-

personer handlar alltså i grunden om vad som är viktigt lokalt. Upplevelsen av en glesbygdens

utarmning kan i detta perspektiv vara ett mer övertygande argument än hänsyn till natur-

värden.

Versionerna kan även betraktas som ett pågående samtal inom ramen för en process där

eldsjälar och nejsägare ständigt möts och utmanar varandra enligt sockendemokratimodellen.

Det handlar sålunda också om själva förmågan att kunna formulera sig och blir respekterad,

d.v.s. om en talespersons rykte.

Beteckningarna ”eldsjäl” eller ”nejsägare” berättar mycket om hur tolkningen av det sagda

sker. I enlighet med vad kapitlet visar så är det emellertid inte så enkelt att en eldsjäl är någon

som offrar sig för det gemensamma goda eller en nejsägare inte alltid någon som går ur sin

väg för att oegennyttigt bromsa förslag så att socknens folk kan sätta sig in i en fråga. Be-

teckningarna eldsjäl och nejsägare kan sålunda samtidigt te sig som en rörelse mellan

modellens förtroende- och hedersbeteckningar och ett politiskt spörsmål kring vilken eller

vilka problemformuleringar som är de dominerande. Det  är frågor som utreds vidare i de

följande tre kapitlen.
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Kap. 5 Ain sum kan tale

Akti jär mair än makti (Ahlqvist, 1979).252

Detta kapitel handlar om förmågan eller skyldigheten att ”kunna tala” d.v.s. att vara en

talesperson. På När är premieras talekonsten i stort och skänker en god berättare respekt.253

Att kunna tala rör den särskilda begåvning som gör att man, i sannolikhetens kläder, kan dra-

pera en skröna så att lyssnarna blir övertygade om att även de mer fantasifulla delarna har

trovärdighetens prägel.254 I detta med att kunna tala ligger även att inför såväl socknens folk

som utomstående kunna sammanfatta den allmänna uppfattningen och så gå före eller, med ett

konventionellt språkbruk, ta ledningen. Har man den tekniska färdigheten är att föra kollek-

tivets talan ett sätt att ta sitt ansvar. Emellertid handlar det om att glänsa utan att överglänsa,

vilket innebär att det viktigaste för att bli respekterad som talare är att visa ödmjukhet inför

kollektivets uttalade vilja, samtidigt som man viker inför överheten:

Gotlänningens sätt är lika skilt från fjäsk och kryperi som från trots och övermod. Gotlänningen utmärker
sig för lugn, foglighet och besinning både i ord och gärning, men oaktat den lugna ytan bor det en djup
känslighet därinnanför. (Snöbohm, 1871 citerad av Söderberg i Gadd et al., 1956: 62)

“Kraku sägar sitt aige namn u vait vasken häut ella skam”.255 Det ansågs opassande i det gutniska
bondesamhället att själv presentera sig. För det mesta var det knappast behövligt heller då alla kände alla.
(Ahlqvist, 1979: 24)

Citaten ovan illustrerar en djupt rotad skepticism mot personer vilka förhäver sig. Det kan

gälla yrkestitel, arv, vilken gård man kommer ifrån eller hur mycket man kan visa fram i form

av jordiska ägodelar. Möten med myndigheter eller yvarheiti och andra som sägs ”göra sig

fina” är föremål för en myckenhet skämtande och har så varit under lång tid: Har du hört?

Jag skall stei till landshövdingen! Masse: Gar däu till anställt folk?256 I den berättade tradi-

tionens skämtande framträder sålunda en gotländsk syn på jämlikhet. Som framgått i de

tidigare kapitlen är det en jämlikhet som går långt utöver vad som noterats för Sverige och

Norden i stort (Gullestad, 1991). H. Jakobssons text i kapitel 2:2 kring fjärdingsmannen ifrån

                                                
252 Handling är mer värd än att ha makt.
253 Respekten för dem som kan återge händelser eller har förmågan att minnas gruppens historia eller juridiska
tradition återfinns i en rad s.k. skriftlösa samhällen (se Goody, 1987; Ong, 1990).
254 Vid sidan om rent faktaåtergivande är berättande ofta en fråga om att inför en publik spegla en händelse med
ett fantastiskt, i betydelsen otroligt, inslag. Berättande som har ambitionen att återge sanningen definieras på När
som en historia, alltmedan en skröna står för något osant. Det blir upp till individen och situationen att avgöra
vad som är sant eller falskt. Sanningen står högt i kurs på Gotland och det kan därför synas som en motsägelse
att de mest uppskattade berättelserna bygger på en lek med sanningen.
255 Kråkan säger sitt eget namn och vet varken hut eller skam.
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När som vägrade att kliva ur vägen för länsman enbart för att denne hänvisade till sin rang

kan tjäna som exempel på rader av berättelser där man ifrågasätter människor som använder

sin position. Ett annat exempel på detta oavvisliga krav på respekt för medmänniskor och

likvärdig behandling har B. Söderberg tecknat ner:

Bonden från Marpis på Fårö hade kommit till Stockholm med sin kalkskuta och fått bra betalt för
laddningen. Nu tänkte han köpa något fint med sig hem. På Drottninggatan gick han i en möbelaffär. Där
fick han se en stor grann rokokospegel. Den ville han ha och frågade efter priset. Den snobbige
bodbetjänten såg föraktfullt på gubben i de slitna vadmalskläderna och sa att det var inte mycket lönt för
honom att fråga efter vad den spegeln kostade, för han skulle i alla fall aldrig kunna betala priset. Då tog
Marpisbonden sin käpp och stack den i spegelglaset så att det sprack och frågade sedan lugnt:
- Kanske att ja nå kan fa vitä va han kostar?
Spegeln var i många år det förnämsta inventariet på Marpis. (Söderberg, 1956: 63)257

Den lokala skepticismen mot ledare är, mot bakgrund av denna misstro mot både överhet

och mot att skilja sig från mängden, inte märklig. I ett närskt perspektiv handlar ledarskap om

att kunna ”tala med myndigheter på myndigheters vis” och att ”gå före”. ”Att tala” kan därför

ses som en närsk och gotländsk omskrivning för ledarskap eller (hellre) ett sätt att hantera en

inbyggd motsättning som alla jämlika samhällen står inför – representation.

Närborna ifrågasätter gärna olika typer av auktoriteter, samtidigt som man med respekt

talar om människor som har ordets makt i sin hand. Diskussionen kring jämlikhet, ledarskap

och förmågan ”att tala” handlar i grund och botten om hur man på När hanterar motsättningen

i att den som anses ha talets gåva inte ses som ”förmer” utan förväntas representera och pre-

sentera gården, socknen etc. I ett glesbygdssamhälle kompliceras detta av att man måste

synas, både som enskild och som kollektiv, för att inte drunkna i det massmediala bruset.

Materialet kring förmågan att tala och ledarskap är uppdelat på tre kapitel. I detta kapitel

fokuseras lokala uppfattningar kring vad ”ain sum kan tale” står för. En diskussion i kapitel 6

kring jämlikhet och olika former av social kontroll på När följs i kapitel 7 av en kartering av

olika typer av talespersoner.

5:1 Att kunna tala
Att tala är viktigt och ger heder, prestige och respekt men att prata
ger ingen prestige. (P. Brandström)258

Personer som i dagens När markeras med uttrycket att de ”kan tala” karakteriseras även på

andra sätt. Det finns en bredd i beskrivande omdömen som ger utgångspunkt för att infoga

                                                                                                                                                        
256 Har du hört? Jag skall till landshövdingen. Masse: Går du till anställt folk? (Sveriges Radio, 1975 - 05 - 21)
257 Denna berättelse är typisk för Gotland, men återfinns i flera variationer från olika delar av Sverige.
258 “Sukuma are good storytellers. As among many other peoples who lack a written tradition, great importance
is attached to the spoken word. ‘Amanile kuyomba’ (he/she can talk), is a commendation, and to say of someone
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underrubriceringar av talespersoner på När. Ain sum kan tale kan ses som ett semantiskt fält

där uttryck som ”eldsjäl”, nejsägare m.m. utgör hållpunkter med ett innehåll som går att ut-

veckla. Metaforen är en förenkling som ger möjlighet att sammanfatta komplexa skeenden.

För att ges djup bör förmågan ”att tala”, i likhet med andra egenskaper, sättas i relation till

andra kriterier. Man kan därvid utgå ifrån lokalsamhällets grundläggande värderingar om vad

det är att vara en människa. Att utveckla ett ”själv” bygger på universella psykologiska pro-

cesser vilka är beroende av ett socialt samspel där uppfattningen om det egna jaget möter

andras värderingar (Mead, 1934 jfr. Geertz, 1983; Goffman, 1952; Jacobson-Widding, 1983;

Wuthnow, 1984). Tanken är att ett ”själv” blir till först då man ses och bekräftas av andra.

Själva interaktionen är sålunda avgörande för att man ska få en uppfattning om sin egen

identitet. Samtidigt är dessa kriterier för personlig identitet kulturellt definierade och mer eller

mindre radikalt olika från samhälle till samhälle.259

Den kognitiva folkmodellen av ledarskap, uttryckt som att ”kunna tala”, har troligen sina

rötter i mötena på kyrkbacken. Bönder och andra skattebetalare träffade ”i skön jämlikhet”

sina likar260 - alla med ansvar för gård och hushåll och därmed nödgade att ta sina egna beslut

och stå för dem - och sökte lösningar på gemensamma problem. Sockendemokrati i denna

version utgick från att det var kollektivet av bönder, husfäder, rotefolk m.fl. vilka möttes,

antog (en person, en röst) och genomförde de konsensusbeslut vilka berörde dem och de

människor som var beroende av dem (Erixon, 1978; Myrdal, 1977; Norddølum, 1980).

Det finns alltså paralleller mellan det gotländska, respektive det svenska och det nordiska

bondesamhället. Att ”kunna tala” handlade på Gotland emellertid om att företräda gruppen

inför andra kollektiv, men även ämbetspersoner, affärsidkare, rättsinstanser och beslutande

organ.261 Det är således rimligt att anta den gotländska formen av jämlikhet och följaktligen

ledarskap tar sig andra och kraftfullare uttryck än vad som varit fallet i huvuddelen av de

historiska bondemiljöerna i det övriga Norden (se även Kap. 2).

                                                                                                                                                        
that he/she is ‘nomeji’, a speaker, is an honourable judgement. But to be a ’nyombayombi’, somebody who just
talks a lot give no prestige”. (Brandström, 1990: 7:5, jfr. Bloch, 1975; Goody, 1987)
259 Dessa problem till trots är det möjligt att tolka tvärs över kulturellt konstruerade värderingar. R. Shweder
pekar sålunda på att människor också har en universell mänsklighet som det går att nyttja i analysen av
värderingar tvärs över kulturskillnader (Shweder, 1984). R. och M. Rosaldo påpekar att känslor är sådana
”mötesplatser”, alltmedan exempelvis J. Fernandez fokuserar på att människor organiserar sin världsbild utifrån
metaforer (Fernandez, 1986; Rosaldo, 1989a; b).
260 I. Olofsson och andra forskare som skrivit om det svenska och nordiska bondesamhället har återkommande
både utmålat och påpekat jämlikheten som det kanske mest karakteristiska draget. (Berg & Svensson, 1969;
Erixon, 1938; Gaunt & Löfgren, 1984; Hallgard, 1973; Hellspong & Löfgren, 1977; Löfgren, 1980; Österberg,
1986).
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Typexempel i äldre litteratur på en som ”kan tala” är bönemannen/kvinnan som, å friarens

vägnar, gick för att be de tilltänkta svärföräldrarna om en flickas hand. Det var en process i

flera steg, som innebar att först diskret undersöka om intresse fanns – därmed undvek man att

kompromettera endera gårdarna

– och senare, offentligt, på

exempelvis gårdsplanen – i mer

utbroderad stil - komma med en

längre utläggning kring

fördelarna med denna i

praktiken redan beslutade

allians. Individer som utmärkt

sig för sin talekonst anför-

troddes att framträda i sådana

känsliga ärenden.262 I äldre tider

bjöds en mångfald tillfällen att

komponera och framföra sådana

”läxor” eller tal, liksom de till-

hörande förhandlingarna. Det

kunde röra sig om inbjudningar

till olika begivenheter, som

utmaning till wåg eller en rad

olika meddelanden inför bröllop

och andra festiviteter. Därvid kunde inte minst ungdomar såväl pröva och utveckla sin tale-

konst med ledarförmåga som ta chansen att i konkurrens med sina årskamrater etablera sig

inom den lokala arenan.

P. de los Reyes och M. Essemyr sammanfattar hur några talespersoner och eldsjälar bland

närborna ser på den ideala ledaren. I centrum står talekonst och lokal förankring:

Duktiga ledare skall kunna hantera förhandlingar, konflikter, information och samarbete. Väsentliga
egenskaper i detta avseende är att kunna uttrycka sig, vara saklig, att kunna driva frågor och inte ge upp.
Ledarens funktion är alltså inte bara en produkt av personliga egenskaper, utan den hämtar näring och
legitimitet från en stark lokal förankring. (de los Reyes & Essemyr, 1993: 26-7)

                                                                                                                                                        
261 Beroende på tidsperiod och geografiskt läge på Gotland handlade det om att representera socknen eller
storgården, roten, grannlaget, bidlaget, atings-folket etc. alternativt gården (Gardell, 1986; Siltberg, 1989;
Steffen, 1943).
262 För beskrivningar av bondebröllop och liknande formella taletillfällen se Bergman, 1921; Erixon, 1978;
Genrup, 1990; Lithberg, 1906-7; 1915; 1928.

Figur 20 En välkänd talesperson i aktion
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Auktoritet hos en som ”kan tala” går även att förbinda med skillnader i ålder och i någon

mån kön. Därmed är vi inne på en ”topografisk” kvalitet, d.v.s. en ”höjdskillnad” (en

hierarkisk skillnad) mellan människor av olika kategorier. En analys av maktförhållandena i

det gotländska bondesamhället kan vara illustrativt. De som samlades och ägde röst i

stämman var de vuxna männen vilka innehade skattesatt jord. Kvinnor, bönder som lämnat

över gårdsansvaret eller fattiga, ogifta ungdomar samt barn var alla personer för vilka

”gubbarna” – de gifta männen – tog beslut. Inom ramen för detta ”husbondevälde” sågs dessa

män som naturliga ledare för de människor som hörde till en gård eller ett enskilt hushåll263,

d.v.s. det kollektiv som av tradition och lagstiftning var beroende av en patriark. Med

”gården” förstods inte bara en viss bit jord, skog, byggnader, skatteplikt etc. ”Gården” var ett

socialt sammanhang som växte fram med de storgårdarna och senare de utskiftade gårdarna

(Erixon, 1938; Essemyr, 1991; Lindkvist, 1991; Lithberg, 1932; Stenberger & Steffen, 1945).

I en roman från Fårö beskriver T. Eriksson sin ungdomskamrat Bengt:

Bengt var skolans obestridlige ledare, djärv och flinthård i en uppgörelse men omutligt rättvis. Kanske
var det denna sällsynta egenskap hos skolans starkaste slagskämpe som gjorde att det flöt mindre näsblod
på den gröna planen vid flaggstången, och att de ändlösa drabbningarna mellan klasserna mattades av.…
(Eriksson, 1948: 147)

Ledarskapet utgår från en jämlik grundinställning människor emellan. Gotland har heller

aldrig haft någon aristokrati i formell mening, men 1800-talets sociala omvälvningar innebär

att skillnader växte fram (se Kap. 2:2).264 Med uppkomsten av ett fattigt skikt steg inte minst

bönderna fram som ett ledande stratum i samhället. Denna bondearistokrati utgör ett av flera

bärande temata i Erikssons bok (Eriksson, 1948). Denna skiktning har emellertid sina gränser.

Bengt är visserligen fattig, men det är ett faktum som kompenseras av hans personliga

egenskaper. Det är allmänt erkänt att han kan vissa saker och det bättre än sina kamrater.

Vidare förstärker Bengts fysiska styrka och hans rättsinnighet kamraternas respekt. Det är

kombinationen av mod, teknisk färdighet och rättvisekänsla som utgör grunden för hans

auktoritet, snarare än hans fysiska styrka i sig.

Th. Erlandsson visar på andra ledargestalter vilka i likhet med Bengt går före och sedan

överlåter åt de andra att fundera över om de skall slå följe (Erlandsson, 1946: 131). Även idag

går det att höra berättas om män och kvinnor som Bengt på När och annorstädes på Gotland.

Det är individer som diskret och osjälviskt kliver fram, tar ansvar och får andras respekt.

                                                
263 För några diskussioner och påpekanden kring det gotländska s.k. husbondeväldet, se Gadd et al., 1956;
Löfgren, 1970; Olsson & Larsson, 1978.
264  Bondearistokrati räknar emellertid djupare rötter än så om man letar sig tillbaka till den förhistoriska och
medeltida farmannahandeln, men även till de beskrivningar som exempelvis C. v Linné gjort om kunniga bönder
på När (Gardell, 1986; Linné, 1741b; Svahnström, 1990).
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Dessa förekommer i flera av kapitel fyras projektbeskrivningar och inte minst i avsnittet

nedan, om auktionen som blev en aktion, samt i beskrivningen av en nutida pärkkarl med

socialt ansvar för sitt lag också utanför spelplanen (se Kap. 5.2 & 5.6).

Många tillfällen med direkt lokal anknytning har försvunnit,265 då förmågan att tala för sig

själv eller kollektivet har prövats. Även idag finns dock situationer då den som ”kan tala” får

ett förtroende och axlar ett ansvar. Nu handlar det vanligen om att inför olika kollektiv for-

mulera det gemensamma och att förhandla med olika utomstående organ, främst represen-

tanter för olika myndigheter. Det är därför inte förvånande att den egenskap som speciellt

framhävs är en persons skicklighet i att brygga över skillnaden i språkbruk och kulturella

praktiker mellan det lokala och utomstående – främst media och myndigheter.

5:2 Auktionen som blev en aktion

I det följande utdraget från fältdagboken återges några scener från en gårdsauktion som

kom att få en annorlunda utformning än vad som är vanligt på Gotland. Texten illustrerar hur

man inte skall agera på eget bevåg om man söker bli respekterad som bonde och som tales-

person. I just detta fall handlade det om bemötandet av en person som hade tagit ett eget

initiativ utan att förankra det hos andra. Denna person var en bonde som utlyst en auktion:

Gårdsauktioner skiljer sig från husauktioner eller dödsboauktioner och får sin prägel av att

det främst är lantbrukare som kommer dit. De har emellertid fler dimensioner än inhandlandet

av djur, redskap och maskiner. Nils fru berättade att det brukar dyka upp en hel del folk, men

att de flesta inte kommer för att handla utan för att träffa folk, prata och ha trevligt till-

sammans. Det är ett avbrott i vardagen. Till auktioner kommer vänner, släktingar, grannar,

samarbetspartners, föräldrar till barnens klasskamrater, studiecirkeldeltagare och många

andra, kort sagt både människor man ser dagligen och sådana som man träffar mer sällan.

Auktioner blir därigenom ett forum för kunskapsutbyte om händelser lokalt, men också på ön

i stort. Emellertid såg Nils och andra just denna auktion som en utflykt där det fanns en

speciell nerv eftersom bonden hade ett rykte om sig att kunna göra det oväntade.

Nils F. frågade under morgonmjölkningen om jag ville följa med på dagens gårdsauktion. ”Fast”,
fortsatte han, ”den intresserar nog inte dig för det verkar bli en ovanlig auktion. Ja, det är Orvar N. själv
som skall hålla i klubban och inte Farmek”. (Ur fältdagboken 1988)

Denna auktion hade föregåtts av skriverier i lokalpressen och diskussioner i lokalradion.

Orvar N. hade i flera inlägg velat påvisa lantbrukarnas komplicerade och svåra situation vad

                                                
265 Flera äldre upptecknare och forskare har haft en personlig erfarenhet av sådana situationer (Bergman, 1921;
Erlandsson, 1923; 1946; Lithberg, 1906-7; Säve, 1980; 1981; Söderberg, 1956).
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gäller det dryga arbetet, den dåliga betalningen och problemet med de stora lånen för en ny-

etablerad rörelse, men också den korta framförhållningen hos myndigheterna. Det var åsikter

som framförs i de flesta möten bönder emellan. I bygdeskvallret stod emellertid Orvars kurs

lågt. En förklarade detta med att han var alternativodlare och samtidigt oförsiktig med

uttalanden som han strödde omkring sig. Samme man påpekade att Orvar hade skulder till

folk på När. ”De pengarna kan Per E. se sig om efter…” En annan fyllde i att ”han, Orvar,

jobbar helst inte själv utan tar gärna in nittioprocentare”.266

Det var fler än Nils som såg fram emot denna auktion och när vi väl var framme be-

kräftades denna bild då det var fler spekulanter än vad som är vanligt på en gårdsliv djurs-

auktion.267 Dessutom var lokalradion och båda lokaltidningarna på plats.

I övrigt var det som vanligt, med en iordningställd parkeringsplats, uppställda maskiner

och uppsnyggad kreatursbesättning.268 Folk vandrade runt och en f.d. anställd berättade om

djuren och hur arbetet på gården varit. Spekulanterna tittade och kommenterade lika mycket

kreaturen som hur denne bonde löst olika tekniska och andra problem i ladugården. Den

utsatta tiden närmade sig och en pall ställdes fram som auktionsplattform utanför lagården,

samtidigt som kvinnorna på gården pilade mellan mangårdsbyggnaden och maskinhallen med

kaffetermosar och tårta.

Huvudpersonen, Orvar N., steg upp på pallen och efter en viss (på Gotland sedvanlig) inledningstid då
det är svårt att göra sig hörd över allt pratande och diskuterande, kom han med ett budskap som fick det
resterande småpratet att snabbt dö ut.269 Orvar upprepade sig och nu hörde alla klart och tydligt:
Auktionen var avlyst men han ville att vi samlades kring några punkter som alla bönder på Gotland har
bekymmer med. Sedan menade talaren att man gemensamt skulle skicka in en protest till överheten.
Syftet var sålunda att väcka bönderna på Gotland och skapa en folkaktion. (Ur fältdagboken 1988)

”Och för att mildra besvikelsen över att det inte blir någon auktion, utan istället en aktion

så får ni var’ så go’a och ta för er av kaffe och tårta som står uppdukat här inne” sa Orvar och

pekade på ett lider i anslutning till ladan. Reaktionen lät inte vänta på sig. Innan han hade talat

till punkt hördes protester, frågor och gliringar. Många mumlade, en och annan knöt näven.

Männen samlades i grupper, samtidigt som man stärkte sig och bjöd runt.270

                                                
266 ”Nittioprocentare” är vardagsuttrycket för en arbetsmarknadsåtgärd för svårplacerad arbetskraft där
arbetstagaren får 10% av lönen från arbetsgivaren och resten från samhället.
267 Lokalpressen skrev att 200 var där men enligt min egen räkning var det drygt 140 och under de centrala
händelserna ett 100-tal deltagare.
268 Att presentera sig, inklusive gården, från sin bästa sida i situationer som avviker från vardagen är viktigt för
hur man ser på sig själv och betraktas av andra. En lång rad situationer kräver en sådan uppsnyggning.
269 Svårigheten att göra sig hörd bland en grupp likar är ett allmänt fenomen på Gotland, vissa ritualer och
ceremonier främst begravningar undantagna. Det kan tas som intäkt för hur jämlikhet uttrycks människor
emellan.
270 Vanligen dominerar män vid inköp av djur och traktorer och det är lätt att få intrycket att auktionen i Alskog
var en rent manlig affär. På auktionen fanns dock också några kvinnor och barn.



175

”Vad har han ställt till med nu!”; ”Skall han driva med folk som rest långt, bara för att

ordna ett spektakel!”; ”Vad kan han hoppas uppnå med detta? Tror han att det ger honom

respit hos banken att få hit pressen?” Mumlet växte i styrka och många var upprörda och

menade högljutt att de utnyttjats i ett (media-) spektakel.

Flertalet närkar och några till flockades kring fyra, fem personer där två som ”kan tala” –

Per E. och Nils F. – kom att inta huvudrollerna. Där fanns ytterligare några som ofta tar till

orda i allmänna sammanhang, men här var de avvaktande och lyssnade till de upprörda

rösterna: ”Vi skall inte behöva tåla sådant här. Sorkar här behöver ryddas upp a grandu, det

luktar inte bra här”!271 Känslorna var upprörda och handgemäng låg i luften.

Under tiden blev huvudpersonen och några av de mest högljudda i oppositionen in-

tervjuade av media och enstaka ord och satser om bondens situation hördes igenom ilskna och

besvikna röster.

En journalist från radion - som uppenbarligen inte hade förstått ilskan riktad mot Orvar -

gick omkring och pratade med bönderna om vad de trodde om att Orvar skulle drivas från sitt

hem av myndigheterna. En bonde från Alskog kommenterade: ”Ja vi får väl se hur det går

med den saken” och fortsatte, till grannen snarare än journalisten, att ”Orvar är tämligen

lurig”. Han vände sig sen åter halvt mot reportern och sa: ”Det är inte många auktioner som

drar till sig alla journalister på ön...”

”Nehej”, säger en närbo, ”nu är det dags att göra något”, och han tittar uppmanande på Nils

F., som brukade gå i bräschen för att ordna till med några av de mer avancerade och lyckade

”upptågen” under hans och flera av de andras ungdomsår.

Situationen var spänd men även förväntansfull. Precis som förutsetts hade auktionen utvecklats på ett
speciellt sätt. Nils förhöll sig emellertid sansad och snarare göt olja på vågorna än underblåste ilskan och
känslan av att vara lurad. Samtidigt började Per skämta. Han inledde med några rader från en känd
Närrevymonolog och sa sen, på nästan övertydlig dialekt: ”Naj, har ni sett. Dei finns kaffi, sorkar. Vi
skall inte gäre källingarna laisne, nå när di bakat tårtor, kokat kaffe och dukat fram! Kum nå sorkar”!272

(Ur fältdagboken 1988)

Aningen dröjande i stegen drog sig ett 15-20-tal närbor och andra, som även de kände till Per

och hört hans ord, fram till det uppdukade kaffebordet och drack kaffet i mindre grupper.

Huvudpersonen gled snart ur fokus för deltagarnas intresse om också inte medias. Först

muttrades det både här och där, men allteftersom lättade stämningen och man lät sig väl

smaka. Istället dryftades det gångna året, med bönder i olika socknar som lagt ner sitt jord-

                                                
271 Sorkar – normalt pojkar, här unga män; rydda - rensa; grandu - lite grann.
272 ”Kom nu pojkar” är ett par ord ur en visa som Brändus Sväinpälsar gjort välkänd. Medvetet eller ej är
hänvisningen till denna visa och den känsla av kalas som den kan associeras med ett sätt att definiera
stämningen.
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bruk och spekulerade i om sockerbolaget i Roma skulle få bli kvar. Ja, allt det som kommer

upp när bönder från olika socknar kommer samman och får en chans att prata. Någon frågade

om bräckt Östersjövatten, som en bonde på När börjat bevattna sockerbetorna med och så

gick diskussionen igång om hur mycket större betskörd det kunde ge och hur lång tid det

skulle ta innan marken blivit för salt. Allteftersom kaffet tömdes ur kopparna och tårtorna tog

slut tackade man kvinnorna för förtäringen och begav sig hemåt.

Delaktighet och duglighet

Då auktionen kom på tal i senare diskussioner tog jag upp de synpunkter som Orvar fram-

fört: de långa arbetstiderna, dålig lönsamhet, kort framförhållning hos myndigheter m.m. I

stora drag var man överens med honom, men det tog inte loven av den ilska man kände inför

hans uppförande. Genom att inte göra sina kolleger underkunniga om sina planer hade Orvar i

besökarnas ögon gjort ett moraliskt felsteg. Det centrala problemet var, som man såg det - och

här var man överens . Orvar hade visat dem bristande respekt genom att utnyttja dem för att

nå ut med sitt budskap till media. Man kände sig lurade, som lambi in i kätten (fåren in i

kätten). Genom sitt tilltag hade Orvar brutit mot en kardinalregel: solidariteten med sina likar.

Tveksamheten mot Orvar låg inte bara i hans sätt att föra ut sitt budskap och att underlåta

att göra de andra delaktiga. Motståndet hade även att göra med det faktum att flera av auk-

tionsbesökarna ifrågasatte hans förmåga som bonde. Några av argumenten, vilka vädrades i

samtalet som följde hans uttalande, löd: ”Han skall inte prata om att ha det svårt, han som

låter andra jobba åt sig och själv åker på semester”. ”Och det när gården går dåligt”.273

Händelsen poängterar två olika aspekter av hur man ser på andra människor. Orvar följer

alltså inte den princip för informationsspridning - delaktighet - vilken trätt fram som central i

förenings- och projektavsnitten. Därmed ifrågasätts andra människors integritet, också om

Orvar själv uttrycker det som att han öppet vänder sig till ”fria odalbönder” och formellt sett

följer principerna. Dessutom anses Orvar i sitt agerande, som yrkesperson och privat, inte

uppfylla de krav man ställer på en ”bra karl”. Man ställer sålunda Orvars förslag i relation till

två typer av prövostenar: informationskriteriet samt värderingen av honom som bonde och - i

förlängningen - som människa. Här ligger en viktig poäng för att förstå hur en annan

människa och dennes trovärdighet betraktas utifrån en helhetsbedömningen av personen.

                                                
273 Kännedomen om Orvars ekonomiska och husliga förhållanden är inte speciellt föranledd av hans ekonomiska
beråd utan är snarare en del av insulariteten på Gotland. Intresset för lokala affärer tar sig även numeriska uttryck
om man betänker att såväl lokalradion som lokaltidningarna har den tätaste lyssnar/läsarskaran av alla lokala
media i Sverige.



177

Dessa båda aspekter - att följa gängse spelregler och hur man värderas som person - under-

stryker hänsynstagande till lyssnarens integritet och autonomi samt att talaren är värd respekt.

Annars får orden ingen bärighet.

Talare som vägvisare

Ytterligare ett utdrag ur fältdagboken från den beskrivna situationen illustrerar att det inte

finns någon given ledare. De som har sina likars öra tar ansvar för att peka på ett bland flera

möjliga handlingsalternativ:

Deltagarna gick ihop i grupper för att känna av stämningen och pröva olika tankar. Man förberedde på så
sätt ett konsensusbeslut om hur man skulle upprätta och reagera på denna händelse. Det fanns ingen given
ledare, men företrädesvis sökte man sig samman sockenvis och samlades kring några som var vana och
kunniga i att formulera sig kring oväntade situationer. (Ur fältdagboken 1988)

Per E. och Nils F. har båda viktiga positioner i socknen och inom kommunen. Den senare

är samtidigt känd för att komma med förslag till upptåg och som en som gärna går i spetsen

för handgripliga skämt.274 Han förhöll sig emellertid neutral och det blev Per E. som sum-

merade situationen som oförsvarlig, samtidigt som han antydde att det var synd om kvinnorna

som jobbat i flera dagar för att bjuda på kaffe. Att ta emot kaffet blev på så sätt ingen eftergift

mot Orvar utan istället ett sätt att visa respekt för de som ordnat kaffe.

Efter att ha lyssnat på de många olika åsikterna intog Per en medlande position. Han röst

var på en gång övertalande och resonerande och det var tydligt att han vände sig till likar.

Respekten för honom - som företagare, frampärkkarl275, eldsjäl på bygden, erfaren styrelse-

ledamot i ”sockenföreningar”, bonde och en som ”kan tala” – är viktig för att förstå varför

man lyssnade på honom i denna situation.

För att övertyga använde han sig av olika typer av argument där han i tur och ordning appellerade till den
egna vinningen för den närvarande bönderna (d.v.s. att i någon mån få ge tillbaka för oförrätten), till
deras hederskänsla och i viss utsträckning till skuldkänslor. Han hänvisade till att (i) det är Orvars pengar
de nyttjar då de dricker kaffe och äter tårta. (ii) Kvinnorna inte skall behöva lida för karlns felsteg. De är
kända för att ställa upp och anses vara både duktiga och hårt arbetande. (iii) Dessutom hänvisade han till
att de flesta kommit av nyfikenhet på vad som skall hända snarare än för att köpa något. (Ur fältdagboken
1988)

Ledarskapet är sålunda inget självklart i detta jämlika samhälle, där ingen utanför maktens

boningar sägs ha försteg och auktoritet.

                                                
274 Närborna är kända på ön för att inte stillatigande ”ta skit från någon” och, berättas det, ser ofta till att
upprätthålla denna bild av sig själva - gärna handgripligen.
275 Frampärk, en av flera varianter på den gotländska sporten pärk, är främst de något äldre männens domän
eftersom taktik och talekonst är lika utslagsgivande som idrottsliga kvaliteter som avgör (Bergman, 1921;
Munthe, 1948; Nilsson, 1975; Nordisk Familjebok, 1915).
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Nils F. höll av olika skäl tillbaka eventuella idéer om att dramatisera situationen, medan

Per E. i detta fall tog initiativ till en fredlig upplösning av situationen. Detta fick övrigas

acceptans, delvis i brist på organiserade alternativ och delvis därför att de fann Pers tolkning

och lösning god. Det är i detta moment, att man accepterar Pers sätt att tolka situationen och

ge samvaron ett innehåll, som förmågan och respekten för den som ”kan tala” tydliggörs. Det

är bakgrunden till den förväntan som finns då man vänder sig till dem.

Det är här viktigt att poängtera att alla kan göra sin stämma hörd i alla sammanhang där

man samlas (se Kap. 3, LRF:s årsmöte). Alla har rätt att yttra sig och man förväntar sig att de

andra lyssnar på den som upphäver sin röst. Följdriktigt gick inte Per iväg direkt efter det att

han sagt sitt. Istället väntade han in och argumenterade i något fall kring olika punkter i

frågan om vad som var det bästa att göra.

Det kan vara på sin plats att stanna upp inför några av de frågor som aktualiserats i

samband med denna händelse: (i) Vad är basen för och hur etableras den integritet som Orvar

förnärmade då han lurade in sina lyssnare i en färdig situation? (ii) Vilken är grundvalen för

den tilltro och respekt som han själv, enligt kommentatorerna, inte nådde upp till? (iii) Vilken

är kopplingen mellan respekt och att ”kunna tala”? (iv) Varför krävs en sådan respektabilitet

för att man skall lyssna?276

Talekonsten som gudagåva

Alla dessa frågor kan sammanfattas i ett citat som den gotländske författaren och konst-

nären D. Ahlqvists låter en av sina mycket omtyckta ”gubbar” stå för: Um ja ljaugar tar ja

inte någ för de (Ahlqvist, 1979). Det är typiskt för jämlika samhällen att ledarskap spelas ner,

beskrivs med underdrifter eller med omskrivningar som uttrycker likhet (Gullestad, 1991).

”Där går en som har huvudet på skaft” eller ”Den har talets gåva” är utsagor i samma andas

barn som det gotländska uttrycket att ”kunna tala”. Gutamålets uttryckssätt antyder att

gotländska i sitt relativt neutrala språkbruk är ännu något försiktigare än svenskan i sitt ut-

pekande av någon enskild individ.

Med denna jämlikhetens logik borde varje tecken till avvikelse dra till sig sociala sank-

tioner. På När kan man dock iakttaga en rad positioner där olika speciella egenskaper fram-

hålls. I äldre tider kunde det vara livsavgörande att en fiskare klarade av att förutse väder-

växlingar och fiskens vandringar. Ibland ansågs en persons förmåga så speciell att den

omgavs med föreställningar om en pakt med hin onde eller andra osynliga makter. I ett brett

                                                
276 Man var ju i stort sett överens med talaren Orvar och såg protester som något positivt i sammanhanget.
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nordiskt perspektiv kan man göra jämförelser med spelmän som sades gå in i en allians med

djävulen eller näcken. På Gotland talade man om spelmän som lärde sig älvastrik (älvaspel)

som ett sätt att förklara deras märkliga gåva att kunna få med sig människor så att ”... de helt

gav sig hän i dansens virvlar, ja de dansade ända till de inte mäktade mer”.

Även idag, då få sägs sätta sin själs salighet på spel, finns en förundran inför de människor

som genomför arbete och sport med både överlägsen självklarhet och estetisk finess, vilken

närmast betraktas som omöjlig att replikera. De sägs ha en lätthet i handlaget, i arbetet hemma

och på åkrar, i skogen eller på sportfältet.

Förr, har det sagts mig, slog man en spik i tröskeln eller lade järn under den. Syftet var att

skydda gården så att inte avundsamhet skulle kunna kliva in, men även – vilket är av större

intresse i detta sammanhang - ge medlemmarna kraft att lyckas i sitt arbete och i sin allmänna

framtoning. Fortfarande talar man om grannbönder och företagare vilka fortsätter att investera

då andra sett ur sitt eget perspektiv för länge sedan ansett att krediten på banken borde ha

sinat. Det är som om ”hade de en guldskatt i gödselbrunnen till att ösa ur”. En förmåga utöver

det vanliga kan i ljuset av dessa historiska traditioner betraktas som att det var en ”gudagåva”

eller från ”djävulen införpaktat”, alltså något som man inte är herre över själv.277

5:3 Duga – grund för självrespekt

Begreppet ”att duga” ger en bas för att förstå hur jämlikhet rationaliseras på När. Samtidigt

är ”duglighet” förknippat med möjligheterna att få andras gehör (se exemplet ovan). Därmed

har duglighet också att göra med förutsättningar för ledarskap. Th. Erlandsson har samman-

fattat vad det är ”att duga” och kopplat det till hur lekar kunde fostra duglighet:

Wågen var ett sätt att fostra till sockenskap … man skulle duga något till, man skulle uppföra sig hyfsat,
och man skulle hålla samman. Att åtminstone det sistnämnda är en urgammal gutadygd kan utläsas på en
runsten från Sjonhem socken, …: ”Gud svike dem som Rodfos sveko”. (Erlandsson, 1935: 240-1).

Vad det innebär ”att duga” är svårt att avgränsa, särskilt som kriterierna är situationellt be-

tingade och föränderliga över tid. Komplexet ”att duga” handlar mer om social än kulturell

konsensus. Först som sist är det fråga om en inneboende drivkraft, att i alla lägen nå upp till

en viss nivå. I det sker en presentation som utgör en grundval för en identitet vilken bygger på

både omgivningens och den egna bedömningen av det man gör (jämför Goffman, 1952). Det

handlar främst om arbete, men kan röra alla typer av aktiviteter.

                                                
277 Vid sidan om ett allmänt avståndstagande mot respektive essentialiserande referenser kring folkloristisk
litteratur, eller som del av skrönor kring en äldre och gången tid, har referenser till geisk (övertro) varit få under
fältarbetstiden.
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Ett exempel på vikten som läggs vid att klara av vardagens sysslor och därmed ”att duga”

är en kvinnas upplevelse då veckans arbete avslutas: ”Det är en sådan känsla av tillfreds-

ställelse då jag krattat gården på lördagskvällen och vi kan höra helgmålsringningen. Då

känns det att det har blivit helg!” Hon fortsatte och förklarade: ”Det skulle vara omöjligt att

tänka sig att göra helg utan att ha krattat. Jag skulle få skämmas ögonen ur mig! Skulle aldrig

kunna visa mig på bygden”. Det är i denna, en äldres kvinnas övertygelse och dubbla ansats,

som avsnittet om ”att duga” tar sin startpunkt.

Först är det värt att påpeka att det är den egna värderingen som förefaller att vara viktigast

i denna kvinnas grund för tillfredsställelse. Hon känner även av omgivningens tryck, men det

kommer i andra hand. En outtalad och central del av komplexet ”att duga” handlar dock om

att konkurrera med andra. Därigenom skapas de relativa positionerna i den lokala hierarkin.

En sådan existerar, även om den - inte minst för utomstående - framstår som obefintlig eller

rejält nedtonad i den allmänna jämlikheten.

En strävan efter att excellera löper parallellt med det inledande citatets duala princip -

skammen och tillfredsställelsen - och utgör en grogrund för såväl andras respekt som den

egna självkänslan. Dessa två storheter är oskiljbara. Hur viktig denna senare upplevelse är

visar ett citat som berättar om vad det är att  i n t e  duga:

Stoffen ”gårdsnock”, han som aldrig blev någonting och aldrig dugde till någonting utan måste lita till
Guds och människors barmhärtighet. Denne ”gårdsnock” kunde födas eller tas upp i en gård och skötas
om till döddagar. (Erlandsson, 1923: 49-53)

Innan det är dags att måla upp konturerna av vad ”dugligheten” står för, vill jag dela med

mig av ytterligare några erfarenheter och ordspråk.

 ”Slikt ska va bak-kal (rorsman) sum int väit skillnä pa bjaure (stäv) u rang (spant)”. Ahlqvist, 1979: 59.
“Sväini star pa teiar u gratar at slikt!” Uttryck för vrede och leda … när ett arbete blivit uselt gjort eller
viktiga saker försummats. Den fantasifulla bilden av de gråtande grisarna som står på tå är i sin barocka
bondehumor typisk för urgamla gutniska berättartraditioner. (Ibid.: 56)

I egenskap av nybliven dräng blev även jag föremål får sådana resonemang som Ahlqvist

refererar till här ovan. Oftast stannade det emellertid vid suckar kring oskapliga akrar (för-

färliga åkrar). Det hände dock att bristen på insikt i lokal kunskap gick för långt:

En strålande och kall morgon i mars var vi ute för att ta in överblivna grenar och skräpvirke från skogen
där vi jobbat under vintern. Jag och bonden som jag för tillfället arbetade för åkte iväg med traktor och
skogsvagn. Detta var den sista av flera resor den veckan och det mesta var hämtat. Eftersom det bara var
lite kvar och jag hade lovat att hjälpa en vän under eftermiddagen ville jag få jobbet snabbt undanstökat.
Alltså var det bara att ösa på och grenarna flödade snabbt upp på flaket, huller om buller. Jag började just
bli varm då jag uppmärksammade att bonden var uppbragt. Till slut kom en lång harang som avslutades
med: ”Det krakreidra' (kråkbo) du lagt upp på vagnen skulle göra oss (gården, honom och mig) till åtlöje
i socknen”. “Så kan du inte göra! Tänk på att vi skall genom sokni på vägen hem. Dei gar rakt inte för si’.
Stappla upp veden ordentligt! Vad kommer folk att tro?” Efter en stunds diskussion i frågan blev det klart
att han inte kunde tänka sig att åka genom sokni eller visa upp gårdens lass,  traktor och vagn som det var
lastat. Det skulle vara snyggt och ordentligt gjort, menade han, annars kunde det lika gärna vara med min
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hjälp. Vi lade sen gemensamt veden i vackert inåtsluttande rader som låg symmetriskt i minskande och
självbindande rektanglar på vagnen. (Ur fältdagboken)

5:3 a Duglighet, moral och integritet
Referensen till såväl individens som gårdens heder är intressant genom att den kopplar

arbetsinsatser till en moralisk dimension. Bonden hade, precis som sin fru, tagit på sig att ut-

bilda mig så att jag skulle kunna fungera något så när. Hon fokuserade på olika sociala sam-

manhang – klädedräkt, placering vid begravningar, tacktal m.m. - medan husbonden gjort det

till sin sak att lära mig förstå språket och åtminstone hjälpligt klara av de vanligaste sysslorna

på gården. Den anledningen bägge angav var att jag för mitt eget bästa behövde lära mig

sådant. Samtidigt hänvisade de till att gården inte skulle skämmas ut.

Det är inte bara i arbetet som grunden för självrespekt ligger. Arbetet är kanske viktigast,

men självrespekten har fler utgångspunkter; att inte ligga i skuld och att kunna betala kontant

är sådant man gärna refererar till, genom egna erfarenheter och berättelser. Så påpekade t.ex.

en äldre bonde och fiskare aversion mot beroende. Att häfta i skuld till handelsmän

betraktades som en stor skam och det var med stolthet man - öppet - gick för att betala sin

skatt. Ännu i dagens När, fortsatte han, anser närborna att det är hedersamt att göra rätt för sig

[på stället]. Således berättas om bonden som tog upp ”hästhandlarplånboken” och till köp-

mannens förvåning räknade upp de 250 000 kronor som behövdes för traktorn han ämnade

köpa. Också på det nu stängda Hemse hotell kunde man berätta om närkar som med kontanter

ersatte hela förtäringen vid en bröllopsmiddag eller årsdagskalas - och i undantagsfall även

utgifter för sönderslagen inredning.278

Att koppla samman arbete med moral skulle kunna förefalla något sökt. Som framgår av

exemplet med auktionen som utvecklades till en aktion länkas dock föreställningar kring ”att

duga” till kvaliteten på arbetet och till individens moraliska resning.

Andra har gjort likartade kopplingar (Flygare, 1999: se ex. del 3). I sitt arbete kring den

västerländska kapitalismens födelse har Weber diskuterat hur människor inom den pro-

testantiska trossfären betraktar sig själva utifrån gemensamma samhälleliga värderingar

(Weber, 1930). De blir till drivkrafter som motar den enskilde framför sig. Inte minst i ett

homogent samhälle, som När kan sägas vara, finns det förutsättningar att sådana ”pådrivare”

internaliseras, som moraliska rättesnören. Populärt kan man säga att den protestantiske nord-

europén har ”Luther på axeln”. ”Att göra sitt” och, till yttermera visso, ett gott arbete utgör

                                                
278 Räntesubventionsreglerna under främst 1970- och 1980-talen innebar att motviljan mot att stå i skuld
differentierades så att gårdens allmänna affärer ofta kom att skötas med lån medan resterande, enskilda affärer
gärna reglerades direkt.
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sålunda en inre drivkraft. En väl utförd insats ses därmed som sin egen belöning och en till-

fredsställelse i sig.

Emellertid internaliserar individen inte bara denna arbetets moral. Den paras också med

jämlikhet, som grundtonus. Med jämlikheten och arbetsmoralen följer även en bedömning, en

värdering eller kanske hellre kontroll av nästan (jfr. Sandemose, 1985). Även M. Gullestad

förlägger sociala aspekter till moralens domäner.279 Gullestads analys förklarar väl hur det

kommer sig att den inomgruppsliga moralens konstruktion är så viktig då man bedömer sina

likar. Hennes tolkning av behovet av avgränsning uttrycker hon som symboliska gärdesgårdar

medan Sandemose fokuserar kontrollen av medmänniskorna (ibid. se också Sandemose,

1985). I Webers efterföljd vill jag föra fram idén att insulariteten i lika hög grad är kopplad

till behovet av att få bekräftat att man duger och vad det är ”att duga”.

Duglighet och nytta

”Att duga” handlar om den press som så gott som alla känner att vara till nytta och nå upp

till en viss nivå av främst teknisk skicklighet. Det var inför den självupplevda känslan av att

inte längre anses duglig som en kvinna vägrade att delta i Närhetens träffar (se Kap. 4). Hon

menade att hennes grannar skulle se ner på henne om hon tog sig för att roa sig en vanlig

vardag, snarare än ägna sin tid och kraft till hem och trädgård. Med den stigande åldern och

krämporna, som gjorde att hon hade allt mindre möjlighet att tillfredsställa sin ”Luther”, upp-

levde hon det som än viktigare att dubbla sina vedermödor därvidlag. Det var en livshållning

som hennes bekanta väl förstod och sympatiserade med.

Ett annat exempel på vikten av ”att duga” är följande text som baserats på fältdagboken:

En ung familj jag kom i kontakt med hade ett stående problem som de hanterade ömsom skämtande,
ömsom på allvar. Mannen i huset tog varje tillfälle att pyssla om odlingarna, maskinerna, de skördade
grönsakerna o.s.v. Frun i huset å sin sida ville att man skulle få en rytm mellan arbete och ledighet. Hon
ville har mer tid att tillbringa med mannen och barnen, men det var svårt för dem att få det att gå ihop.
Det slutade ofta med att man och hustru kom att hamna på var sitt håll. Den ena gick in i lagården och
den andra for med barnen till stranden. Till saken hör att mannens föräldrar, så fort han tog sig för att åka
med familjen, kom med envetna om än stillsamma påpekanden om allt som fanns att göra. De
kommenterade att också svärdottern lämnade hemmet ”vind för våg”” – även om det var diskat efter
middagen, städat till helgen etc.
Den unge mannen menade i våra samtal att han upplevde en dubbelhet inom sig inför kraven som kom
från familjen, från honom själv och från föräldrarna. Han trivdes gott med att arbeta och blev nöjd med
sin insats, men förstod samtidigt att det lämnade familjen utanför. Sammantaget blev det svårt att få
rätsida på situationen, vilket ledde till slitningar i relationerna åt alla håll.

                                                
279 Närmare bestämt visar hon hur hennes informanter - arbetarklasskvinnor hon har samtalat med runt olika
kaffebord - i stället för att hänvisa till exempelvis klass, på en moraliserande grund utdefinierar dem som synes
sträva ut ur det egna sociala skiktet (Gullestad, 1984).
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Det finns en kluvenhet mellan känslan av ”att duga” - inför sig själv och föräldrarna - och

önskan att räcka till även i andra avseenden. Detta kan illustreras med en bland flera likartade

överraskande frågor som ställdes till mig under min tid på När: ”Är du till nytta eller behag?”

Att som ”alla andra” sköta sina arbetsuppgifter och sociala åligganden har sålunda ett egen-

värde med moraliska och i förlängningen även kosmologiska konnotationer.280

Respekt för andras autonomi

Underkommunikation förefaller att vara ett framträdande drag vad gäller social kontroll på

När. En del av grunden för detta kan härledas till respekten för den andres integritet. Tanken

att var och en skall sköta sitt är djupt ristad på När. En diskussion mellan två generationer i ett

bondehushåll, handlade om autonomi och gränser för brister i husdjurskötsel:

Per-Åke N., far i huset, läste tidningen och mor plockade undan efter kvällsmaten och diskade med hjälp
av den nu vuxna yngsta dottern. I en notis berättades det om en bonde på norra Gotland som under lång
tid misskött sina djur så illa att ett par av djuren dött av vanvård. Vartefter hade djuren dragits ut på
markerna att ruttna, men nu hade veterinären slagit larm. Per Åke tog hjälp av mor i huset för att
identifiera den gård den anmälde bonden kom ifrån. Lotta N., den yngsta och nu närmast vuxna dottern,
bröt in i samtalet och röt till: ”Vad är det för grannar som inte gör något åt saken utan låter det gå år efter
år. Det skulle jag aldrig tåla om (våra grannar) gjorde så!” Sonen, Olof N., nickade instämmande. Men
Per-Åke protesterade med viss häftighet: ”Visst är det synd och skam att man låter det gå så långt. Men
tänk på att man skall fortsätta att leva tillsammans också långt efter det att denna historia är glömd.
Grannar måste man respektera och hålla sig väl med. Det går inte att bara trampa in. Det kan leda till
fiendskap som aldrig tar slut. Var och en sköter sitt och man lägger sig inte i hur andra sköter sitt.”
”Dessutom”, fortsatte han, ”vet vi inte bakgrunden till att det gått så långt. Ni skall inte vara så snabba att
uttala er!”
Samtalet mellan de tre blev allt hetsigare utan att leda vidare. Efter ytterligare några turer gick mor i huset
in och bröt av: ”Nehej, nu får det vara bra”. Muttrande avbröt man samtalet, i det att man accepterade
hennes auktoritet. Efter någon tid, då barnen återigen var hemma från skola och arbete, tog man åter upp
problemet. Inte heller nu kom man fram till någon lösning på dilemmat hur man skulle handskas med var
gränsen går för den andres - grannens, vännens eller släktingens - autonomi och ansvaret man har för djur
och människor. Tillsammans gick man igenom en rad situationer runt om på När för att se om det gick att
bedöma vad som var tillräckligt illa för att man skulle ha rätt/skyldighet att ingripa. Inte heller nu kom
man överens om hur långt misskötsel av djur eller interna familjebråk skulle gå för att man som granne
etc. skulle gå in och agera. Denna gång gick emellertid Per-Åke med på barnens slutsats att så långt som i
den händelse som inledde frågan får det bara inte gå. Han menade att man måste gå in och försöka tala
dem som misskött sig till rätta. I det läget kan det vara en fördel att vara granne och på så sätt nära den
som har problem. Går inte det så finns alltid möjligheten att skicka in en anonym anmälan till djurskyddet
eller hälsovårdsnämnden. Men, menade han, det kräver noggranna överväganden. Grannarna förstår  i
alla fall snart vem som gjort anmälan. (Ur fältdagboken, 1988)

Det är centralt att man inte lägger sig i andras affärer utan respekterar deras auktoritet och

autonomi, i synnerhet inom ramen för den egna gården eller huset.281 Om någon däremot

                                                
280 Delar av moralsynen legitimerades i en numera alltmer svunnen kosmologi varom vi kan göra oss en bild tack
vare enstaka informanter och folkloristiska studier, t.ex. bonden som fuskade med gränsstenar och gick igen som
byse. Bysen är ett exempel på en tidigare koppling mellan kosmologi och en legitimerad moralsyn (Palmenfelt,
1976: 24, men se även Jakobson, 1955; Nihlén, 1929).
281 Det finns undantag från regeln att ”inte lägga sig i”. Dessa undantag bestäms huvudsakligen av vän- och
grannrelationer och faller inte in under samma diskussion. Nödsituationer som sjukdom, sorg etc. ruckar på
autonomin och ansluter till en helt annan modell - grannhjälpen.
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överskrider vissa gränser för vad som är accepterat, eller går in på andras område, anses det

helt korrekt att gå till handling. Speciellt gäller det gemensamma angelägenheter, före-

trädesvis inom socknens ram. Det spelar då ingen roll huruvida man berörs personligen eller

kollektivt. Det finns på När t.ex. rader av historier kring en lärare som ansetts passerat

gränsen för lämplig nivå av aga och de trakasserier denne lärare utsattes för. Dessa var, enligt

mina sagespersoner, sanktionerade enligt lokalt rättsmedvetande och dess jurisdiktion.

”Att duga” har både en positiv och en negativ definition. ”Duga” utgår först som sist ifrån

tanken om att nå upp till en viss nivå av kompetens. En bedömning i positiva termer går att

utläsa i frånvaron av kommentarer. Däremot så framträder negativa förstärkningar, som i

fallet med Orvar N. ovan i en rad bedömningar. Rader av ordspråk förstärker intrycket: ” Ha

tog si haug ton lissum Asare soi; Stäurt skröit u fatt fläsk fassnar int på ribbaini; Källingi

skudd spytt yva körktånne, men de fassne pa käpen; Stormen har fäll större trei än han”

(Ahlqvist, 1979). 282

Autonomi och grannhjälp

Grannhjälp är ett honnörsord på När och Gotland. Det ses som en självklarhet och något

som man inte förväntar sig annat än tack för (förutom för direkta kostnader). Emellertid går

den egna integriteten alltid först. Ofta har jag hört grannar och vänner säga: ”Det ska nuck

ga”. Stoltheten över att kunna, även då smärtor och feber sätter in, är starkare än viljan att

tacka ja till hjälp. Följdriktigt ingriper grannar av och till och hjälper den oftast tacksamme

grannen, också emot dennes protester. Även detta har sina givna gränser:

En vacker marsdag höll vi på att avsluta vårens arbete vid sågen. Under det att sågklingan tystnade och vi
åter kunde höra fågelsången, sopade vi undan och lade upp de sista barktäckta slanorna, som skulle bli
ved på vagnen. Bonden diskuterade med sågmästaren om en märkligt vriden stumble (stock/stubbe) som
kommit med lasset.
I denna pastorala situation anlände näste person som tingat sågen med sitt lass. Vi gjorde plats för honom
och han, som var ensam och till åldern kommen, började med stort besvär att börja lasta av och rulla fram
virke till sågen. Det såg en aning riskabelt ut och jag gjorde en ansats för att gå fram och räcka en
hjälpande hand. Emellertid hindrade mig bondens far och viskade bestämt: ”Han skudd ha buda folk
nock! Snålheten är dryg för ryggbastet. U han skudd ändå int' ta emot hjälp'n”. (Ur fältdagboken)

Det hela fick anstå eftersom det gick inte att diskutera saken på plats. Precis som förr ser

man idag en grund för stolthet och självrespekt i att kunna genomföra arbeten på ett riktigt

sätt. Senare blev det klart att man, som vid gamla tiders gillen och ating, skulle bjuda in extra

arbetskraft om man inte hade tillräckligt med folk på gården. Det var, menade min sages-

                                                
282 ”Hon tog sig en (hög) ton som suggan vid Asare gård”; ”Skryt och magert/skämt fläsk fastnar inte på
revbenen”; ”Kvinnan skulle spotta över kyrktornet men det fastnade på hakan”; ”Stormen har fällt större träd än
han”.
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person, enbart ”snålhet” eller stolthet som kunde hindra någon från att ta in hjälp. Om jag

hade erbjudit mitt stöd skulle det, menade min värd, chikanerat denne bonde i det att jag kon-

fronterat honom med hans bristande planering eller snålhet. Det var inte något mina värdar

önskade. En öppen konfrontation av den sorten kunde skapa illvilja.

P. A. Säve har gjort reflektionen att enkelhetens dygd var något som ingav heder och

respekt (Säve, 1981: 75). Med det gotländska uttrycket att ”kunna tala” poängteras den för-

siktighet man framhäver med olika underdrifter. På Gotland finns flera exempel på hur var-

dagsskicklighet helt enkelt ses som självklar, eller hur andras förträfflighet enbart markeras

genom att man stillsamt uppmärksammar dem eller deras handlingar. Detta förefaller vara

tillräckligt för att markera positionen som speciell.

Tävlan och utanförskap

Som nämnts inkluderas ett tävlingsmoment i hur respekt byggs upp respektive raseras. Förr

såg man en ära i att bli klar med olika arbetsuppgifter på vissa bestämda tider (Säve, 1981:

74). Från 1930-talets Gotland kan de äldre berätta hur man i lag kunde gå fram på nära-

liggande åkerlappar och i skämtsamma ordalag slå vad om vilken gård som skulle hinna först

med att gallra betor, faga ängen (rensa ängsmark), ta in hö etc.283

En kvinna i 60-års–åldern berättade, alltmedan vi gick fram över betfältet: ”Man kunde

förr se hur olika gårdar tävlade med varandra. Det var inte utan stolthet man nådde fram till

änden och kunde lyfta fram kaffekorgen innan grannarna hade kommit så långt”. Hon fort-

satte: ”Dom här tävlingarna kunde gälla lång rad orkor (arbetsuppgifter) vi hade att ordna

med hemma. Speciellt kommer jag ihåg hur det var när vi bjöd samman vänner och grannar

för att karda, spinna, ysta och en hel massa annat tillsammans”.284 ”Hela tiden”, berättade

hon, ”fanns det något vi kunde tävla om, antingen en mot en eller part mot part, unga mot

gamla.

Att kollektivt tävla mot varandra var vanligt förr. Också idag följer man noggrant var-

andras arbeten ute på fälten och vid hemmet. Genom den kunniges ögon ter sig åkrarna som

levande grafiska tecken på när och hur väl arbetet genomförts. Även mer eller mindre vågade

experiment noteras - och kommenteras. Den som inte ”duger” eller når upp till egna och

                                                
283 Det finns många författare och forskare som uppmärksammat tävlingssituationer, som byggde på gårds-, rote-
och sockentillhörighet samt kön och ålder (Bergman, 1921; Erlandsson, 1923; 1935; 1946; Säve, 1980; 1981).
284 Man har idag revitaliserat och formaliserat några av dessa tävlingar så att man t.ex. regelbundet håller
betgallringstävlingar på Gotland.
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andras förväntningar kommenteras med olika ordspråk som följer dem i prat och skvaller.285 I

polemik mot de synpunkter som L. Åkesson och B-E. Borgström framfört kring utanförskap

vill jag betona att det inte enbart är originalen som hamnar inom denna kategori. Det gäller i

lika hög grad ”den som dei int’ blai nåe' av” (Borgström, 1974; Åkesson, 1991), som den som

”kan tala”. Detta illustreras av följande sägen:

I en berättelse om en av jättarna på Gotland, Hoburgsgubben, känner sig en bonde, som tidigare
samarbetat med denne, tvungen att bjuda in den hedniske jätten på barndop också om det kommer att leda
till bondens ruin. Emellertid finner en dräng på råd och lägger i inbjudan med sådant som Hoburgsgubben
inte kan tåla, dock vill han bidra med en faddergåva.
Hoburgsgubben: “Säg mig nu sannfärdigt om någon plär giva mer än vad nu givits?”
Drängen: “Sanningen att säga, genmälte drängen, en har jag sett som gav mycket mer”.
Hoburgsgubben: “Nåväl!    Ingalunda vill jag vara den sämste    . Och för tredje gången öste Hoburgsgubben i
säcken en full skovel med silvermynt, och frågade: Har du sett någon giva mer än vad detta är?”
Varpå drängen försäkrade att det hade ingen gjort och stapplade hem till en tacksam och lättad bonde.

(Nihlén, 1929: 99; understrykning tillagd)

P. A. Säve, K. Genrup och andra som studerat gotländska sagor och traditioner har också

uppmärksammat detta att ”man inte vill vara den sämste”, men vare sig komma i centrum

eller bli överhoppad (Genrup, 1990; Säve, 1978b, se även Söderberg, 1975). Detsamma

framgår av berättelser om kvinnor som kommit i handgemäng i kyrkan för att hävda rätten att

sitta på ”sin” bänk.286 Även den gotländska trugningstraditionen kan ses som ett uttryck för en

ständigt närvarande och pågående social positionering. Det hänger också samman med

”gotländsk försiktighet”, vilken tillsammans med talet om att inte vara sämre än andra kan ses

som en omskrivning för en strävan att överträffa.

”Att duga” är sålunda en utgångspunkt för en grundläggande tillfredsställelse med sig

själv. Intressant nog verkar det inte räcka för den enskilde att sträva efter ”att duga”. Be-

rättelsen om Hoburgsgubben handlar sålunda inte bara om utanförskap och en ovilja att vara

den sämste. Duga gör man på riktigt först då man fått erkännande från andra och det utan att

själv söka efter ett sådant erkännande.287

5:4 Jär int’ sämmar - excellens

Det finns enskilda individer som har god hand med djur. Denna erfarenhet uttrycks med att

dessa personer så gott som aldrig har ”celler” och får diplom efter att i femtio år ha levererat

                                                
285 Bert Alvengrens visa ”Oskar Pettar Larsson” berättar kärleksfullt om en person som ”det inte blev något av”.
Han föddes utanför äktenskapet före förändringens vindar på 1960-talet och hade det inte lätt i livet.
286 Vid ett ägarbyte övertog ”ungmor” inte bara sin mors eller svärmors plats i hemmet utan även rätten till
bänkplatsen. Personbytet visade ägarskiftet och kunde ge upphov till konflikter (se t.ex. Häglund & Häglund,
1975).
287 ”Erkännande” innebär, som redan noterats, sällan översvallande beröm etc. utan fastmer frånvaron av
kommentarer eller ett ”Det kunde varit sämmar”.
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felfri mjölk.288 En bonde i 30-årsåldern berättade: ”Det är som om spänning och oro släpper

då hon (frun) kommer in bland djuren. De hälsar henne med glada råmanden... Och det är

ingen annan som får komma den svartvita kon nära”.

Som nämnts lägger grannar och vänner en estetisk dimension till sin beskrivning av hur

den ene eller andre bonden klarar av att lägga upp arbetet på en åker och lyckas med att få

slutfåran att harmoniskt täcka in fältet (som ska lämnas med enbart väl planerade och jämna

fåror). Motsvarande betraktelser tillkommer även den som på ett vackert och effektivt sätt för

bet-, potatis- och morotsupptagare över grödan. Olika individuella prestationer värnas och

hyllas av bygden som helhet, med kollektiv stolthet. Då någon lokal förmåga skall åka till en

tävling för t.ex. plöjare samlas vännerna för att följa med som hejaklack. Det är uppenbart att

dessa personer tillåts skilja sig från mängden och gå utanför såväl gotländsk ”försiktighet”

som Gullestads symboliska gärdesgårdar, med Jantes bud att du ska inte tro att du är något.

M. Gullestad uppmärksammar dualiteten som finns i jämlikhetens utjämnande etos och

strävan efter excellens (Gullestad, 1986). Hon gör det med utgångspunkt från C. Jonassens

beskrivning av västerlandets värdesystem:

…’Detachment is composed of many characteristic tendencies: The need for privacy, the need for iso-
lation, withdrawal, emotional detachment, rationality, conformity, rigidity, uniqueness, independence,
self-sufficiency, avoidance of competition, avoidance of obvious prestige and success, and yet the great
need for a certain kind of     uniqueness and superiority    …’ What Jonassen analyses as a psychological need
for privacy, for isolation and withdrawal, may be phrased in cultural terms as the establishment of
symbolic fences around the social person. (ibid: 61; understrykning tillagd)

Det viktigaste beviset för att excellens inte uppfattas som något vilket marginaliserar

individen ligger i hur man tar pärkkarlars (som romanens Bengt), rorsmäns och tales-

personers agerande för självklart. En förklaring kan skönjas i en allmän strävan efter att uppnå

perfektion i det man gör.

Parallellt med en fascination inför det speciella och exceptionella finns ett ifrågasättande.

Särskilt de som ”kan tala” blir föremål för kommentarer. Dessa personer spelar en dynamisk

roll, men har att balansera sin excellens mot konventioner och traditioner. Grundläggande är

att de för att accepteras, i likhet med Bengt i romanen, fokuserar gruppen. Om den som

excellerar inte håller en låg profil slår ”Jantelagen” till med full kraft. I praktiken handlar det

stundligen om en komplex relation där flera faktorer spelar in och där det inte är givet vilken

av flera konkurrerande diskurser som skall dominera det lokala samtalet (se Kap. 4:4).

Det finns många vittnesmål bland mina informanter om hur ”Jantelagen” tillämpats mot

ledande ”talespersoner”. Ett exempel är den situation som uppstod kring en av Närs

                                                
288 Att ha ”celler” betyder att kon eller korna drabbats av juverinflammation.
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”talesmän” som blev föremål för en - vad jag förstår icke orkestrerad, utan spontan - för-

följelsekampanj. Den inleddes med den redan citerade anonyma insändaren ”För många

Närkar”, vilken följdes av en rad andra anonyma angrepp, polisanmälningar och prat - en

sinnebild för den kraft som är beledsagad av ”Jantelagen” då den brukas mot en enskild

person. I en insändare talas det om en som förhävt sig: ”XX har [då han berättar om När]

dragit till med skrytvalsen i tidningarna” (Anonym, 1988, namn borttaget och parentesen

tillagd). Denna text inledde en lång rad mer eller mindre anonyma angrepp mot denne eldsjäl,

vilken samtidigt gavs offentlig uppmuntran för sitt självuppoffrande arbete för bygdens bästa.

Excellens handlar sålunda om att prestera mer och bättre än sina likar men är i lika hög

grad en fråga om balans. Å ena sidan bör man representera När så att omvärlden, speciellt

media och myndigheter, uppmärksammar socknen. Å andra sidan skall man, i enlighet med

lokalt etos, hålla låg profil.

5:5 Original och originella

På När kan avvikelse innebära detsamma som kritik. Liksom i norska Bergen sker det dels

i perspektivet att man ”håller sig förmer”, dels att man har fallit igenom socialt (Gullestad,

1991). Orsaken är att avvikelse innebär en form av social abnormitet, därigenom ifrågasätts

gemenskapen och samvaron. Spegelvänt är avvikelse en bekräftelse av det lokala genom att

ge ord åt ett ”vi - dom” perspektiv (Borgström, 1974; Åkesson, 1991).

På När innebär att vara original eller originell (ledare) att man vågar gå utanför vanliga

konventioner och därmed ta risken att utsättas för sociala sanktioner - eller att få

uppskattning. Komplexet original och originella utvidgar och illustrerar också diskussionen

om hur man på När uppfattar kontrasten som ligger i att dels tydligt profilera sig, både

individuellt och kollektivt, dels vara försiktig i sitt uppförande.

Det som i ett lokalt perspektiv sammanfattar ”originalen” som kategori är att det handlar

om sociala personer som inte uppfyller de strängaste duglighetskriterierna (se ovan). Det rör

sig huvudsakligen om män, även om det finns undantag. Original kännetecknas i berättelser

av att de inte jobbar med ”Luther på axeln”: de t.ex. sår och skördar inte på ett riktigt sätt eller

vid fel tid; de deltar inte i den sociala gemenskapen; de går sin egen väg och prövar annor-

lunda tekniker; de ägnar en osedvanlig kraft åt en hobby eller sysselsättning; de arbetar inte

för bygden; de håller sig inte hela och rena; de kommer fel klädda till sociala träffar; de bryr

sig inte om sina sociala skyldigheter på ett eller flera plan; de utdefinieras genom sitt

drickande med påföljande sociala problem; de kommer till synes genom sitt val av livsstil -
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utan fast försörjning, genom sitt boende och sin kompromisslösa hållning till det moderna,

genom sitt val att leva enligt gamla tekniker - och de anpassar sig endast långsamt, om alls,

till modernt jordbruk; de tar inte hand om och förvaltar det de ärvt, etc. Det kan även röra sig

om mer eller mindre patologiska tillstånd (Borgström, 1974; Rutz, 1984).289 I detta ligger att

deras sätt att avvika utgår ifrån en lokal värdeskala. ”Thus the colourfulness of local

personalities is celebrated, but the colours fall within a finite spectrum of recognisability and

permissibility“ (Cohen, 1982a: 24, se även Åkesson, 1991).

Gemensamt för originalen är att de går sin egen väg och inte gör samma vardags-

anpassning som flertalet. Samtidigt är de grannar, vänner, släkt och sockenbor och sålunda

delar av ett socialt sammanhang. På När innebär det, för dem som förefaller att behöva det, att

de får hjälp då livet går trögt och skydd mot inte minst myndigheter, förföljelse och hån.

Språkforskaren H. Gustavsson m.fl. har uppmärksammat en annan sida. Människor i den

gotländska marginalen kan blanda drag av utanförskap och bysnille (Gustavson, 1977: 37-8).

Man gör sig besvär för att visa dem sin uppskattning. Några av dem är traditionsbärare, då de

håller liv i en god del av den musik och de skrönor och berättelser som inte minst karak-

teriserar livet på stranden. Enskilt och i grupp söker aktörer från Närrevyn, Ainbusk, Brändus,

Haimkoirt och andra upp original för att lyssna på dem och göra inspelningar. Närrevyns folk

har i sina scenpersonligheter tagit på sig den dubbla rollen att representera ”original” och

samtidigt visa att den som är udda bör accepteras.290 I sina funderingar Fail ei systeme, har

Allan Nilsson gjort denna roll till sin då han blandar marginalitetens tecken med sunt förnuft.

Det är en tradition med rötter i D. Ahlqvists välkända berättelser (Ahlqvist, 1942-4; 1978).

Flera av de sagesmän som skolläraren, programledaren och gutamålsexperten Lars

Jakobsson omger sig med på golfbanans restaurang kan sägas hamna i kategorin original. De

är hans referensgrupp och han ser dem som oumbärliga för att pröva nya språkliga vändningar

och för att stötta honom i kniviga tolkningsfrågor då de ger honom vardagliga exempel. Även

filmen ”Ett år i Djaupdy” visar något av den respekt som bestås en person på När med unika

egenskaper och en speciell syn på livet trots att han, med svenska mått mätt, lever ytterst i

marginalen till samhället (Carlsson & Nilsson, 1996 12 30.)

Originalens roll som speciella, och i någon mån företrädare för lokalsamhällets särprägel,

har även uppmärksammats av antropologer som studerat utanförskap eller stigma:

                                                
289 Den nära sociala solidariteten på den gotländska landsbygden innebär även att man kan avvika tämligen
kraftfullt utan att ens omgivning för den skull söker professionellt stöd (Rutz, 1984).
290 Flera av de tongivande i Närrevyn tillhör också gruppen av talare och eldsjälar på När.
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In close knit groups and communities there are instances of a (person) which deviates … and in con-
sequence comes to play a special role becoming a symbol of the group … even while being denied the
respect accorded fully fledged members. (Goffman, 1990: 168)

Det som måhända skiljer Goffmans och min tolkning är den position som originalen fått

som uttolkare och personifikation av det gotländska. Mitt i sitt utanförskap respekteras ori-

ginalen därför att de visar vad det är vara en närk ”om bara livet inte var i vägen”. Respekten

för denna typ av avvikelse är något som olika betraktare noterat (Erlandsson, 1946: 219).291

Den gotländska tolkningen innebär därför en breddning av originalbegreppet.

Enligt gängse värderingar står ett samhälles ledare i centrum för nätverk med ekonomisk

och politisk styrka. Socialt sett uppfattas ledare sålunda som så långt från originalen man kan

komma. Det har bärighet även på När. Emellertid finns det, som vi sett, dimensioner som gör

att centralitet och marginalitet delar något av samma symbolvärde.

P. A. Säve är en av dem som uppmärksammat att det finns något som delas av öns original

och de som går före, inte minst storbönderna. De går nämligen sina egna vägar utan att ta

hänsyn till andra (Säve, 1980: 110). En annan som gjort en likartad iakttagelse är K. Mattsson

då han pekar på att det har funnits många originella personligheter i När som ”Gangviden”

och ”Livens Johan”. ”Gangviden” var bonde och färgstark landstingsman, medan ”Livens-

Johan”, var oäkta son och fiskare. Trots att de socialt sett stod långt från varandra blev båda

bemötta som hedersmän och uppskattade i såväl rikemansbostad som fattigmanstorp

(Mattsson, 1970).

Utgångspunkten verkar vara att man kommer ihåg den som går utanför det sedvanliga,

vilket också A. K. Hallgard noterat: Vaim jär dei sum en hugsar ettar di jär döide, u sum far

ård ettar si, um inte daim sum men greinar at mens att di livar?…Vaim hugsar daim sum

aldri gär någ hallgale, aldri pratar halvård? (Hallgard, 1988)292

Originalen personifierar vad När är för något medan talespersoner/originella berättar om

detta inför omvärlden. Genom sina tankar och handlingar har original och originella kommit

att stå som symboler för det genuina i lokalsamhället samtidigt som de avviker från gängse

sociala umgängesnormer.293 De är människor som kompromisslöst går sin egen väg och

därtill tar sociala risker då de utsätter sig för omgivningens blickar. Original och originella

                                                
291 Det finns en utbredd uppfattning att det finns ett bildningsideal som är spritt bland de gotländska
storbönderna (se exempelvis Linné, 1741b; Nylén, 1992).
292 Vilka är det man minns då de dött, och som man kommer ihåg i berättelserna, om inte dem som man skrattade
åt mens de levde?… Vem minns dem som aldrig gör något halvtokigt, aldrig talar halvord?
293 I många fall är det talespersonerna som tar upp originalens syn och presenterar dem för omvärlden. Detta
möte iscensätts bl.a. av Närrevyns folk som spelar upp scener inspirerade av original samtidigt som de själva står
i spetsen för lokalsamhället, som eldsjälar m.m.
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delar alltså det sociala risktagandet men också den respekt de röner då de lyckas. Det gör de

på ett sådant sätt att de i sin kompromisslöshet vinner omgivningens något motsägelsefulla

respekt.

5:6 Den sociala dimensionen

Alla kan prata men att bli utnämnd till en som ”kan tala” visar på excellens. På När ses inte

detta som mer speciellt än att andra kan nå skicklighet som fiskare eller bönder. I en lokal

tankelogik är en grundval för denna ”excellens” att dessa personer ser till socknen i stort. Ett

antal originella närbor förkroppsligar i sitt handlande en lokal association mellan teknisk

skicklighet och socialt ansvarstagande. Pärkkarlen Bengt ifrån T. Erikssons bok, liksom de

många eldsjälarnas arbete för att få igång såväl ekonomiskt som socialt inriktade projekt på

När, bygger i hög grad på hur några få excellerar i en social dimension.294 Med ett samhälls-

vetenskapligt språkbruk kan man tala om sociala entreprenörer.295

Kalle O. är en bonde i yngre medelåldern som väl kan exemplifiera hur man både tonar ner

sig själv och framhäver det gemensamma, samtidigt som man är instrumentell för att hålla

gruppen vid liv. Och jag sammanfattar ur fältdagboken:

Kalle har beskrivits som en man som under hela sin barn- och ungdomstid var en glad, trevlig och vänfast
person, men som inte sa två ord efter varandra. I medelåldern vände det. Han började framträda och
framförde egna och andras visor med en auktoritet som om han aldrig gjort annat. Visorna fångar
stämningar som direkt får publiken att känna igen sig och frammanar tankar om livet som det borde vara.
Hans visor har igenkännbara och lätt accepterade temata. I våra samtal har denne speleman inte fört fram
sig själv, när han blivit tillfrågad om vad som hänt. Istället har han pekat på vännerna som gjort och gör
spelandet roligt. Och visorna, ”de kommer av sig själva då man går och mjölkar”. I stort visar Kalle O.
den attityd som uppskattas lokalt. Han inordnar det individuellt skickliga under det gemensamma goda.
Hans vänner beskriver honom dessutom som trofast och som den som kanske mer än andra håller
samman gruppen. Det är han som ser till att en rad små detaljer, som ingen annan riktigt orkar bry sig om,
genomförs och möjliggör gruppens fortsatta existens.

Bland dem som framhålls på ett sätt som motsvarar beskrivningen av Kalle finns några

pärkkarlar och den eldsjäl som kom med idén till Närheten. De beskrivs som ansvarstagande

personer man kan lita på och som bryr sig om socknen. Ansvaret för det allmänna är sålunda

något som ideologiskt anses följa med förmågan att göra något alldeles speciellt bra. I prak-

tiken följer dock inte dessa förmågor automatiskt på varandra. En tekniskt skicklig person är

inte nödvändigtvis vare sig social eller särskilt ansvarstagande och uppskattas följaktligen inte

heller. Det är ain sum dei int blai nåe av. Ibland kan man beklaga att det inte blev något av

denne och ge individen ifråga fler chanser att visa ansvar. I ett fall, då en sådan person kom

                                                
294 Som uppmärksammats i kap. 2.2 har ansvaret för medmänniskorna historiska rötter.
295 Se också R. Paines begrepp freeholder (Paine, 1963) eller B. Johannissons användning av begreppet
samhällentreprenör (Johannisson et al., 1989).
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tillbaka till det sociala livet efter flera års frivillig isolering, välkomnades han in bland de

andra i en central förening och en plats i gemenskapen.

Ansvaret att tala

Vid ett tillfälle fick jag mitt eget ansvar påpekat för mig, i egenskap av ”studerad karl”. Vi

var på hemväg efter en heldagsutflykt anordnad av CKF i När då jag fick en påstötning om att

framföra resenärernas tack. En som ”kan tala” skall, menar man, ta sitt ansvar och vid behov

representera den enskilde eller socknen i kontakten med exempelvis myndigheter och media.

Som en illustration till det ansvar de som ”kan tala” har berättade Elisabeth H. om en bonde

som lever ett tämligen tillbakadraget liv:

Han bor ensam och driver gården, som han ärvt från sina föräldrar, med små medel. Han lever enkelt, ja
nästan som man gjorde förr… Han har kvar hönsen, hushållsgrisen och besår bara något lite, tillräckligt
mycket för att han och djuren ska klara sig till nästa år. Vart år köper han några ungdjur på tillväxt och
säljer han dem sen så det blir över till att köpa snus, salt, kaffe, socker och kanske något till.
Skattemyndigheterna, som inte kunde tro att det finns människor som lever så, skönstaxerade honom för
betydligt mer än de 16000:- han deklarerat för. Mannen i fråga visste inte riktigt hur han skulle sno sig för
att komma ifrån skatten som hotade ta ifrån honom från hus och hem.
Per E. och Nils F. (två talespersoner och eldsjälar) blev genom en av grannarna uppmärksammade på
bondens problem. De tog då med sig hans skattepapper och kvitton från bodi (affären)  till ”stan” (Visby)
för att reda ut det hela och lyckades övertyga dem därinne (myndigheterna) hur det var. (Ur fältdagboken)

Enligt Elisabeth genomförde Per E. och Nils F. sin insats med en känslighet för grannens

integritet. Denna kvalitet påminner om den reflektion Th. Snöbohm gjort kring gotlänningen:

Gotlänningens sätt är lika skilt från fjäsk och kryperi som från trots och övermod. Gotlänningen utmärker
sig för lugn, foglighet och besinning både i ord och gärning, men oaktat den lugna ytan bor det en djup
känslighet därinnanför. (Snöbohm i Gadd et al., 1956: 62)

Den person som ”kan tala” antas inte bara yttra sig på olika årsmöten utan förväntas också,

först och främst, ta ansvar för sina förslag samt i förlängningen även acceptera att bli invald i

styrelser och projektgrupper. Därtill förväntas talaren, alldeles självklart, att ställa upp för

andra – individer eller kollektiv – alldeles utan tack eller stora åthävor. Allt annat skulle

kompromettera den som blir hjälpt och dennes autonomi.

Som nämnts har de som ”kan tala” också som ansvar att definiera en situation så att den

blir möjlig att tolka för de många. Det är något som bör ställas parallellt med den omtalade

gotländska ”blyg-” eller ”trögheten”, d.v.s. försiktighet med att vara den förste att öppna

munnen på ett möte, eller vara den förste att bjuda upp till dans (se Kap. 7). Även om man är

bland vänner i en gemenskap, där alla känner alla, upplever många den offentliga upp-

märksamheten som besvärande. Ett exempel på detta är den Dan Andersson-afton som vid ett

tillfälle anordnades i När. Jag citerar ur min fältdagbok:
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Ikväll for vi ner till församlingshemmet, där prästen och kantorn anordnat en Dan Andersson-afton. Det
var huvudsakligen en äldre publik. ”Så blir det ofta”, berättade mitt sällskap, ”då prästen och
församlingen anordnar något. Det är tråkigt eftersom en sådan här kväll nog skulle uppskattas av fler”.
Vi samlades först utanför huset för att prata en stund men begav oss sen upp till samlingssalen på
övervåningen där man hade dukat och ordnat.
Programmet började med att prästen berättade om Dan Andersson varpå han presenterade sångare och
musikanter ... ”som ni känner så väl”. Därpå tog själva framträdandet sin början. Efter första melodin
blev det alldeles tyst. Möjligen förväntade sig kören något erkännande i form av applåder, men just
ingenting hände. Inom publiken tittade man försiktigt och blygt på varandra och så blev det just inte mer
innan kören, efter något lite fniss, tog ny fart och fortsatte med visa nummer två. Efter att detta upprepats
ytterligare en gång började stämningen kännas en aning stel och pinsam. Alltfler tittade inte längre på
kören utan studerade intensivt sina koppar, handväskor och nagelband. Men så, efter den tredje visan,
började en av person med lång föreningserfarenhet och många andra uppdrag att applådera och strax
följde resten av salen med och så fortsatte det uppträdandet igenom. Resten av kvällen avlöpte i en
betydligt lättare stämning och ytterligare en erfaren föreningsman tog sig före att tacka för den goda
underhållningen.

Det jag först och främst vill peka på i denna berättelse är hur viktigt det är att någon gör en

situation igenkännbar. De som ”kan tala” är underförstått ålagda detta, liksom att tacka, ta på

sig ansvaret att sitta med i styrelser etc. Vad var det då i situationen som gjorde det så svårt att

applådera? Något av svaret ligger i den position och den osäkerhet som kyrkan och det

”religiösa” hamnat i efter hjorterianernas intåg. Av samtalen, som jag initierade efter fram-

trädandet, framgick att det var ovanligt att prästen och kantorn organiserade ett profant

evenemang. Därmed förknippade många av de äldre framträdandet med något religiöst och då

skall man, i hjorterianernas efterföljd, inta ett försiktigt eller andäktigt uppförande.296 I denna

speciella situation, med prästen och kantorn som organisatörer, upplevde många situationen

som otydlig och då applåderandet inte genast kom igång blev det som om publiken ”knöt sig”.

I detta läge tog en talesperson risken att bli ensam om att applådera. Det var ett initiativ som

alla väntat på och applåder bröt ut. I ett senare samtal med prästen menade denne att han själv,

som organisatör, inte kunde vara den som tog upp applåden. Väl medveten om problemet tog

han dock ofta sådana initiativ i syfte att underlätta för gudstjänst- och konsertbesökare.

Förmågan ”att tala” drar sålunda med sig ett socialt ansvar för en person med ambitioner

att komma i ledande ställning. Det är en plikt att stå för en social representation i olika sam-

manhang och en skyldighet att söka stödja sina medmänniskor. Utan att uppfylla dessa

åligganden erhåller man ingen eller ringa respekt. Man duger inte, sin skicklighet till trots.

I en diskussion kring framförande (performance) lägger R. Bauman fram en tes där han

med hänvisning till isländsk folktradition framställer sagoberättandet jämte förmågan att

skapa och framföra poesi som en av flera grunder för hur någons heder byggs upp (Bauman,

1986). Förmågan att presentera uppskattas på Island, liksom mer ”traditionellt manliga”

                                                
296 Kyrkorådet och prästen går nu i spetsen för att, om än med lämpor, ta bort kopplingen mellan
kyrkan/församlingshemmet och ett mycket tillbakahållet uppträdande.
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dygder. Andra drag som framhålls i sammanvägningen, som görs för att definiera en persons

heder är vishet, gästfrihet och generositet (ibid.: 136). Bauman sammanfattar medeltida

isländska dygder som ett värdesystem med hierarkiska drag, som ger utrymme för rivalitet:

Value systems like (det isländska medeltida) drengskapr are relative and hierarchical. A value system
represents an arrangement of ordering of things into socially defined hierarchies of preference, as more or
less desirable (cf. Goodenough 1963:258). Accordingly, value systems are characteristically driven by an
upward impulse, a quest for excellence, that is, a desire to attain the upper reaches of the hierarchy of
preference. In what counts is hospitality, or courage, or the fulfillment of obligations to kinsmen, what
counts best in honour-seeking behaviour is the doing of actions that index these qualities with special
skills and effectiveness, that is with noteworthy competence. There is also, quite understandably, a
tendency toward competition in such systems, a seeking for the opportunities to best others in displays of
honoured qualities and a jealous guarding of one's status in confrontation with others. The Icelandic term
for this, mannjafnadr, means literally “a comparison of men” or “man-matching”. The rivalry and
comparison of individual accomplishments that mannjafnadr implies is described by Sveinsson as
“among the most characteristic features of old Icelandic civilisation”.  (Bauman, 1986: 143)

Konkurrens och vikänsla

Det kan alltså finnas utrymme för konkurrens även inom jämlika samhällen. Ibland är det

uppenbart, som i det isländska samhälle Bauman refererar till, och ibland mindre synligt, som

på När. Även här är det dock tydligt att tävling och konkurrens pågår inom ramen för olika

lokalt definierade kollektiva konstellationer. Det kan, vid sidan av de konventionella idrotts-

lagen, vara gårdar eller socknar som möts i t.ex. ett wåg. Sådana möten är händelser som

visserligen tillåter ett fokus på individens skicklighet – som pärkkarlen – och dennes förmåga.

I enlighet med vad Eriksson beskriver leds emellertid huvudsakligen uppmärksamheten in på

laget (se de två citaten kring pärkkarlen Bengt i detta kapitel).297

I många situationer är det möjligt att se hur man konkurrerar för att uppnå relativ status.

Det blir inte minst tydligt då utomsocknes skärskådas (se Kap. 6 och 7). Särskilt ”friare” ut-

sätts för upptåg (Jakobsson, 1977). Syftet är att skämta men samtidigt att pröva vem den

främmande är. Även i det vardagliga arbetet kan man utsättas för rader av upptåg eller

tävlingslika situationer. Härigenom erbjuds tillfälle att visa vem man är och att därmed

etablera sig som en social person.

Ett annat tema som Bauman tar upp är gästfrihet och konsten att få gästerna att känna sig

som en del av gemenskapen. Välbefinnande och upplevelsen av samhörighet är ett svår-

gripbart men inte oviktig moment i arbete och fest. Närrevyn lägger således medvetet ner

arbete på att få publiken att uppleva sig som en del av en närsk gemenskap (se Kap. 2).

                                                
297 Jämför vi med exempelvis det afghanska (hästpololiknande) spelet buzkashi blir skillnaden klarare. Även där
möts två eller ibland flera kollektiv i kamp som blandar prestige och respekt. Ur dessa släkt- eller
granngrupperingar reser sig dock enbart en vinnare: den som ur mängden av ryttare lyckas hemföra trofén till
”målet”. Det är denne ryttare, snarare än kollektivet, som vinner ära och berömmelse. Emellertid förs en del av
hedern över även på ”hemmalaget” (Azoy, 1982). Vi har samma situation som på När och Gotland, men ett
upplägg där individen och kollektivet s.a.s. byter plats.
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Samma tema återkommer i föreningsmöten och projektgrupper. Det är alltså viktigt att en som

”kan tala” skapar och upprätthåller upplevelsen av ett vi. Om skillnader av olika slag skall

kunna negligeras är det centralt med förmågan att fungera som eldsjäl i ett projekt eller agera

en underhållande och socialt ansvarstagande värd på ett kalas. Det är inte unikt för När att de

som ”kan tala” håller gemenskapen vid liv genom att, som Närrevyns aktörer, försätta med-

människorna i en god stämning. J. Overing diskuterar skrattets och skämtandets avgörande

betydelse för ledare och ledarskap bland Piaroas m.fl. i Amazonas:

It is for good reason that one of the main duties of good leadership in Amazonia is to create and maintain
the high morale of the group… The leader cannot order people about, for his role is not a coercive one:
Amazonian people do not obey, but perhaps follow or join in … Lévi-Strauss, in an incisive moment of
social astuteness when trying to understand the reason for an Amazonian chief among such egalitarian
peoples, notes of the Nambikwara leader that he “must be a good singer and dancer, a merrymaker
always ready to cheer up the band” (1967: 53). It is my argument that it is precisely through these ludic
skills that the leader enables collectivity among an otherwise vehemently anarchic people. It is the leader
who, in large part through his skills for merriment, for jesting, clowning, and dancing, provides the
impetus, and even possibility, for these people to fulfil their desire for collective togetherness, or union.
(Overing, 2000: 67)

Det är emellertid inte enstaka förmågor eller omständigheter som avgör en persons status.

En individs heder och prestige grundas istället på en sammanvägning av olika intryck. Det

processuella perspektivet innebär att det tar tid att bli en social person på När och än längre att

bli respekterad så att ens ord tas på allvar. Ibland nämns att det kan ta 4-6 generationer för att

bli en riktig ”närk”.

Upplevelsen av ”att duga” befinner sig i en motsvarande, ständigt undanflyende för-

ändring. Förutom i stunden har den enskilde liten möjlighet att uppleva att ”man duger” Det

är något man ständigt förföljs av och måste återupprätta i andras men framförallt i sina egna

ögon.

Att vara främst bland likar

I en diskussion kring Amish framställs detta som ett samhälle vilket - i kanske ännu högre

grad än på När - framhäver likhet som överordnat värde (Cong, 1992).  ”Enkelt leverne”

framstår som både en symbolisk gränsdragning, i A. Cohens tolkning, och som en komplex

och organiserande symbol (Cohen, 1985; Cong, 1992). I  likhet med en gång hjorterianerna

har de som kallas plain Amish bannlyst dekorationer eller andra individuella artistiska

uttryck.298 Emellertid finner Cong att man på ett sätt - vilket påminner om främst väckelse-

tidens arrangemang på När - har utvecklat en underförstådd kommunikation som inte minst

                                                
298 Cong finner att en länkning mellan olika grader av bekännelse till enkelhet (plainness) medierar relationerna
till omvärlden. Det är dessa mellanformer som i förlängningen gör det möjlighet att leva ”enkelt”.
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gäller status och heder. I både sitt vardagliga arbete ger enskilda individer omvärlden vinkar

om sin skicklighet och förmåga att excellera. I den mån det utförs på ett acceptabelt sätt

renderar detta såväl individen som familjen stolthet, prestige och respekt inom gruppen.

Vid sidan om hänvisning till arbetet för kollektivet som grundval för allmän respekt, finns

hos Amish – som på När - också en estetiskt baserad och knappt iakttagbar tävlan om att

synas och att bli respekterad som den främste bland likar. Ett återkommande inslag i dessa

båda samhällen är betoningen av den individuella skickligheten samt tystnaden och för-

siktigheten som strategier till respekt och prestige (Cong, 1992, se även Yoder, 1973).

Hästar var och är ett område där detta diskreta och svårtolkade underlag för prestige kom

till uttryck hos Amish (ibid.). Även på När har hästar varit statussymboler och det sätt man

handskades med dem renderade (eller reducerade) heder åt både hästkarlen och hans gård.

Detta har noterats av bland andra P. A. Säve, som – framförallt med syftning på tiden före

väckelsen – skrivit att det ”…länder till heder att ha haft snabbaste och ystraste russet vid en

”magritt” eller vid juldagens morgonritt” (Säve, 1983:267 ff.). Vinnaren skulle då, menade

man, få in sin skörd snabbt och få lycka i allt.299

Idag, då hjorterianer och hästar hör till historien, är det huvudsakligen traktorer som visas

upp och kommenteras tillsammans med arbetet i sig självt. Bondens förmåga att handskas

med olika typer av motorredskap och maskiner är väsentlig för att få del av både själv-

förtroende och grannarnas respekt eller avund. Traktorernas antal finesser tillhör sålunda det

som ofta kommenteras då två lantbrukare möts.300 Barn som visar minsta intresse för bonde-

yrket tränas följdriktigt från tidig ålder att känna igen egna och andras traktorer inte bara till

utseende, förmåga och kapacitet, utan också att känna igen dem på ljudet.

Kopplingen mellan individuell briljans, moralisk resning och förväntan på kollektivt

ansvarstagande är inte något unikt för När. Denna relation återkommer alltså i andra jämlika

sammanhang, exempelvis s.k. jägar- och samlarsamhällen som Hadza (Woodburn, 1982).

Man skall där omedelbart lämna över sitt jaktbyte till den gemensamma potten och aldrig

skryta eller framhäva sig själv som god jägare.

Equality between household heads is in many of these systems only a starting-point, a qualification to
compete in a strenuous competition for wealth, power and prestige. Writing about Papua New Guinea,
Forge tells us that “…to be equal and stay equal is an extremely onerous task requiring continual

                                                
299 Dessa hästar slaktades ej utan fick (som båtar) sluta sina dagar i frid (ibid.). Både hästar och russ finns ännu
att betrakta i gårdarnas fotoalbum. Några äldre informanter har berättat att dessa bondens stolthet och
statusföremål också under väckelsetiden var det som vanligast återkom som motiv på samma glasplåt som husen
på gården och familjen. Idag kan man höra bönderna tala om och yvas över sina traktorer på motsvarande sätt.
300 A. Cohen har ett jämförbart resonemang från ön Whalsay, där fiskare bygger sitt rykte på att ta hem största
fångsten, ha största, finaste, nyaste båten etc. (Cohen, 1982b).
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vigilance and effort”… This type of competitive equality contrasts dramatically with the non-competitive
equality of the systems I have been describing. (Woodburn, 1982: 447)

Heder och respekt vägs alltså gentemot andra egenskaper. I bedömningen av en person för

man också in aspekter som hör hemma bland tekniska färdigheter. Teknisk skicklighet bildar

således även bakgrund till hur en person bedöms socialt. Först därefter kommer funderingar

kring personens förmåga att ”kunna tala” och visa omsorg om det allmänna eller en be-

dömning huruvida personen ifråga nyttjar sina färdigheter främst för egen vinning. Det är en

kontinuerlig process som kan omvandla synen på en individ och något som innebär en ständig

påfrestning för dem som accepterar att ofta ställa sig upp för att gå före. Pärkkarlen Bengt i

romanen ”Det vita näset” är en som går före genom att visa de andra uppskattning:

Pärkträningen för nästa års tävling mot skolan i Bredvika var i full gång och lade beslag på pojkarnas
kamplystnad. Ett halvt huvud högre än någon annan, lite kutryggig av sin snabba växt och med blicken på
helspänn följde Bengt skinnbollens vinande irrfärder. Hans långa, snärtiga driv visade vem som skulle bli
pärkkarl i det nya laget. När någon kamrat gjorde ett särskilt lyckat slag kunde hans buttra ansikte lysa
upp i ett värmande leende. (Eriksson, 1948: 147)

Trots att pärkkarlen är synnerligen central för spelet framstår han/hon inte som en stjärna

lik exempelvis liberon i fotboll, speluppläggaren i ishockey eller basket, som vi är vana att se

Pelé, W. Gretzky eller E. ”Magic” Johnsson. Pärkkarlen301 dominerar spelet, inte minst i

frampärk, men framhäver inte sig själv utan poängterar lagets betydelse.

En av vår tids dominerande pärkkarlar, f.ö. från grannsocknen Lau, brukar alldeles själv-

klart hålla öppet hus för sina lagkamrater från När och Lau. Man samlas också utanför spelet

och säsongen för att prata och ha trevligt tillsammans. Situationen vidimeras av hans fru som

vid ett intervjutillfälle berättade om både det besvärliga och givande att ständigt ha öppet hus

och alltid vara beredd på att lyssna till problem och glädjeämnen som makens lagkamrater

hade. Det var, trots att det tog tid och ibland kunde kännas påfrestande, inte något som kunde

ifrågasättas.

Vanligen föredrar man att träffas hos en person i taget – man går laget runt. Vi såg hur man

inom ramen för både samarbets- och samägandelag samt syföreningar, men också ofta inom

styrelser helt självklart tar var sin tur som kassör och värd eller värdinna. Inom pärk-laget

bryter man sålunda mot den princip som annars gäller i umgänget. Orsaken till det sägs ligga i

att det är enkelt att träffas helt oplanerat hos pärkkarlen för att prata en stund. Medlemmarna

menar att planering, vilket en rotation innebär, skulle störa den otvungna atmosfären. Oviljan

att formalisera återspeglas även i hur den direkta reciprociteten yttrar sig. Inom ramen för

denna ersätts varje tjänst omedelbart med vara eller gentjänst. Det beteendet bildar ett un-

                                                
301 Det heter pärkkarl oavsett om det är en man eller kvinna.
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derlag för de flesta relationer gotlänningar mellan. Mellan nära vänner däremot markerar man

skillnaden genom att i praktiken släppa på kravet om direkt kompensation.

Livet på stranden och i  jordbruket

Livet på stranden vid fiskelägena karakteriseras på När och Gotland av en annan typ av

umgänge än vad man ser i jordbruket. Konkurrensen mellan gårdarna om jord och om vem

som är skickligast, ersätts i strandlivet av vänskapens generositet med en avslappnad, ofta

skämtsam gemenskap. Skillnaden mellan jordbruk och strandliv är parallell till den skillnad

mellan struktur och communitas,  som V. Turner identifierar (se Kap. 2:1). Precis som man i

ritualen uppnår en gränslös gemenskap, som bryter mot vardagens ordnade liv förflyttar man

sig inte bara fysiskt, då man går från jordbruksarbetet och ner till stranden, utan även mentalt.

Detta kan exemplifieras av att man släpper på den annars strikta turtagningen, något som

annars enbart sker mellan nära vänner. På När finns en rutin för turtagning som följer den

sociala logik som M. Mauss identifierat i samband med gåvogivande (Mauss, 1970). Enligt

M. Mauss utgör varje gåva en inbjudan till en fördjupad relation mellan två individer eller

grupper (ibid.). Logiken är följande: Den som ger en gåva kommer i ett överläge, som består

till dess gåvan återgäldats (ibid.). Varje utbyte innehåller sålunda även en social aspekt som

går vida djupare än det rent materiella utbytet (ibid.); jfr. Parry & Bloch, 1989:11).

Följdriktigt kommer den som ständigt står som värd (d.v.s. ger flera gåvor i rad) att dominera

sällskapet. Det är en dominans som är nog så tydlig också om förhållandet under-

kommuniceras. Bonden och underhållaren Kjell Tomson har fäst skillnaden mellan

konkurrens och gemenskap på pränt i en visa:

Vännar
Ättar tunggar arbetsdag, ättar släit u ättar krav De bläir atar nöiar dag, kummar atar nöie krav
du sättar di i ro, u du lugnar di ett tag. men nå raisar du di upp, u ställar di så rak
Sitar tunggar äi ditt bo, har int hatt någe sol Lycku vändar skall du se, ingenting far di pa knäi
du kännar di så gra, ingentingg u ha. du far summar, du far sol, du jär bättar än du tror.

Du kan ga till däina vännar som du kännar U du gar till däine vännar, di bäste.302

som vill di väldut väl
Di bäste sum du kännar, u som du kan gå till
föräutn någet skäl. Text: Kjell Tomsson

                                                
302 Efter en tung arbetsdag, efter slit och efter krav; du sätter dig till ro och du lugnar dig ett tag. Sitter tung i ditt
bo, har inte fått någon sol, du känner dig så grå, ingenting att ha. Du kan gå till dina vänner, de bästa som du
känner, de vill dig väldigt väl. De bästa som du känner och som du kan gå till utan något skäl. Det blir åter en ny
dag, det kommer åter nya krav, men nu reser du dig upp och ställer dig så rak. Lyckan vänder skall du se,
ingenting kan få dig på knä, du får sommar, du får sol, du är bättre än du tror. … (översättning författaren).
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Beundran för expertis

I berättelser om enskilda fiskare och bönder återkommer en närmast övernaturlig förmåga

att mäkta med mer än sina likar. I likhet med vad som uppmärksammades kring den isländska

talekonsten ovan och andra som talar i offentliga sammanhang, har en rad av berättelserna på

När en både estetisk och övertygande (persuasive) dimension i bedömningen av dessa

människors förmåga.303 Talespersonerna får respekt genom att lyckas övertyga både lokalt

och externt. På samma sätt får man respekt då man är en god bonde. På När ses det som något

vackert med en väl utförd plöjning av ett fält, med den goda slutfåran som kronan på verket.

Detsamma gäller t.ex. exakt gjorda betupptagningar utan ”nackade” sockerbetor; den väl tur-

nerade ”gotlandsbullen”; det grant uppbullade bordet eller den lyckade bordsplaceringen. Man

hyser på motsvarande sätt respekt för den som vet var fisken finns, men även för bonden som

lyckas utvidga sina marker, eller för den som på ett naturligt sätt tar hand om grannens barn

då det blir problem. Det är sådant som skapar bestående intryck hos medmänniskorna.

I detta perspektiv ligger mycket av kopplingen mellan förmågan och viljan att excellera

inom ett område samt orsaken till att man lyssnar. Vid den ovan relaterade auktionen fanns

det flera orsaker till att Orvar möttes med misstro redan innan det hela började. Helt vid sidan

av att han hade baktankar då han bjöd folk till auktionen bedömdes han efter sina insatser i

andra sammanhang. Han vägdes och befanns för lätt för att man skulle lyssna till honom.

Hade Orvar varit en excellerande bonde är det möjligt att man ändå lyssnat till honom, trots

att han lurat dit besökarna på falska premisser.

”Att tala” - den kanske viktigaste bland dessa lokalt uppskattade färdigheter, också

betraktat i ljuset av diskussionerna kring excellens och ledarskap - är något alla anses kunna

göra. Det illustreras vid föreningsträffar och andra möten, men aldrig tydligare än på bröllop.

Det är en situation som de flesta någon gång hamnar i och om brud och brudgum förväntas

man tacka för välfägnaden och svara för sig på trappan utanför festlokalen. Alla har sålunda

samma rätt, för att inte säga skyldighet eller ansvar, att uttrycka sin åsikt och låta sin röst bli

hörd och därmed göra sin arbetsinsats gällande. Det är däremot inte alla som kan göra det lilla

extra eller som har så pass mycket respekt med sig bland lyssnarna att de får folk med sig. Det

är i ett komplext sammanhang av konkurrens, excellens och ansvar som det går att förstå vad

det innebär ”att tala”.

                                                
303 J. Fernandez har pekat på hur berättande och ritualer har en inverkan som går på djupet och världen kan bli
fattbar tack vare ritualen och de ingående symbolernas skapande manipulation. (Fernandez, 1986 se även
Abrahams, 1970; Brenneis, 1987b; Cohen, 1982a; Crocker, 1977; Lutz & Abu-Lughod, 1990).
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Talförhet och jämlikhet

Talespersoner är så nära begreppet ledare man kan komma på När. Dessa talespersoner går

före och visar kollektivet vägen samtidigt som de äger förmågan att entusiasmera sockenbor

till att arbeta för det gemensamma bästa. Att ”kunna tala” innebär ett ansvar inför kollektivet

och ses samtidigt som en hederssyssla. Orsaken till att de som ”kan tala” någon gång omtalas

som ledare utgår först och främst från att kollektivet behöver föra samtal med omvärlden.

Historiskt sett har sådana talespersoner företrätt gårdarna inför andra gårdar, socknen och

senare socknarna inför tinget och tinget inför ”gutnalting” respektive prästmötet.

Närs talespersoner presenterar och reproducerar en ”säljbar” närsk identitet via händelser

som projekt och sockendagar. Följdriktigt är det till dem och till de ”kunniga” (se Kap. 6) som

myndighetspersoner, mediafolk, forskare och andra både hänvisas och vänder sig (se t.ex. de

los Reyes & Essemyr, 1993). De som ”kan tala” är följaktligen inte bara skröne- och historie-

berättare. De åtnjuter respekt eftersom de förmår omsätta vardagsverklighet till både dikt och

presentera en retorisk bild av socknen som både döljer och visar vad När är. För att tala med

R. Wilbur är det både: ”… med ord och brist på ord som något av en händelse skapas”

(Wilbur i Söderbergh, 1999).

Förmågan att berätta, gå före och stimulera innebär att den som ”kan tala” inom och utom

socknen har förtroendet att sammanfatta kollektivets syn på en rad frågor. Samtidigt har detta

ibland skett på storsamhällets villkor. Allteftersom tiden gått har den som ”kan tala”

emellanåt blivit tvungen att kunna byta språk mellan lokalt mål, rikssvenska och byråkratiskt

språkbruk. Denna förmåga till kodväxling kan inte överskattas i en miljö som glesbygden,

vilken upplevs som hotad.

Kapitlets inledande citat är en intressant indikation på den grundläggande och jämlika

attityd man har gentemot olika former av etablerad makt. Ytterst är det att man ”duger” som

människa länkat till förmågan att ”kunna tala” på ett sätt som inger så stor respekt att andra

lyssnar och följer med i gemensamma arbeten. Förmågan att ”kunna tala” skulle därmed

kunna ses som en omskrivning för vad som konventionellt betecknas som ledarskap.

Citaten i inledningen visar även på en lokal ambivalens inför ledarskap i allmänhet på

Gotland och När. Som en konsekvens finns på inte minst på När en uttalad önskan att söka

balansera olika kategorier av talespersoner som eldsjälar och nejsägare. I enlighet med den

betänklighet inför ledarskap man känner på När balanserar man gärna styrelser genom att

systematiskt välja in olika typer av ledare (se Kap. 7).

Att man syns i en rad sammanhang tolkas inte sällan som att man framhäver sig själv. I ett

nordiskt perspektiv blir de som ”kan tala” därigenom misstänkliggjorda och riskerar att
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marginaliseras (Gullestad, 1984:257 ff.). Med de bredare implikationerna av förmågan att

”kunna tala” följer ett brott mot grundläggande strömlinjeformning. Precis som var fallet med

originalen (se ovan) avviker talespersoner genom att ständigt gå utanför och före. Detta brott

mot de underförstådda reglerna förstärks av att de i egenskap av bygdens talespersoner

ständigt hamnar i blickpunkten genom sina möten med media och myndigheter. I dessa möten

måste de envetet och med otvetydiga ordalag framhäva socknens och därmed sina egna före-

träden. Det rimmar illa med att alla skall hålla en låg profil i allmänna sammanhang.

Den enkla lösningen är att den som ”kan tala” på När förväntas resa sig och tala för hela

gruppen. Hänvisningen till det allmännas bästa är, som diskuterades i kapitel 3 & 4, ett över-

ordnat värde och skäl till att överse med att talespersoner ständigt hamnar i fokus. Om en

talesperson uppfyller dessa krav, innebär det att han inte bara ursäktas utan även sanktioneras.

5:7 Sammanfattning

På Gotland säger man att handling är viktigare än makt. Det är ett ordspråk med stor bety-

delse för hur man bedömer människor som aspirerar på att föra en sockens talan. Tales-

personerna bygger sin auktoritet på omgivningens respekt för deras kapacitet att väl uttrycka

socknens vilja. De inte bara förmår framföra budskapet om När som en synnerligen dynamisk

och traditionell socken utan kan även entusiasmera sockenborna. Men, det räcker inte att

kunna använda språket på ett elegant och kraftfullt sätt. För att respekteras måste man också

vara en person bland andra i detta jämlika samhälle. ”Att duga” är alltså ett baskriterium för

alla som bor på När. Duger man inte är man inte en bland andra på När och det blir svårt att

ens uppskatta sig själv.

Vanligen förknippas ledarskap med makt, i betydelsen styra och kontrollera. I ett närskt

perspektiv är det dock speciellt förmågan att gå i förväg och bryta ny väg som är intressant.

Talespersoner respekteras inte enbart för att de är lika alla andra. Respekten kommer fram-

förallt av att de går utanför (jäm)likhetens ramar och på tvärs med etablerade sanningar. Vi

känner igen mönstren från hur original brukar beskrivas. Precis som i fallet med originalen på

När uppammas andras respekt om man lyckas. Samtidigt riskerar både originalen och de ori-

ginella/ talespersonerna att utsättas för någon form av social kontroll. Normbrott och att gå

utanför det gängse blir därmed en utgångspunkt för respekt och auktoritet. Det har dock sina

risker: ”Therefore, leaders, like saints, may become objects not of awe and reverence, but of

fear and contempt” (Bailey, 1971: 293-4).
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Bakgrunden till detta risktagande har analyserats på Island. R. Bauman menar att grund-

orsaken till att berättarna ständigt söker visa upp sig står att finna i mötet mellan en kollektiv

gemenskap och individuell konkurrens i ett jämlikt samhälle (Bauman, 1986). Jämlikhet

skapar förutsättningar för ett konkurrensförhållande mellan grannar och vänner som tar sig

uttryck i att ständigt söka excellera och utvidga sin heder (ibid.).304

En analys av social kontroll på När kompletterar och visar hur respekt växer fram för dem

som går utanför vardagens krav på vad (jäm)likhet och försiktighet bjuder (se Kap. 6). Social

kontroll i vedertagna former är ett vanligt sätt att komma till tals med avvikelser och norm-

överträdelser i små samhällen (Ardener, 1970; Fortes, 1970; Fortes & Evans-Pritchard, 1970;

Nadel, 1952; Richards, 1970). Jantelagen ”Du skall inte tro att du är något” är inte okänd på

Gotland. Vi kan dock se hur en dylik kodex för jämlikhet balanseras av fascinationen inför

människor som vågar kliva utanför det gängse och excellera. Att bryta ny väg och lyckas i sitt

uppsåt ses som ett mått på styrka.

Att gå före är något som känns igen från otaliga beskrivningar av s.k. acefala samhällen.

Begreppsapparaten kring dessa samhällen har främst utvecklats i samband med att man inom

de sociala vetenskaperna fokuserat s.k. jägar- och samlarsamhällen längst ut i den geografiska

och exotiska marginalen (Chagnon, 1968; Flanagan, 1989; Helliwell, 1995; Kracke, 1978;

Woodburn, 1982). Det har då vanligen rört sig om relativt små och rörliga grupper med täta,

odifferentierade relationer.305 När stämmer inte in på den gängse beskrivningen av dessa

samhällen, då de associeras med frånvaron av tydligt sammanhållna grupperingar (se

exempelvis Chagnon, 1968; Kracke, 1978; Lévi-Strauss, 1967; Overing, 2000; Rivière, 1984).

Trots frånvaron av formell organisation har När och andra ”ledarlösa” samhällen vissa insti-

tutioner som definierar vad som krävs för att någon skall få föra kollektivets talan och gå före.

Precis som på När bygger deras auktoritet eller respekt på att de både är övertygande och kan

ingjuta en upplevelse av allomfattande glädje och gemenskap i arbetet.

                                                
304 Centralitet och avvikelse kan således ses som möjliga att härleda ur samma källa, inte minst vid analysen av
ledarskap i jämlika samhällen. Respekt och misstro ligger där snubblande nära varandra. ”...the line which
separates co-operative from competitive messages is remarkably fine and delicate. This is the irony of man's
existence in society" (Bailey, 1971: 23-4).
305 Remarkabelt är att många författare ofta okritiskt beskriver de sociala relationerna som om de utspelades
enbart mellan vuxna män (Fishburne-Collier & Junko-Yanagisako, 1987; Helliwell, 1995; Toren, 1989;
Woodburn, 1982).
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Kap 6 Sorkar, baldarkällingar u tystnader

Detta kapitel handlar om social kontroll med fokus på de kulturella ramar inom vilka Närs

talespersoner agerar. Kapitlet innehåller dock få konkreta exempel på denna sociala kontroll.

Av etiska skäl har jag valt att istället hänvisa till de exempel som redan förekommer i av-

handlingen, respektive komplettera med illustrationer ur äldre material. Kapitlet är indelat i

tre avsnitt där de två första diskuterar de kategorier som traditionellt stått utanför maktens

medel i det gotländska bondesamhället - ungdomar och kvinnor. Deras främsta strategier för

att göra som röst hörd har av tradition varit de anonyma upptågen respektive det nedvärderade

sociala samtalet, d.v.s. ”skvallret”. Det handlar sålunda om två kategorier för politiskt utan-

förskap. Samma uttryck för kritik kan vi återfinna i samband med social kontroll på När och i

en lång rad andra jämlika samhällen (se t.ex. Armstrong, 1978; Bailey, 1971; Berger, 1981;

Bergmann, 1987; Gluckman, 1963; Pitt-Rivers, 1954).

Det tredje avsnittet diskuterar motsatsen till att tala – tystnader. Tystnader, som handlar om

hantering av och kontroll över information, både individuellt och kollektivt. Det klassiska

sättet som tystnad används på i samband med social kontroll är shunning, d.v.s. att ignorera

en medlem i gruppen. Tystnader och försiktighet är något som kommit att förknippas med ett

traditionellt gotländskt moraliskt förhållningssätt. Jag tänker då främst på de ideal som tales-

personerna så framgångsrikt struntar i.

Ledarskap på När bygger alltså på en intrikat balansakt där de som ”kan tala” söker finna

en jämnvikt mellan ”att duga” och gå före. Kapitlet handlar i huvudsak om kritik, men det är

viktigt att inte glömma att ledarna även visas uppskattning - i handling snarare än med ord:

Tolvslaget i radio hade just förklingat i nyårsnatten… När Visby Sankta Maria [domkyrkan] lät sina
malmtoner ljuda, utbröt ett infernaliskt skjutande någonstans i grannlaget. Jag gick ut i trädgården och
tittade. Oväsendet kom från trakten kring skolan. Raketer var det inte…
Följande dag förrättade jag högmässa i den stora medeltids kyrkan… Efteråt berättade jag för en
kyrkovärd… om smällarna på nyårsnatten…
”Jasså dom har skjutit in det nya året här också. Det har brukat vara vanligt, förstås, men det förekom mer
förr i tiden än i våra dagar. En gång 1894…”
Jag hejdade honom med en otålig handrörelse, och han återvände till nutiden.
”Jasså det har smällt här oppe i socknen med i natt. Hemma hos mig brände dom av ett par
dynamitgubbar, så tre fönsterrutor gick sönder.
”Det borde polisanmälts”, tyckte jag.
”Nej, jag tog pojkarna med in och bjöd på en sup i alla fall. Att skjuta in det nya året för någon är en
hedersbevisning ”. (Jakobsson, 1977: 68, parentes tillagd)
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6:1 Upptåg – skämt, prövning och rättsmoral

Inte gräla, sårkar, bärä slas! (Erlandsson, 1935) 306

Närborna har sedan länge haft rykte om sig att vara ett hetsigt släkte. ”Veit däu inte ti u sitt

lungt så slar jag dig i huvu mei tomflasku”,307 säger en bursbo till en upphetsad närbo

(Snöbohm, 1871).308 Närbornas ryktbarhet vad gäller upptåg motsäger sålunda olika genera-

liserande uttalanden om en gotländsk tröghet/försiktighet. Närs unglöidi (ungdomar) har ett

speciellt rykte om sig för sina upptåg och självsvåldiga beteende. Det är för många

gotlänningar något så etablerat att exempelvis medias rapporter om bygdegårdsbråk på När

väcker ringa uppmärksamhet och snabbt inkorporeras i en allmän gotländsk mytflora. Detta

sinnelag kommenterades redan på 1800-talet, då en präst i sin liggare beskrev närkarna som

ett vilt och oregerligt folk (Häglund & Häglund, 1975). Denna bild har i vår tid ytterligare

förstärkts genom Närrevyn och senare tiders avläggare som Haimkoirt, som närmast givit

kultstatus åt slagsmålen på Hunntorgi mellan lau- och närsorkar.

Det berättas att det var det så många incidenter att polis vid flera tillfällen inkallats till gammeldanserna
på bygdegården. Polisen beslöt att bygdegårdsföreningen var tvungen att ta in utomstående vakter för att
få anordna ytterligare danser. Vakterna kom till När en lördag, men det upprörde sorkar (egentligen
pojkar men här unga män) som menade att vakternas närvaro gick deras och Närs ära förnär. Stärkta av
värmen från drycken innanför västen ansåg de att bevakningen borde skötas lokalt och bad vakterna att gå
hem. Vakterna motsatte sig detta. De lyftes dock vänligt men bestämt ut ur lokalen. Sorkar återvände
sedan glada och nöjda till dansen och vakterna fann det bäst att lämna När. Sedan dess har danserna
fortgått utan incidenter av någondera slaget. (Ur fältdagboken 1988)

Unglöidis rykte bekräftades av Tom O., en bilmekaniker i den tidiga tjugoårsåldern från

västra Gotland, och hans berättelse från Snäckgärdsbadens diskotek.309

Temperaturen brukar stiga åtskilligt då en grupp närungdomar kommer ”eftersom flickorna är söta och
pojkarna snarstuckna…Och uppvaktar man en närtöis så får man pojkarnas blickar på sig. ... De håller
alltid ihop, så är det någon som ger sig på en Närsork blir det snabbt bråk. Eller om det är någon som
försöker sätta sig på någon av dem så har de alltid någon stor kille som de hämtar för att … ja du förstår.”
(Ur fältdagboken)

Sorkar jär vilda

Uttrycket sorkar jär vilda hörde jag första gången då en grupp medelålders män vid oten-

dagen (eftermiddagskaffe) berättade om några av sin ungdoms upptåg. En lösligt sammansatt

                                                
306 Gräla nu inte pojkar/bli inte osams. Slåss bara! (Översättning författaren)
307 Kan du inte sitta lugnt så slår jag dig i huvudet med tomflaskan.
308 Tvister sägs ibland vara vanligare på Gotland än annorstädes. I en TV-program från 1980-talets mitt undrade
etnologen O. Löfgren hur det var med gutarnas processbenägenhet. Allan Nilsson undvek frågan och menade att
det finns gotlänningar av alla slag (Roslund, 1986; jfr. Hamner, 1920).
309 Snäckgärdsbadens hotell i Visby har haft diskotek som periodvis varit den enda fasta dansplatsen för
ungdomar. Den andra lokalen, ”Borgen”, håller vanligen öppet för gammeldans.



205

grupp av främst pojkar gjorde i början av 1960-talet När känt över Sverige.310 De fick ord om

sig att spränga vedstaplar, driva med lärare, störa gudstjänster med stenkastning m.m. och

blev en nyhetstorr sommar riksbekanta som ”Svarta gänget”. I början tyckte många att det var

spännande med media, men snart vägrade de flesta att uttala sig och slog bort eller förringade

händelserna (se bl.a. Jonsson, 1970).

Kommunalmannen, närrevymedlemmen, bonden och företagaren Arne Ohlsson menar att

”Svarta gänget” var något som skapades av media (se även Nilsson, 1988). Andra menar att

det var några av ungdomarna som gick utanför vad som är rimligt.

Sorkar hade, berättades det vid ett kaffebord, utsatt en lärare för en rad hyss som att tjärsmörja hans
förstutrapp och spika fast hans kängor. När ungdomarna inte längre gick att kontrollera hade läraren vänt
sig till föräldrarna för att få dem att göra något åt trakasserierna, men dessa skrapede (hummade mest)
och stödde sina barn. Mina sagespersoner menade att läraren hade sig själv att skylla och tyckte att det
var helt riktigt av de äldre ungdomarna att reagera då deras yngre syskon och grannarnas barn råkade illa
ut. ”Man” – nu vände sig berättaren direkt till mig – ”får använda krafttag för att hålla på disciplin men
inte göra eleverna illa och dessutom inte orättvist eller utan orsak”.
En del av excesserna förklarades med att ungdomarna i sina upptåg kom att drivas på av den mediala
uppmärksamheten. Samtidigt betonade man att det var en sällsynt kreativ grupp ungdomar. En annan av
de närvarande berättade sedan om andra och mindre allvarligt menade upptåg som Närpojkarna förr hade
utsatt lärare och andra vuxna för. Han berättade också om något av de skämt som genomförts under nyare
tid. Skrockande lutade han sig så tillbaka och sa: ”Sorkar jär vilda” . (Ur fältdagboken)

Också utanför den tidsperiod som ”Svarta gänget” verkade framstår tiden mellan barndom

och vuxenhet som speciell. Det är många närkar som ser tillbaka på ungdomstiden med glädje

och viss nostalgi. Dessa sagespersoner menar att vuxenlivet innehåller så mycket av ansvar

och hänsyn att det

blir svårare att ta ut

svängarna. Det hän-

der att man vid års-

dagar återupprättar

ungdomens upptåg

och bränner av ett par

dynamitstavar. Bland

de allra äldsta minns

man hur livet vid

stranden förr kunde

te sig som avbrott då

också de vuxna

                                                
310 Källor: Jonsson, 1970; Närrevyn: Råire jär laddet 1977 - Svarta Gänget; veckotidningen SE/odaterat lägg
från privat klipparkiv/; SVT:s mediaarkiv; Häglund & Häglund, 1975; Nilsson, 1988.

Figur 21 Vännerna firar med dynamit
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(männen) kunde släppa sig lösa i kämpalekar och berättande.

I berättelserna om ungdomarnas skämt finns det huvudsakligen tre kategorier av ”upptåg”.

För det första handlar det om de närmast ritualiserade konflikterna med de omkringliggande

socknarnas ungdomar, respektive skyddet av de egna flickornas heder och de mindre

pojkarnas ”skinn”. Det finns en rik flora av berättelser om friare som har prövats genom att

man hängt upp deras cykel i flaggstången eller fått mopeden saboterad. En annan sorts upptåg

handlar om att gissla/skämta med vänner som gifter sig eller fyller år. Innebörden av dessa

skämt är i princip en underförstådd fråga: ”Vad tar du dig för? Tror du att du är märkvärdig?”

Man skjuter också salut vid jämna årsdagar för att visa uppskattning eller kritik.

Då ungdomen förr i världen ville ha roligt var det ofta de gamla som fick vara föremål för deras
spektakel. Det var sed att ungdomen på nyårsafton skulle gå omkring i bygden och ”skjuta gamleåret
bort”. En nyårsafton var några ungdomar utanför en stuga, där ett par gamlingar bodde. De såg genom
fönstret att det ordnades med maten. Mor i huset hällde upp gröt i ett fat och skulle gå till bordet. Då
small skotten. Mor tappade fatet i golvet... Mor såg med vemod på den stora förlusten, men far blev arg
och röt: ”Galne sorkar!” (Karlsson et al., 1951: 356)

Liksom avsnittets inledande tänkespråk illustrerar denna berättelse från sockenboken om

Lau att ungdomarna på bygden inte helt säkert tar hänsyn till ”di gamble,” men att de mer

seniora sockenborna har överseende med att man skämtar med dem (Säve, 1978a: 243).

Denna acceptans ifrån den äldre generationens sida påminner om joking relationship, den

relation som finns bl.a. inom flera afrikanska samhällen (Goody, 1977; Malinowski, 1929;

Radcliffe-Brown, 1965; Radcliffe-Brown & Forde, 1975).311

Den tredje kategorin av upptåg bildas av olika angrepp som i likhet med ”Svarta gängets”

går över gränsen för det acceptabla, samtidigt som de kan utgöra en form av social kontroll.

Th. Erlandsson beskriver hur ungdomar ger sig på en lättretad husägare, täcker över hans

skorsten med en hönshusdörr och sjunger nidvisor (Erlandsson, 1946: 86-7). Såväl

Erlandssons som Säves iakttagelser vittnar om en överseende attityd man även idag kan se

bland föräldrar. Det tyder på att det skulle kunna handla om ett uppskattat, accepterat, eller

åtminstone tolererat beteende. Dessa relationer mellan ungdomar och vuxna, inte minst äldre,

återkommer även i berättelser och skrönor från sydöstra Gotland:

Ivar H., en pensionerad hemmansägare, berättade att han inte uppskattade att ungdomarna efter midnatt
högljutt tvärade över hans gård på väg hem från dansen eller festen nere vid idrottsföreningens lokaler.
Under några veckor trappades konflikten upp tills ungdomarna lade en dynamitladdning i hans vedstapel.

                                                
311 Inom ramen för en sådan relation så skämtar och skojar man med varandra mellan t.ex. alternerande
generationer (d.v.s. mellan mor- eller farfadersgenerationen och barnbarnsgenerationen). På När har jag
observerat sådant dubbelriktat skämtade i första hand mellan svärfar och svärson, men däremot inte mellan
svärmor och svärdotter. Till skillnad från de av A. R. Radcliffe-Brown m.fl. beskrivna relationerna i Afrika så
rör det sig på När inte om speciella kategorier, som morfar/dotterson, utan fastmer om hela den äldre
generationen.
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Då insåg han att det var bäst att dra sig tillbaka. Han reflekterade aldrig över att gå till polisen, trots att
han visste vilka som bar ansvaret. Det var en sak mellan dem och honom.
Däremot fann han inget ursäktande den gången samma ungdomar, oprovocerat, gick in och förstörde hos
grannen. Fortfarande gick han inte till myndigheterna. Istället talade han direkt med dem och i något fall
med föräldrarna. Ungdomarna bad också om ursäkt och skadorna ersattes (Ur fältdagboken)

Unglöidi beskrivs alltså som fulla av upptåg och skämtande och dessutom utrustade med

ett visst rättspatos riktat mot såväl jämnåriga som äldre. De vuxna ser på ungdomarnas

beteende som ett oundvikligt gissel: ”vildheten” är något som hör uppväxande till, men det är

också något mer. Tiden efter det att man i stort lämnat föräldrarnas dagliga tillsyn och innan

dess man kommit att ta sin plats bland de andra vuxna ses som en fri tid.

Generationsskillnader kvar på Gotland

Ungdomarna är både barn och vuxna men är samtidigt ingendera av dessa kategorier.

Därför anses de befinna sig i ett slags ingenmansland, vilket är karaktäristiskt för det som

antropologer kallar ett liminalt tillstånd, eller tröskeltillstånd. Detta relativa utanförskap anses

vara den yttersta orsaken till att deras, relativt sett asociala, agerande inte bara tolereras utan

även är sanktionerat (se t.ex. Turner, 1974b; van Gennep, 1977).

Barn och ungdom genomgick något vi idag skulle definiera som en övergång från natur till

kultur: ”Enligt folktron kunde barnen i denna ålder [småbarn] liksom djuren se det som annars

är osynligt. …en pojke som inte gått och läst kallades ’vanvetting’” (Erixon, 1938: 23 ff.).

Äldre och yngre möttes tidigare som kategorier: ungdomar i ynglingalag, kransgillen,

dansträffar, wåg o.s.v. De utgjorde en särskild kategori med egen organisation omgiven av

riter, ordnad samvaro, ekonomi etc. Principen för en sådan åldersbaserad organisation av

lokalsamhället finns beskriven runtom i Skandinavien (Erixon, 1938). Vanligen delade man in

sig i lag: gamla mot unga (gubbar mot drängar) eller män mot kvinnor (Bergman, 1921: 187).

Förr gick man ut i detta ingenmansland då man konfirmerades och lämnade det sedan man

tagit ansvar för en familj och en gård, d.v.s. vid giftermål och då man började arbeta, ärvde

eller på annat sätt axlade ansvaret för gård eller rörelse. Då tog man också plats bland de

andra paren i socknens informella och formella organ.

Bondbröllopen har beskrivits i många versioner från 1700- och 1800-talen och har fort-

farande en stor symbolisk betydelse på Gotland (Berg & Svensson, 1969; Bergman, 1921;

Erlandsson, 1923; Klintberg, 1909; Säve, 1981). Även om giftermålet idag vare sig är så ela-

borerat eller samma omvälvande händelse som förr är det ändå en första bekräftelse på att den

enskilde (och ett par) övergår från en nivå till en annan i livet. Förr kunde det ta sig rent

drastiska uttryck: ”Omedelbart före sängledningen (vid ett bröllop) har förekommit ett dra-
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matiskt upptåg där de gifta och ogifta stred om brud och brudgum” (Berg & Svensson, 1969:

172-3;  parentesen tillagd; jfr. Erixon, 1924: 117-8).

Bröllop kan även idag vara nog så komplexa företeelser. Hela ritualen innehåller rader av

både formella och informella ceremonier. Olika kategorier (ungdomsvänner, släkt, grannar

och även övrigt sockenfolk) formerar sig inför evenemanget. Dessa grupper förväntas samla

sig i kyrkan efter ett visst mönster och under bröllopsmåltiden finns en traditionell bords-

placering. Ungdomarna, som under bröllopets utmarsch bildar häck och följe, placeras så-

lunda mitt framför brudparet, varefter folket formerar sig kring brudparet enligt relativt fasta

mönster. Ungdomarna utgör också den grupp som följer brudparet vid ”brudvisningen”312 och

på vandringen runt ”ungmansstången” efter middagen .313

Dessa ungdomar kommer också i några fall att genomföra anonyma hyss som ställer till

problem för brudparet. Först och främst arrangeras svensexa respektive möhippa (Hellspong,

                                                
312 Brudvisning sker efter middagen då paret ropas ut av bygdens folk – vilka är rikligt trakterade med
hembryggt öl eller dricke (se exempelvis (Bergman, 1921; Hellspong, 1973: 204-5). Paret träder ut på trappan
och stannar upp en stund under allmänt prat. Bruden som står i fokus och utsätts för granskning och ekivoka
skämt. Det händer att bruden rodnar, men även att hon svarar så väl för sig att åskådarna sätter dricku i
vrångstrupen.
313 Utanför festlokalen finns ibland en stång uppställd som en del av den reproduktiva symbolik vilken omger
många av de informella uppvaktningarna. Till musik marscherar det ungdomliga brudföljet runt stången innan
det återvänder in till middagssällskapet.

Figur 22 Vännernas skämtsamma äreport
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1979). Sedan kan det bli tal om upptåg som att bädda säck eller markera brudparets hem med

text eller dockor, så att ingen kan undgå att notera vad som är på väg att hända.

Ett bröllop idag medför inte att man som förr lämnade ungdomsgruppen för att ta plats

bland de vuxna. De utarbetade ceremonierna med dess många delar innebär ändå att denna

övergång är uppmärksammad. De flesta par som jag talat med uppfattar det som att de tar ett

stort steg bort från ungdomslivet mot vuxenlivet, d.v.s. mot ansvaret och kraven och bort från

lättsinnet som hör unglöidi till. Övergången handlar idag mer om en process där man lämnar

barndomen, lever i ungdomstiden och så småningom passerar in i vuxenheten. På När, liksom

i många andra landsbygds- och glesbygdssamhällen, markeras detta av att så gott som alla

lämnar hemorten för att gå på gymnasium i närmaste storstad - i det här fallet Visby.

De erfarenheter som ungdomarna får i sitt umgänge med varandra skiljer sig från för-

äldrarnas. Det handlar inte bara om att man rör sig på andra platser, lyssnar på annan musik,

dansar på  andra sätt, berusar sig med samma eller andra medel utan också att varje individ

och grupp har unika upplevelser. Det skapar i sig murar till andra generationer, vilket bl.a. J.

Frykman diskuterar i sin studie av efterkrigstidens ”dansbaneelände” (Frykman, 1988).

Trots att övergången är otydligare och relativt utdragen finns alltså också idag uttalade

tecken på ett åldersstratifierat tänkande också idag. Det är påfallande vad gäller den frihet som

hör till puts och upptåg. I Kap. 3 skildrades även hur man vid en utflykt satte sig på olika

platser beroende på åldersgrupp, liksom att ålder var en av de punkter man tog hänsyn till vid

föreningstillhörighet. Ett annat tecken är de många pärk-lagen som är numrerade: När I, När

II o.s.v. (till När XVI). Varje lag behåller sitt nummer så länge man vill fortsätta för att så

övertas av en ny generation. Ungdomarnas liv skiljer sig från ibland tydligt från de vuxnas:

Ungdomar var något jag knappast såg under den första tiden på När. De kom ibland och hämtade rena
kläder och mat innan de for tillbaka till gymnasiet i Visby, men jag såg dem i stort sett aldrig delta i några
aktiviteter. Det var först en kall vårkväll som jag, efter några månader på När, insåg att de flesta ändå
kom hem under helgerna. På morgonsidan en lördag ringde den tonåriga dottern i huset och undrade om
jag kunde hämta henne och en vän. På de snöiga vägarna såg jag flera bilar parkerade och ett antal
ungdomar på promenad. Det var som en slags folkvandring. Några hade varit iväg på ”Snäck”
(Snäckgärdsbadens disco) i Visby. Andra hade samlats hemma hos någon för att titta på video etc.
Av samtalet - där det hela beskrevs som ett upptåg och lyckat skämt - förstod jag att någon hade sett en
polisbil och dragit igång en telefonkedja som varnat för denna poliskontroll. Man gjorde sitt bästa för att
komma ihåg var de olika ungdomarna var någonstans. Man hade alltså god reda på var alla kompisar
befann sig. (Ur fältdagboken)

Ledarskap inom unglöidi

Närheten mellan ungdomarna cementeras tidigt i syskongruppen, inom grannlaget och

under skoltiden. Inom ramen för dessa täta grupperingar utkristalliseras snabbt vilka som för
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talan och vi känner därmed igen mönstret från föregående kapitel.314 Bland ungdomarna på

När kommer de som är skickliga att organisera och iscensätta upptåg att inta en särställning.

Ledare har alltid funnits menar man (bland närska ledare), men till skillnad från andra socknar baseras
ledarskapet i När inte på ekonomiska eller sociala egenskaper. Man hänvisar till en konkret praxis och
man nämner i första hand initiativrikedom, kreativitet, envishet och lokal förankring som främsta
kvalifikationer för en ledare. (de los Reyes & Essemyr, 1993: 25, parentes tillagd)

Denna åldersbundna närhet försvårar samtidigt kommunikationen mellan generationerna

och komplicerar ledarrekryteringen. Bland de yngre som driver frågor upplever man att de

äldre ledarna ofta står i vägen genom att år efter år behålla kontrollen över styrelser och

projekt. I ett försök att överbrygga denna skillnad sökte 1980-talets och det tidiga 1990-talets

ledare, inte minst inom centerrörelsen, att medvetet uppmuntra ledartalanger, d.v.s. dem bland

ungdomarna som visade framfötterna i olika sammanhang. Inte minst de som både tog

initiativ och visade ett socialt ansvar kontaktades för att hjälpa till att organisera sina ålders-

kamrater inför olika evenemang. Man sökte även få dem att delta i olika former av formell

ledarträning inom såväl den politiska rörelsen, som idrotts- och fritidsverksamheten.315

                                                
314 Grann- och skolgemenskaper, ibland formaliserade i pärk- och varpalag, utgör de vanligaste referenserna  -
vid sidan av att man ”ärvt” partner - då man väljer samägande part i yrkes- och föreningslivet. De utgör även de
gängse kanalerna att hålla kontakten med hembygden.
315 Bland annat ungdomar upplever engagemang i organiserad verksamhet som en glidning vilken gör
gränsmarkering mellan vuxenliv och ungdomstid otydlig. Man pekar på att de som deltar får ett annat språk, de
blir ständigt upptagna av föreningsengagemang, och har, som en tonåring uttryckte det, blivit ”politiska”.

Figur 23 Revitaliserat kransgille
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Det finns ytterligare motiv till att man medvetet söker uppmuntra utvecklingen av dessa

entreprenörer. Man menar att det är lätt att identifiera de kloka och försiktiga rösterna.

Däremot är det besvärligt att finna dem som har lite framåtanda och motivera dem att ut-

vecklas i sin tro på sig själva och samtidigt arbeta för bygden i stort.

Även i äldre material framgår att ledande gestalter klivit fram just i ungdomsåren. Vid in-

bjudningar till wåg, men även till bröllop, var det de välartikulerade som ombads att ta till

orda och på ett ofta snirklande och närmast oförståeligt sätt bjuda in till högtidligheterna

(Bergman, 1921; Erlandsson, 1935; Hansson, 1956; Lithberg, 1906-7). Vid kransgillen och

andra festliga sammankomster utsågs bland andra ungdomar de mest gilda sum int vart (de

bästa som hitintills inte haft ansvaret) till att bli nästa års kranspar (Berg & Svensson, 1969;

Gadd et al., 1956; Hansson, 1956; Lithberg, 1928).

6:1 a Unglöidi i lokal rättstradition

Ungdomar ställer inte bara till med skämt för att skoja med brudpar och visa sin upp-

skattning. Den första associationen många har är att unglöidi pekar på orättvisor. Att ung-

domarna skulle uppträda som ett slags moralens väktare kan tyckas som något av en paradox.

Emellertid är det inte något okänt fenomen.316

På Gotland och När omfattar man en syn på rätt och rättskipning som både liknar och

skiljer sig från den nationella. Mycket kan sägas höra hemma på solidaritetens område. Råkar

någon i gruppen illa ut ställer gänget upp, men sammanhållningen har även en annan sida. I

protokollen från härads- och sedermera tingsrättens arkiv kan man utläsa en stark samman-

hållning där det är svårt att få närbor att vittna om händelser inom socknen eller där sockenbor

är inblandade.317 Andra rättsfall visar dock att man kan gå förbi sådana hänsyn.318 När det

gäller grov och omotiverad skadegörelse liksom hot eller våld mot bl.a. barn, har man svårt att

låta det stå oemotsagt. Inte heller ses med blida ögon på att våldsverkare inte skäms och ber

om ursäkt för sina handlingar utan snarare kanske t.o.m. upprepar dem.

Inom ramen för en lokal rättstradition söker man i stor utsträckning att komma till rätta

med vad man definierar som störande för social samvaro. Det gäller kanske speciellt ung-

                                                
316 På När finner vi visserligen inte något av de spanska skabrösa sångerna som väcker par som hoppat över de
äktenskapliga skaklarna (jfr. Pitt-Rivers, 1954). Istället häcklar man med förkärlek socknens talespersoner.
317 I ett mål skriver kriminalöverkonstapel E. J. Karlsson: "Denna solidaritet är något betecknande för närborna,
vilka håller ihop som en man, därest någon av dem råkar illa ut. … Fjärdingsmannen förmår icke göra sig
gällande samt är på grund av sin civila yrkesutövning [trafikchaufför och byggmästare] alltför mycket ’beroende
av folket’” (Dombok, 1941 men se även Dombok, 1942a; b).
318 Vårtinget 1946: stämning mål nummer 35 och 57 bil 35a. Där berättas hur en förtennare och hans familj
förföljts av några ungdomar (Dombok, 1946).
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domar som öppet reagerar mot dem som bryter mot sockensolidariteten. Vi känner igen re-

sonemanget från en av de olika versionerna kring golfbanan och Närsholmen. Lika vanligt är

att man ställer till med problem för dem som förhäver sig. Det finns följaktligen en lång rad

berättelser från När och hela Gotland där man skämtar med eller snoppar av dem som ”gör sig

breda”:

I Fårösund kommer en flott A-bil nedkörande till färjan, hela familjen stiger ur och herr direktören frågar
överlägset Fårö-Nicken, som står på bryggan: - Nå när skall den här tvättbaljan gå? - Jo, den går så fort

bykä kumbar ombord, svarade Nicken.319 (Söderberg, 1956: 64)

Många närbor anser dessutom att det lokala rättssystemet har fördelar framför det

nationella där man bestraffar och sålunda brännmärker den som förbrutit sig. Det menar man

skapar fler problem än det förebygger. Man anser att det är bättre är att skapa ordning genom

samförstånd. Vid ett tillfälle kom man på några pojkar som bröt sig in i ett av civilförsvarets

mobiliseringsförråd. Det är en berättelse vilken Roland J. – en bonde och eldsjäl – återgav

som ett exempel på hur man brukar få konflikter lösta inom socknen.

På sex månader hade 50 hänglås förstörts. Roland misstänkte att det hela nog var ren förstörelselusta utan
egentlig tanke på att stjäla. Han lade sig så i försåt och fångade in en som pojke han tog med sig hem till
köket. Roland ville få honom att förstå att man måste kunna lösa detta utan att dra in polis och förstöra
dennes och kompisarnas framtid. Rolands taktik gick hem och ofoget upphörde. (Ur fältdagboken)

En annan informant berättade om hur hans son en gång ”i fyllan och villan” tog sig för att

”låna” en sockenbos bil och sen körde i diket med den.

”Efter att ägaren vid flera tillfällen hade påmint Ove om att göra rätt för sig så fann han sig ingen råd utan
kom till mig för att fråga vad vi skulle göra. Ja, hellre än att gå till polisen och ställa till ett elände. Vi
kom överens om att jag skulle betala för Oves dumhet och så fick udda vara jämnt.”
Problemet de hade att lösa berodde inte så mycket på olyckan utan på att sonen inte tog ansvar för det han
gjort. Det fick de båda vuxna att skämmas å dennes vägar. Att rakryggat stå för sitt handlande ses som en
viktig ingrediens i ett gott rykte, i ”att duga”. En annan slutsats, som fadern menade var viktig att lägga
på minnet, var den tacksamhet han kände inför målsägaren, som snarare än att dra in myndigheterna ville
sköta det hela diskret. (Ur fältdagboken)

Det finns även situationer vilka kan definieras som att de hamnar mitt emellan nationell

och lokal rättspraxis och ställer solidariteten med de egna på hårda prov.320 Andra svårlösta

situationer är de som inbegriper större person- och sakskador. Försäkringsbolag kräver rätts-

prövning och accepterar inte den lokala rättsuppfattningen. I övrigt finns det tvister som ger

upphov till konflikter där de ”kloka” inte kan lösa problemet (se Kap 7).

Enligt många lokala berättelser låter man en lokal syn dominera bedömningen av vissa

egendomsbrott: ”Tjyvar och tjyvar…den som intet har kan få ta en aning och det kan man ha

överseende med och rättfärdiga, men inte med vanliga tjuvar” (Erlandsson, 1946: 93).

                                                
319 Nickens kommentar: ”Jo, den går så fort som smutstvätten/dräggen kommit ombord” (övers. förf.).
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Berättelserna, liksom citatet från Erlandsson, ger en inblick i det lokala sättet att se på lag-

brott och hur de kan lösas. Utgångspunkten är att det finns överordnade värden: gemenskap

och sammanhållning. I det perspektivet blir det riktiga och viktiga att återställa den lokala

gemenskapen till så små sociala och andra kostnader som möjligt. Man har alltså inte an-

ammat ett gängse strafftänkande.

Citatet pekar även på den allt genomsyrande jämlikheten. Geisk eller övertro är på Gotland

ofta förknippat just med jämlikhet. Det finns rader av exempel på hur anklagelser för häxeri

och trolldom gällt misstankar om människor som berikat sig på andras bekostnad (Palmenfelt,

1976; Wall, 1989).

Även idag finns en till rättskänsla omvandlad jämlikhetssträvan som kan återfinnas i kritik

eller avundsjuka då man uppmärksammar de framgångsrika. I dagens När talar man sålunda

om en och annan framgångsrik som ”hittat guld i gödselbrunnen” eller om grannar som är så

”galna i land” att de, vad gäller köp och arrende, glömmer bort sed och hävd, för att i stället

välja att lyssna på lantbruksnämndens påbud. 

Kollektivets bästa och det gemensamma beslutsfattandet är viktig inte bara för socken-

demokratin utan även för lokal rättsutövning och eldsjälar kan råka illa ut om de i sin vilja att

driva på inte har förankrat sina projekt. Det återkommer i många av upptågen. En del av dessa

händelser mörkas ner alltmedan andra blir fritt återberättade skrönor. En berättelse om en

serie händelser på Laus backar illustrerar hur sockenborna (framförallt sorkar) handlar i

grupp, ofta anonymt, i syfte att driva igenom kollektivets vilja:

En markägare ville bygga upp ett fritidshusområde på Laus backar. Det ville inte folket på bygden höra
talas om. Mannen ifråga gick ändå vidare med sina planer. Detta tyckte sorkar [i Lau och När] gick för
långt och efter att ha yttrat sitt missnöje med hans planer genom att tjära entrén och sprängt några
”gubbar” [knallpatroner] på gårdsplan och i vedstacken blev man riktigt uppretade (och uppmuntrade) av
envisheten i motståndet. Dessutom gick mannen vidare utanför socknen, först till kommunen och så till
”kungs”, och så ”gör man bara inte”. En natt, då han var inne i Visby, åkte så några sorkar hem till
honom. De tog med sig tegel och bruk murade helt sonika igen dörrar och fönster på hans bostad. Den

mannen sa di allri mair.321 (Ur fältdagboken) 322

                                                                                                                                                        
320 Det handlar om rattfylleri och flera informanter har berättat om sin oro för fredagskvällarna då man många
gånger inte vågat sig ut på vägarna. Samtidigt kan man inte tänka sig att anmäla de misstänkta rattfylleristerna.
321 Av den abrupta övergången till rent gutamål förstod jag att berättaren hämtat avslutningen från Allan
Nilssons visa ”Historielektion”. Vänskapliga bråk mellan ungdomar från olika socknar har noterats av P. A. Säve
(Säve, 1978a: 161, men se även Österberg, 1991; 1993).
322 ”Laus backar, en högplatå öster om kyrkan, är geologiskt intressant, dels genom att mittpartiet omgärdas av
Ancyllusgränsvallen, dels genom den rikedom av petrifikater, som förekommer i de märjiga lagren. - Utsikten
där uppifrån är också hänförande över Lauviken med Laus holmar samt Ljugarn i norr” (Hamner, 1920: 140-1).
Till Laus keldu [källa] har man hämtat vatten. Hit har ungdomar kommit för utsikten, eller för att gå på den typ
av utedans som på Gotland ibland benämns basar. Skrönan om Laus backar slutar med att mannen sedan
försvann från bygden. I verkligheten bor han dock kvar.
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Markägaren gick sålunda emot bygdens allmänna mening kring Laus backar och därför

blev han utsatt för denna serie upptåg av ungdomar från Lau och När. Det illustrerar väl den

informationsspridning och det kollektiva beslutsfattande som hör hemma i sockendemokratin.

Det sociala livet på bygden baseras på en rad kvalitativt tättvävda nätverk för både arbete

och fritid. Det handlar om flöden av sociala relationer inom grannskapet, mellan samägande-

parter, inom föreningar och projekt. Upphör relationerna mellan ett par gårdar berörs inte bara

dessa två. En öppen konflikt kan omöjliggöra andra former av samarbete, vilket skapar många

olika problem. Allt samarbete som är beroende av att man kan mötas och arbeta tillsammans i

flera olika sammanhang riskerar att gå i stå. Så länge inte konflikten blivit ”offentlig” går man

därför vidare som om inget hade hänt.323

Det finns samtidigt en informell medlarroll. I de allra flesta samägandeförhållanden finns

tre parter och den tredje parten har ett stort ansvar för att återställa relationerna mellan dem

som har inlett en konflikt. Under en period då något gått snett tar medlaren på sig att gå fram

och åter mellan parterna för att lyssna på hur de båda lägger ut texten kring sin version.

Samtidigt pekar medlaren på det som håller dem samman och söker finna så många punkter

som möjligt där kontrahenterna kan mötas och umgås på fredliga termer.

Det är den lokala rättsuppfattningen som står i förgrunden på När, inte staten som

rättsinstans.324 Samtidigt existerar denna lokala rättsordning enbart så länge den förefaller

relevant för lokalbefolkningen. Det finns många exempel på rättsordningar som upphört gälla

då teknologi och social omvandling förändrat lokalsamhället (Bergh, 1981b; Myrdal, 1977;

Steffen, 1943; Stenberger & Steffen, 1945; Sundberg, 1995).

6:1 b Skämt och socialisering

Rättstradition och ungdomliga upptåg har inte den enkla relation som texten kan ge intryck

av. Tolkningsmöjligheterna är många vad gäller både upptåg och ungdomars beivrande av

regelbrott. Därtill påverkas synen på lokal rättskipning av ett nationellt och statligt perspektiv

och även lokalt finns frågetecken kring hur stark solidariteten bör vara. Det beror inte bara på

att man ser skyddet av exempelvis onyktra bilister som problematisk. Frågetecknen reflekterar

även att ”upptågen” kan tolkas tämligen olika. Historier om cyklar eller andra fordon som på

olika sätt manipuleras återkommer i många berättelser kring unglöidi:

                                                
323 Avsaknad av en ”öppen konflikt” innebär inte att människor på bygden står obekanta inför det faktum att x
och y har det besvärligt. Skillnaden är att de inte öppet - vid kvarn, skola eller affär - skäller på varandra eller
slåss. Vad de gör på respektive gårdsplan utan andra vittnen än familjen eller samarbetspartners är en annan sak.
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På väg till annexkyrkan en söndagsmorgon fick jag se en cykel hänga högt uppe i en telefonstolpe utanför
butiken. Efter högmässan berättade jag detta för en kyrkovärd. Han såg inte alls förvånad ut, verkade
snarare road. ”Jasså” muttrade han för sig själv, ”har det gått därhän nu.”
Jag betraktade honom undrande. Vad var meningen?
”Jasså, han kröp dit till sist.”
”Vem?”
Kyrkovärden brast i skratt, magen hoppade under den blå cheviotvästen.
”Jag kunde väl tro, att han skulle bli fast till sist, den gamle stollen.”
”Nej det här var mystiskt” sa jag och beslöt åka tillbaka med gåtan olöst.
Men nu hade kyrkovärden blivit mer medelsam. ”Jag ska förklara, hur det är, men det måste stanna oss
emellan. Mejeristen har länge uppvaktat handlarens änka. Visserligen är han dubbelt så gammal som hon,
men vad gör det. Han bjöd henne på bio i Folkets Hus, och så bjöd hon honom på kaffe i sin bostad - ja,
och så gick det som det gick.”
…
”Ja men vad har detta med cykeln att göra?”
”Jo när en man stannar över natten hos en kvinna, som han sällskapar med, så passar pojkarna på att ta
hans cykel utanför hennes bostad och hissa upp den i närmast telefonstolpe eller träd”.
(Jakobsson, 1977:  67)

En trädgårdsmästare berättade om hur han på 1940-talet kom till När och ”friade”:

På fredagskvällen hade jag träffat en flicka från När på dans. Kvällen blev sen så vi for tillsammans hem
till henne och så satt vi vid köksbordet och pratade till långt in på morgonen. När jag kom ut för att fara
hem så var cykeln borta. Efter en stunds letande fann jag den ute på vägen liggande med en telefonstolpe
rakt igenom ramen. Först blev jag arg men sedan var det bara att skratta åt saken. Det leder ingen vart att
man blir förargad. Efter en tid så hade vi, fästmön och jag, luskat ut vilka som stod bakom skämtet. Då
kunde vi ”ge tillbaka”.

”Det är ungdomarnas sätt att pröva någon”, avslutade min berättare sin historia med ett skratt.

”De vill se vem man är och om man kan ta ett skämt. Kan man sedan betala tillbaka, så att

man får skrattarna på sin sida, då är det fritt fram och man blir en i gänget.”

En annan numer utflyttad medelålders man berättade om den prövning han och andra fått

stå ut med då de kom till När. Han hade – i början av 1950-talet - uppvaktat en flicka, den

kvinna han nu var gift med, och en morgon då han kom ut för att cykla hem hade man fällt

flaggstången och trätt cykelramen runt, för att så åter resa upp stången. När han kom ut kunde

han nästan höra hur sorkar låg bakom buskarna u greined och för att titta hur han skulle bära

sig åt. Både han och hans blivande fru såg upptågen som ett utslag av nyfikenhet och ett sätt

att pröva vilka den främmande var. Var det någon man kunde skämta med eller tog han det på

allvar och blev arg?

Han menade, som svar på min fråga, att nog kunde det finnas skillnad i hur man be-

handlade olika nattfriare, men enligt hans erfarenhet var det viktigaste att pröva en okänd -

ungefär som pojkar brottades på skol- eller gårdsplanen för att göra av sin överskottsenergi

och för att lära känna varandra. Då vi vid ett senare tillfälle tog upp tråden berättade han att

                                                                                                                                                        
324 I ett par översikter över svensk bondehistoria har E. Österberg ställt lokala beslutsvägar mot nationella. Hon
finner därvid påtagliga indicier på att olika besluts- och rättsordningar har gällt (Österberg, 1991; 1993.)
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unga och medelålders män även de kan ses pröva sina krafter. Vanligast är ändå att de, som

vuxna, ”prövar varandra” på varpa - eller pärk-plan.

Mina sagespersoner är överens om att man inte utsätter kvinnor för dessa upptåg. Med dem

skämtar man på ett annat sätt. Tydligast är så kallade ”brudvisningar” som tillsammans med

marschen kring ungmansstången ännu idag inte så sällan ackompanjerar bröllopsmiddagar.

Där ges utrymme för att pröva främlingars eller, mer korrekt uttryckt, den nyblivna brudens

sätt att hantera skämtande. Även i en rad andra sammanhang kan man se hur skämtande utgör

en del av vardagen i arbete och fritid.

När fisket var igång, rådde det ett muntert liv på fiskeläget. Man skämtade och glammade och munhöggs.
Kunde man komma åt att göra något puts, försatt man inte tillfället. Var den som blev utsatt för skämtet
snarstucken, utsatte han sig blott för ytterligare gyckel. Så det var bäst att hålla god min och försöka ge
igen efter bästa förmåga. (Jonsson, 1939: 96-7)

Blir man inte svaret skyldig eller genomskådar skrönans sanningshalt kan man klara sig

från nya hyss. Om man däremot trilskas och vill ha sin rätt eller försöker stoppa grannar och

vänner finns emellertid risk att man hamnar i än värre problem.

Då unglöidis skämt senare återberättas som berättelser och skrönor är de inte plumpa eller

förhånande. Respekten för andra finns i förgrunden och praxis är att stävja tendenser till att

skämta på andras bekostnad (jfr. Nilsson, 1988: 87-8.

Grannfrun hade kommit på besök till kluckutei (förmiddagskaffe) med oss. Hon hängde inte med så bra i
de kvicka och ibland lite bitska vändningar samtal gärna tar vänner emellan. Liksom vi andra trivdes hon
ändå gott i den ombonade köksmiljön, som doftade av bullbak och förberedelser för middagen. Just innan
det var dags att återgå till arbetet och vår gäst reste sig, kommenterade den vuxna dottern vår gäst i lätt
ironiska ordalag. Modern i huset väntade till vår gäst hade gått ut ur huset och gjorde så – dock utan att
höja rösten - ett häftigt utfall mot sin dotter. ”Du har ingen rätt att säga så om en vän och en granne!
Aldrig mer vill jag vara tvungen att höra något sådant i mitt kök!” Dottern försökte urskulda sig, men
modern var benhård på att man aldrig skall skoja med dem som inte kan försvara sig. (Ur fältdagboken)

Upptågen får aldrig syfta till att någon (tredje part) permanent ska ”tappa ansiktet”. Kon-

ventionellt sett handlar dessa händelser istället om ett lekfullt sätt att lära känna nykomlingar

– med upptågen bedöms en nykomlings förutsättningar att passa in.

Huvudvikten i återberättandet av ungdomarnas upptåg fokuserar det uppslagsrika och ori-

ginella, men också dråpliga situationer och dräpande svar. En sidoeffekt av återberättandet är

att huvudpersonen vinner respekt bland sina gelikar. Berättelser och skrönor kring skämtande,

hyss och puts kan dessutom ses som ett sätt att bevara och förmedla standardiserade lokala

handlingsmönster för upptåg. Dessa ”puts” är emellertid inte okontroversiella. En bursbo

upplevde sig som förföljd då hans fordon först förts bort och sedan vandaliserats. Offrets

synsätt skiljde sig radikalt från förövarnas och han stämde de skämtande ungdomarna inför

rätten (Dombok, 1947).
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Då man sätter närska ”puts” i relation till antropologisk teoribildning breddas förståelsen

av en del upptåg. Man kan se ungdomsgängens ömsesidiga prövningar som ett utbyte av

gåvor och gengåvor, ett reciprokt handlande, ett utbyte där man lär känna varandra (Mauss,

1970; jfr. Lévi-Strauss, 1987). Upptågen kan även sägas spegla kampen om ett lokalt

tolkningsföreträde där de ledande talespersonerna i berättelserna kring golfbanan och arrende-

auktionen åtminstone ibland lyckas få skrattarna på sin sida. Den uppslagsrikedom som

kommer till uttryck i skämtandet hjälper ungdomarna i deras strävan att få överläge gentemot

andras presentationer och tolkningar. Ett tredje sätt att tolka unglöidis upptåg är att de är

gränsskapande. Den utifrån kommande gruppen som vill delta i ett kalas, eller den ”friande”

individen, konfronteras för att man vill markera var gränsen går. Det är en skiljelinje som på-

minner både om F. Barths diskussioner kring etniskt gränsbyggande och om instrumentella

markörer av samhörighet, som ”stolen” eller ”nyckeln” (se Kap. 2:1). Det blir upp till mötet

mellan berättare eller skämtare och uttolkare att avgöra vad som menas.

Ungdomars roll i samhällen med tydliga markeringar av ålderskategorier är ett fram-

trädande tema även i antropologisk teori (Baxter & Almagor, 1978; Evans-Pritchard, 1970;

Keith, 1980; la Fontaine, 1978; Radcliffe-Brown, 1965). Övergången från en ålderskategori

till en annan brukar markeras av tydliga s.k. passageriter (van Gennep, 1977). V. Turner har

analyserat processerna kring sådana passageriter (Turner, 1957; 1967). Han har fokuserat på

hur nyckelsymboler, inom ramen för dessa ritualer, bygger upp effektiviteten i en process som

förstärker gemenskap genom att appellera till en känsla av communitas.

Liminality can perhaps be described as fructile chaos, a storehouse of possibilities, not a random
assemblage but a striving after new forms and structures, a gestation process, a festation of modes
appropriate to postliminal existence. (Turner, 1986: 41-42)

Ritualen och livet i det liminala stadiet blir på flera plan en antites till vardagens åtskiljande

strukturer. “Victor Turner interprets liminality as giving rise to questions and doubts, to re-

bellious conceptions and engagements with the social order” (Myerhoff, 1984: 316). A. James

tar fasta på Turners diskussion kring att liminalitet under ungdomstiden innebär utanförskap

på flera plan. Hon menar i sina studier kring engelska ungdomars fokus på kroppen, i en lek

med ord, att ungdomarna betraktar tonåren som en period då man inte är någon - nobody -

utan egentligen är just bara body (kropp) (ibid.).325 James hänvisar till den snabba och ra-

                                                
325 Det är värt att notera att det finns konkurrerande förklaringar till James diskussion kring en identitet som på
olika sätt ifrågasätts under tonårstiden och hur denna osäkerhet möts. Emellertid passar hennes fokus på hur
ungdomar fokuserar kroppen och dess förändringar väl in på de samtal jag fört på När och Gotland.
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dikala fysiologiska förändring som ungdomar går igenom och som, i England och annor-

städes, tar sig uttryck i en både social och fysisk osäkerhet.326

Boundaries to adolescence are, then, established by adolescents themselves through their use of the body
as a medium of expression and it is through the concept of bodily style that these boundaries are defended
against unwarranted intrusion. Real and symbolic battles are fought through the medium of the physical
body. An adequate bodily knowledge is therefore crucial for belonging, for control over the physical
body is equated with control over the social body and, hence, control over one's own future during the
transition to adulthood. (James, 1986: 169)

Kroppens förändringar och främlingskapet inför dessa är något som även berör ung-

domarna på När. I intervjuer med ett par av de barnmorskor som deltog i det s.k. ungdoms-

projektet på Gotland under mitten av 1980-talet berättar de om inte minst de unga kvinnornas

komplicerade situation på landsbygden. Det skapar både en speciell uppfattning om (de

vuxnas) samliv och ett förstärkt främlingskap, eftersom samlivet dessutom företrädesvis sker

på männens villkor.327 De unga männen känner också osäkerhet och har få att tala med.

Kroppen blir därför något av ett dilemma samtidigt som den är det något man upplever en

stark vilja att få kontroll över. Man prövar sig fram bland de olika gränser som ibland ger vika

och någon gång står fasta.

Unga överträder vuxenlivets regler och det är enligt J. Macclancy ett ”brott” som å en

sidan skapar osäkerhet om hur världen hänger samman (Macclancy, 1994). Det liminala till-

ståndet innebär å andra sidan att utanförskapet bildar en utgångspunkt för total gemenskap.

Denna dualitet ger Närs unglöidi möjlighet att nyttja både den kraft och den ”farlighet” som

liminaliteten rymmer (se James respektive Leach, 1966 samt Buford, 1994).

Den yttersta avsikten med detta inledande avsnitt kring social kontroll har varit att visa att

Närs ungdomar ges utrymme att agera utanför gängse normer då de befinner sig mitt emellan

barndomens bekymmersfria liv och det ansvarsfulla vuxenlivet. Att tillsammans med andra ha

upplevt ungdomstidens liminala tid bildar dessutom grundval för en gemensam erfarenhet.

Inte minst genom att man prövar på att leda andra och undersöker var de yttersta såväl som de

yttre gränserna går finner man var man har varandra. Här läggs sålunda grunden för en

gemensam historia, ett kollektivt tänkande och ett framtida ledarskap.

                                                
326 Att vara annorlunda i klädval eller att byta om för speciella sammanhang innebär i sig en reversal, en
omvandling av det normala. I detta blir det ovanliga beteendet tillåtet. Även i dessa sammanhang ansluter sig A.
James’ analys till svenska förhållanden (Åström, 1989). Det handlar om att klä om för maskerad och ”häxor till
påsk” eller kräftskivor, liksom situationer där flickor och pojkar ”klär upp och ut sig” för att gå ut på fest.
327 Ainbusks show ”Händerna på täcket” ger många exempel på hur kvinnorna upplever ett utanförskap och ett
främlingskap inför den värld som de unga männen ser som det självklara.
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6:2 Skvaller och prat på När328

I detta avsnitt får ungdomarnas upptåg och rättspatos ge plats för en diskussion kring en

annan form av utanförskap, denna gång ett genusbaserat. Kvinnornas speciella ställning

baseras på att deras samtal – skvaller – markeras som moraliskt tvivelaktigt.

Skvaller handlar om att i moraliserande ordalag tala om tredje part (Bergmann, 1987;

Gluckman, 1963). Definierat på detta sätt har begreppet har många synonymer i svenska ord-

listor:

Angivare, Angiveri, Antaganden, Antyda, Avslöja, Baktaleri, Bakdanteri, Djungeltelegraf, Föra vidare,
Förmodanden, Låta förmoda, Förråda hemligheter, Förtal, Ge vid handen, Ge bevis för, Gissning, Hyena;
Häckla, Information, Kärringsnack, Lösmynt, Malis, Meddelanden, Nedsvärta, Pladder, Pladdra, Prat,
Prata, Pratmakare, Pratsam, Prata bredvid mun, Prata skit, Löst prat, Lösa rykten, Sprida lösa rykten,
Ryktesspridning, Röja, Byskvaller, Elakt skvaller, Skvallersjuk, Skvallerkärring, Sladdra, Sladder,
Sladderaktig, Sladdertaska, Sladdertacka, Struntprat, Ta sig ett snack, Tala om, Tala illa om, Tyda på,
Tissla och Tassla, Tjalla, Tjallare, Viska, Viskningar i vinden, och Vittna om.

Att döma av en ymnig skatt av inte minst gotländska begrepp och talesätt röner diskussioner

kring andras göranden och låtanden sällan uppskattning:

Backaskramla …”/Någon som far med skvaller (Säve, 1978a: 37).
Baldarkällingar jär ett släkte sum aldri dåir äut (Skvallerkärringar är ett släkte som aldrig dör ut).
Kast int äut sma ård, dei kan kumma stäur igen! (Kasta inte ut små ord, de kan komma stora tillbaka).
Di jär allstäns som fäul hokstn (De /skvallrare/ finns överallt som en otäck hosta).
Däu hart jitä skeruägg (Du har ätit skatägg/du pratar för mycket).
Räiv folk pa baken jär ett fäult hantverk (Riva andra därbak/tala illa om/ är ett osnyggt …).
Gå haim u skjaut spjäld (Gå hem och stäng spjället/munnen). (Ahlqvist, 1979)

Skvaller och annat prat om tredje part har även andra innebörder, så som smörjmedel i

nätverk för att föra ut information kring diverse händelser i ett lokalsamhälle. De huvud-

sakligen gårdsbaserade nätverken på När utgör ett exempel. Skvaller är även fråga om social

kontroll, på När primärt av de talespersoner som ”syns för mycket”.

Skrönoberättare och baldarkällingar

En mångårig sommargäst på sydöstra Gotland berättade något som inledningsvis förvånade

och ställde gängse uppfattningar om små samhällen på kant:

”När är så befriande fritt från skvaller. Männens värld är främst koncentrerad till jorden, maskinerna och
hur bra någon gör ifrån sig. Även om man pratar om andra så är det inte koncentrerat kring bedömningar
om ”vem som har störst”. Samtal på När rör inte detta utan mest får man höra roliga historier om andra
[män].”
I ett senare samtal så kompletterade hon sin första utsaga: ”Karlarna säger bara positiva saker, medan
kvinnor kan komma med ett litet negativt inpass.”

                                                
328 Kvinnor i Sverige hade inte någon myndighet att vänta sig förrän kring sekelskiftet 1900. Däremot kunde de
som änkor ta över driften av gården. Totalt sett var de dock sällsynta som bönder och hushållsföreståndare, trots
att änkeståndet inte var ovanligt i ett jord- och fiskesamhälle som När, med 100 dödsolyckor på lika många år
(Närs församlingsarkiv och Häglund & Häglund, 1975).
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Birgitta N. en ingift fastländska berättade följande:

Det är sällan eller aldrig som folk här (på sydöstra Gotland):”…berättar om att han gjorde si eller hon
gjorde så.” Istället handlar många av samtalen om ”…han som skördade, de som tröskade, hon bakade till
skolfesten o.s.v. Det är”, fortsatte Birgitta, ”mer ett återberättande av en händelse om och kring vardagens
händelser än ett värderande.
Man lägger ner stor möda på att få detaljerna korrekta och man kan lägga ’timmar’ på att reda ut om Lars
Erik hade med sig Katarina och barnen eller inte då han åkte ner till Närshamn.”

Båda sagespersonerna menar att kvinnor avgjort mer än män pratar om varandra och andra

på socknen. Ändå framstår det för dessa båda att man skvallrar mindre på När än vad de varit

vana vid dels från sin hemvanda urbana miljö, dels från föräldrahemmet på den fastländska

landsbygden. De slogs också av att samtal om tredje part framförallt handlade om att få fram

kunskap kring vad som händer med olika vänner och bekanta. Den gängse definitionen av

skvaller som social kontroll förefaller sålunda inte fullt ut att hålla streck på När.

Skvaller - som information

Det finns två frågor av intresse att gå vidare med i detta sammanhang. Den ena handlar om

skvaller som information och som uttryck för tvetydigheter. Den andra anknyter till den för-

siktighet som exempelvis J. Bergmann menar karaktäriserar små samhällen, till skillnad från

de industri-, service- och akademimiljöer han i förstone studerat (Bergmann, 1987).

Gossip and talk and all the non-verbal communication are used not only to create this oral history of the
town. They are used to include and exclude; to pass time and entertain; to judge and constrain others; to
confer and deny favours; indeed, as precious currency: the commodity exchanged most; a large part of
the raw material from which social relationships are created. (Emmett, 1982: 208)

Samtal har alltså många ansikten och funktioner. Det kan ses som ett flöde av information,

där skvaller är en del av det som passerar (ibid.). Ett exempel är att kunskap kring släkt,

grannar och vänner är något som kontinuerligt måste uppdateras för att vara relevant. Då

”vinterstockholmarna” är hemma på Gotland ägnar de följdriktigt en god del av sin tid åt att

gå runt till familj, vänner och grannar för att uppdatera sig om vad som hänt under året. Det

gäller sådant som är spännande alternativt underhållande, t.ex. nyfödda, folk som flyttat ut

eller samman, personer som kommit tillbaka, o.s.v. men även ekivoka händelser. Mest

handlar det emellertid om vardagsinformation: vem som målat om köket, skaffat

”gropmjölkning”, blivit entreprenör för vägverket o.s.v.

Försiktigheten och tystnaden (se nästa avsnitt) innebär att det ibland kan vara besvärligt att

få information att flöda fritt. B. E. Borgström påpekar att det i den nordsvenska by han

studerat i hög grad saknas kunskap om grannar och att denna dessutom är ojämnt fördelad

(Borgström, u å). Informationshantering framstår vare sig där eller på När som något entydigt

och innebär något mer komplicerat än det konventionella antagandet kring det skvallrande
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lokalsamhället som en plats ”där alla vet allt om alla”. De många sociala näten följer hävd-

vunna och geografiskt lokaliserade linjer inom lokalsamhället.

Viljan att informera sig och bristen på information skulle innebära att ”jantelagen” i viss

mån handlar om vad människor är oroliga för att andra skall veta och bry sig om, snarare än

vad andra egentligen vet. Ett exempel är kvinnan som inte kom till Närheten eftersom hennes

grannar (som ändå var där) skulle tro att hon inte längre ”dög något till”  (se Kap. 5:3).

Information är inte fritt tillgänglig utan något som byts och är beroende av såväl ens nät-

verk som ens position. Därmed kommer de som ”kan tala” och innehar en lång rad styrelse-

poster att hamna centralt även i detta perspektiv. Omgivningen, exempelvis grannskapet, blir

beroende av deras informationshantering.

Skvaller en lyssnarfråga

Det finns emellertid ytterligare skäl att vara försiktig med att definiera skvaller som en

specifik del av socialt umgänge och att därmed låta begreppet stå för all den ekivoka, under-

hållande eller, om man så vill, moraliserande delen av det mellanmänskliga samtalet. Hellre

bör man anta ett grundperspektiv att all information om andras göranden och låtanden är en

del av det informativa, sociala samtalet. Huruvida detta har en moralisk sida återkommer jag

till. Vad som redan diskuterats är att mycket subtila markeringar kan nyttjas för att markera

moralisk förkastelse, alternativt gillande (Kap. 5). Det kan därför vara svårt att rätt definiera

vad som är en moralisk markering, eller vad som är en skrönobetonad klackspark, alternativt

en omsorg.

Syjuntan är på När och annorstädes en genuint kvinnlig aktivitet och den mest klassiska av

skvallermiljöer.329 Regelrätta syjuntor har börjat bli sällsynta, särskilt bland yngre och yrkes-

aktiva kvinnor. Däremot träffas alltfler kvinnor regelbundet för s.k. källingträffar, middags-

klubbar etc. Dessa påminner i viss mån om juntor men har en del andra förtecken.

Män deltar inte i juntor eller källingträffar. Det händer emellertid att de tar hand om mark-

servicen och serverar, alternativt kommer in vid kaffedags för att prata ett tag. Detta vänder på

den vanliga ordningen där kvinnor serverar män. Därtill deltar männen i samtalet på

kvinnornas villkor, vilket även det markerar skillnaden från vardagen.

                                                
329 Syjuntan är en profan ceremoni som liksom andra informella möten, manliga såväl som kvinnliga, är något
som få forskare intresserat sig för. Vidare har det kvinnliga samtalet först nyligen blivit belyst som egen genre
(Abu Lughod, 1986; Grima, 1998; Gullestad, 1984; Lutz & Abu-Lughod, 1990; Nordenstam, 1991; O'Connor,
1992; Rosengren, 1991; Östergren, 1994).
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Mitt regelbundna deltagande i några syjuntor och andra former av institutionaliserade

kvinnliga träffar utgjorde, enligt mina gotländska sagespersoner, det första undantaget från

regeln att män inte deltar. Denna medverkan förändrade i någon mån gemenskapen, precis

som alla nykomlingar förändrar en grupps dynamik. En nykomlings ankomst markeras av att

de ”gamla” är speciellt förekommande, bl.a. för att dra med den relativa främlingen in i

samtalet. Det markeras kanske allra tydligast av att nykomlingen bjuds först till bords, samt

att man ”bjuder till lite extra vid kaffebordet”.330

Den typiska syjuntan beskrivs på följande sätt i min fältdagbok:

Värdinnan kommer in efter att ha avslutat jobb med barn eller barnbarn, matlagning och mjölkning. Men,
det är sällan annat får komma före under den kväll juntan varar, för detta är deras stund. Ibland kan saker
hända som får en att ändra planer, men vanligen ber man mannen eller kanske något syskon ta över
barnen, så man kan få vara ledig. Detta gäller är även i ett traditionellt hushåll, där mannen annars inte tar
någon stor del i inomhusarbetet. Väninnorna stöttar den kvinna som får problem med en motsträvig man.
Under året vill man helst att alla i en junta skall hinna stå som värdinna två gånger, en gång vardera under
hösten och en gång under våren. Under jultid och de tre sommarmånaderna anser man sig inte ha tid.
Mellan sju och åtta på kvällen börjar gästerna anlända hem till den kvinna vars tur det är att stå som
värdinna. Även om medlemmarna har kommit överens om att inte lägga ner mycket arbete och ”bjuda
över” de andra är det som regel nystädat, uppdukat och uppbullat i nöistäuo (finrummet). Den första
gästen går som seden är in i köket och pratar medan värdinnan lägger de sista detaljerna till rätta. De
övriga kommer allteftersom, gående, cyklande eller körande. När alla är på plats går man in i TV-rummet
eller nöistäuo och tar fram sina handarbeten. Ofta ägnar man dessa kvällar åt finare arbeten. Lagning och
andra nödvändiga handarbeten lämnas hemmavid. Det här är ett tillfälle att koppla av och då faller alla
”måsten”. I detta påminner juntan och källingträffar om de huvudsakligen manliga samkvämen i
samband med jakt, fiske och i någon mån arbete i skogen331 eller ungdomarnas videokvällar.
En dryg timme efter att alla har kommit sätter man sig till dukat bord och värdinnan, undantagsvis
mannen, serverar kaffet med kakor och/eller smörgåsar och så avslutar man med påtår och tårta. Därefter
återgår man till sina hantverk och samtalet tar ny fart. Efter ytterligare någon timme serveras frukt och
kanhända även sötsaker. Kvällen fortsätter sedan under allt mer prat och mindre arbete.

Vad är det då som dryftas under dessa juntor, kompisträffar m.m.? Familj, speciellt barn

och barnbarn, har varit en huvudfråga i alla juntor jag deltagit i eller fått information om (via

intervjuer). Det handlar om sjukdomar, skolan, fritidsaktiviteter och de människor som barnen

kommer i kontakt med. Enligt min erfarenhet nagelfars främst de negativa aspekterna (eller

kanske hellre problemanknutna – då något måste göras). Olika frågor introduceras emellertid

inte i första hand som moraliska omdömen. Istället handlar det primärt om att få presentera

sina problem i ett forum där man accepteras som man är. Andra spörsmål som avhandlas åter-

speglar vardagens delade erfarenheter. Det är sällan man hämtar in nya samtalsämnen för att

                                                
330 Mitt utanförskap medierades av att jag sedan tidigare var närmare bekant med någon av medlemmarna. Det är
således svårt att direkt peka på vad som förändrades av min närvaro sedan mitt deltagande blivit regelbundet.
331  Man har berättat att skogsarbete utgör en från familj och övrigt ansvarsfullt arbete fredad zon för män. Där
finns skogens frid som man kan njuta i tysthet. Man arbetar hårt men där finns inga spejande ögon eller krav. En
motsvarande känsla av kravlöshet förknippas av männen med livet ”på stranden”. H. Gustavson beskriver i sin
klassiska bok om gutamålet en man som hellre svalt än jobbade med annat än stranden. Denne man menade att
stranden tog bort svårmodet hos människan (Gustavson, 1977).
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medvetet diskutera dem: ”Om man vill diskutera på allvar kan man gå med i en bokklubb

eller en studiecirkel. Hit kommer vi för att skratta och koppla av”.

Ett återkommande tema är besvären att kombinera ett vettigt familjeliv med de mång-

skiftande aktiviteter som hör till ett modernt liv. Det finns så mycket att göra och så litet tid

att vara alla till lags. ”För mycket att göra” är också den vanligaste orsaken till att utebli från

juntaträffar.

Andra frågor kan knytas till problem i relationer inom flergenerationshushållen. Även

sjukdomar tar mycket tid, d.v.s. erfarenheter från egna och andras besvär, liksom information

om vilka som blivit sjuka, spekulationer om orsaker och möjliga kurer. Inom denna ram

kommer också funderingar kring kvalitet på sjukvården på landet, i staden och på fastlandet.

Allteftersom associationerna kommer och går anförs även exempel med erfarenheter i kretsen

av vänner, släktingar, bekanta, grannar. Det spekuleras också kring andras äktenskap och

samboförhållanden.332

Allt detta sker i ett flöde där samtalet berör än det ena än det andra. Man kan se dessa

ämnen som de yttre ramarna mellan vilka konversationen flyter. Associationerna kan haka tag

i vilken del av ett samtal som helst - en namnlikhet, ett sjukdomstillstånd, ett grannskap -,

vilket får samtalet att glida vidare från ämne till ämne. Mycket av det som avhandlas under en

junta, källingträff eller motsvarande är sålunda temata som kan placeras in under såväl

rubriken ”skvaller” som ”sociala samtal”.

Sjukdomstråden togs upp av Ada N. efter att man diskuterat Elisabeths sjukhusvistelse (en annan
juntamedlem). Det är utan tvivel ett favoritämne. Ada berättade om den förtvivlan en granne givit uttryck
för då dennas son hade betecknats som närmast efterbliven av en dansk stafettläkare: ”Det är väl inte
konstigt att sorken inte säger något då han inget förstår…” Så gick hon vidare och berättade om en knappt
årsgammal pojke som kommit in samtidigt. Ada kände vagt den unga, ogifta mamman och grannen Y.
som hade hjälpt dem in. Ada och Y. slog sig i slang och hade varit med då sköterskan, en släkting till Y,
kom ut med beskedet att barnet måste stanna kvar och sondmatas. Det visade sig att han hade
undernäringssymtom. Ada avslutade sin berättelse med en längre utläggning kring dessa unga mödrar
som inte vet hur de skall sköta barn. Aldrig hade hon själv misskött ett barn så…
Hon hann aldrig avsluta för nu gick Anna Z., själv sjukvårdsutbildad, in och sa: ”Du Ada måste vara

försiktig att säga så utan att veta mer.333 Hur vet du att det inte är frågan om någon sjukdom?” Ada
backade något men vidhöll sitt och hänvisade till grannen Y. som sagt att mamman ofta lämnat barnet
skrikande. ”Och den tror du på” bet Anna av.334

Precis som det höll på att hetta till frågade Inga-Lill A. Elisabeth, som satt mittemot, om ett problem i
hennes broderi. Inpasset bröt av det begynnande meningsutbytet. Efter ett tag kom samtalet igång igen
och man började fundera på olika barn som haft diarréer och andra besvär som gjort det nödvändigt för
vänner och bekanta eller en själv åka in och få hjälp akut.
Något senare kom man in på ett annat tema. Återigen var det Ada som visste att berätta om en familj där
makarna tidigare separerat, men nu verkade flytta samman igen. Först konstaterades att barnen alla var
vuxna eller åtminstone i tonåren, så det hade inte varit så farligt för dem. Elisabeth frågade Ada om det

                                                
332 I de flesta men inte alla samkväm jag deltog i undvek man intima frågor då jag var med.
333 Ada är gruppens ”skvallrare”, något hon själv är medveten om men tycker sig ha svårt att göra något åt. ”Det
är ju så roligt. Annars, om ingen gjorde bort sig, skulle just inget hända, eller hur?”
334 Y. sägs vara en riktig ”skvallerkärring” som det inte går att lita på.
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nu var så säkert att de hade separerat. Gunna C. hade kanske bara gjort som hon sagt och följt yngsta
flickan in till ”stan” (vilket var familjens officiella version) för att stötta henne… Ada mötte med: ”Vet
du någon annan familj där mamman har följt barnen in (till Visby). Dessutom har de (mor och dotter) inte
ens bott ihop inne i ’stan’”.
Under dagarna efter juntan träffade jag i olika sammanhang deltagarna och flera av de temata som berörts
under kvällen dök upp kring respektive deltagares köksbord. Redan samma kväll då Ada och jag satt och
pratade medan hon plockade undan berättade hon att det här måste Henrik N. (den vuxne sonen) få veta.
”Det kommer han att tycka är spännande. ” Dagen efter, då Ada satt med Henrik och jag kom in på kaffe,
hade Ada fått bekräftat att familjen skulle flytta samman igen och var nu ivrig att få berätta fler detaljer
som hon fått kring familjen.
Anna Z. fick höra detsamma. Hon menade att det var en god nyhet och nu gällde det att stödja familjen så
långt det bara var möjligt. Hon menade att det var bra att man kunde få den här sortens kunskap utan att
behöva fråga direkt. Då blev det möjligt att både ”blunda” när det var bäst och hjälpa till om de skulle
behöva stöd på något sätt. ”Vet man inte hur de har det, i alla fall något lite, så blir det så lätt att såra och
det alldeles i onödan.”
Elisabeth H. som bjöd på kaffe då jag hade vägarna förbi efter kvällsmjölkningen tog också upp ämnet
och beklagade att det ofta var så svårt för familjer att hålla samman. Det fanns så mycket som drog och
slet, inte minst i kvinnor. De, till skillnad från männen, hade inte så mycket att göra på landet. Vill man
göra något annat så måsta man åka sex mil in till Visby. Hon tyckte det var roligt att Gunna C. hade vågat
göra något annat än bara gå och vara rädd för vad grannarna skulle tro. (Ur fältdagboken)

De tre tolkningarna av samma upplysning ger information om hur olika man ser på det sociala

samtalet.

Löst prat

Skvaller handlar om att prata om medmänniskor i värderande termer, men innehåller även

andra aspekter. Den del av begreppet som varit mest instrumentell i att ge ordet dess negativa

klang kallas på När ”löst prat”, såsom Adas uttalande definierades. Det handlar företrädesvis

om att ”låta tungan gå” och inte vara riktigt säker på om ens uppgifter är säkra, men ”löst

prat” kan även vara överdrifter eller påspädningar av osanning som anses skada tredje part.

Överhuvudtaget har man, med undantag för skrönor, ett passionerat förhållande till sanning.

Glidningar och överdrifter eller osanningar från en person stämplar denne för lång tid. Löst

prat ses som tveksamt men är i någon mån accepterat medan ”illasinnat förtal” är en version

som man helt tar avstånd ifrån och mycket få ägnar sig åt .335

Lögnen och meneden, att inte kunna lita på sin nästa, betraktades också förr som det

svåraste brottet. Även hjorterianerna så ärlighet som det kanske viktigaste (Enwall, 1984)

precis som man i dagens officiella diskurs ser sanning som en människas viktigaste adels-

märke. Inte minst i spelet med myndigheter har det varit nödvändigt att kunna lita på sin

nästa, både vad gällde att tala och att hålla tyst.

Syjuntan samlades i vanlig ordning denna vårvinterdag och man ordnade med sina broderier och
stickningar alltmedan samtalet kom igång. Efter en stund steg röstläget rejält och man kom i delo om en

                                                
335 I min erfarenhet är det ovanligt att någon som ”far med illasinnat förtal” utsätts för total social avskärmning.
P. Mewetts benämning som motsvarar ”illasinnat förtal” är derogatory gossip (Mewett, 1986:75). Detta är ett
begrepp som kan ses som starkare än det gängse skvallrets moraliserande samtal om tredje part.
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händelse som Ada N. återberättade och som innebar att ett plötsligt dödsfall i en grannsocken möjligen
kunde ha med hustrumisshandel att göra. En nära släkting som arbetar på lasarettet hade sett en
rättsmedicinsk rapport som nämnde ett blåmärke. De andra tyckte det var en fruktansvärd anklagelse och
angrep Ada för att hon kunde fara med så löst prat. Ja det var rent ut illasinnat. Ada böjde sig och sa att
det var bara vad hon hört och menade inte egentligen något illa med det. Stämningen var i alla fall på
nollpunkten då en av kvinnorna stillsamt påpekade att Maria hade fått sitt barn nu. Efter att man fördjupat
sig i en diskussion kring förlossningar släppte det frostiga klimatet och när kvällen var slut var
stämningen riktigt uppsluppen.
Ett par år senare hade Ada lämnat det jordiska och man fann det svårt att återupprätta det goda
kamratskapet i juntan. Två av deltagarna som jag kom att samtala närmare med under månaderna efter
begravningen, menade, var för sig, att den viktigaste orsaken var detta att de behövde Ada med sitt
ohejdade och ocensurerade berättande. Visserligen hade hon gjort sig till fiende med alla, men hon hade
gjort det på ett så naivt sätt att det bara inte gick att vara arg på henne längre stunder. Det var ju hon själv
som råkat mest illa ut i alla fall och som dragit på sig fiender. Men, i alla fall, så saknade man henne just
därför att ”hon gick på i ullstrumporna”. Nu fanns det inte längre någon som livade upp samkvämen.

”Löst prat” erbjuder således tillfällen att koppla av och låta sig roas och oroas en stund.

Som sådana uppskattas de kvinnor som far med ”löst prat” och man bortser från att de avviker

från sanningen och normalt uppförande. Även män framför berättelser med tveksamt fakta-

innehåll inför varandra, men ser ”skrönor” som en krydda vilken håller igång en grupp:

Vid ett årsmöte i ett ”bolag” utgjorde en av kvällens behållningar en skröna som framfördes då den
gemensamma maskinen var ordentligt genomgången och man kunde koppla av med lite våta varor.
Berättelsen rörde en gruppresa ner till Hamburg som tillkommit i syfte att se nya jordbruksmaskiner. En
gemensam bekant och hans dråpliga och osannolika äventyr i Hamburgs glädjekvarter utgjorde tema för
skrönan. Denna, uppenbarligen förbättrade, historieskrivning ackompanjerades inte av den kritik som
skulle ha träffat en kvinna som haft samma lättsamma hantering av sanningen. Av skratten att döma fann
man den istället synnerligen skämtsam. På tu man hand kommenterades berättelsen som så att det var fel
att lämna ut en människa på det viset.

Fördömandet var sålunda i klass med vad som händer på en junta men reaktionerna var

annorlunda. Det kan skrivas på ämnets konto men även på det förhållandet att män ofta för

fram kritiska ståndpunkter i skrönans form. Män låter objektet schavottera genom att skämma

ut denne. Att lyssnaren inte berörs av det tveksamma i dessa berättelser (”löst prat” och

skrönor) anser en av skvallrets uttolkare bero på att lyssnaren knappast kan stänga sina öron

(Bergmann, 1987). Trots detta känner sig flera informanter ”nedsmutsade” då de utsatts för

påhopp och vårdslöshet med förtroenden.

Skev komplementaritet och dess följder

I den gängse beskrivningen av det sociala samtalet är det kvinnor som skvallrar medan

män berättar skrönor för att roa. Med ett alternativt synsätt skulle rubriceringen ”skvaller”

kunna betraktas som ett sätt att ta bort kraften ur det kvinnliga talet. Det är vad E. Österberg

finner då hon studerar det medeltida Island. I hennes analys är dock: ”… deras [de isländska

medeltida kvinnornas] tal lika laddat med mening och farligt som någonsin männens”

(Österberg, 1997: 50-51). Under de senaste decennierna har feministiskt inspirerad forskning

ifrågasatt om det bara finns en tolkning av ord, som används på olika sätt kring män och
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kvinnor. Det är många av de gotländska kvinnor jag talat som skulle hålla med L. Abu

Lughod i hennes analys av berberkvinnornas underordnade, parallella diskurs (Abu Lughod,

1986). Hon menar att kvinnorna, med sitt perspektiv, har ett slags auktoritet utifrån sin er-

farenhet och genom sitt sätt att tolka världen omkring dem. Med utgångspunkt från Österberg

och Abu Lughod finns det sålunda anledning att fråga sig om inte ”skvaller” kan betraktas

som en underordnad diskurs. Speciellt är jag intresserad av hur ideologi och praxis kan ge

skilda utgångspunkter för att förstå hur distinktionen mellan könen ter sig i ett samhälle vars

övergripande ordning baseras på jämlikhet.

Ord kring skvaller, särskilt på tyska men även på svenska, kopplas samman med kvinnor,

t.ex. i ordet ”skvallerkärring” (Bergmann, 1987). Skvaller associeras med syjuntor eller

kvinnliga göromål som att häckla (häckla lin) etc. Analogt finns ingen manlig beteckning som

motsvarar en baldarkälling (skvallerkärring). Istället används samma epitet också på män som

”ljuger på någon” eller ”far med illasinnat förtal”. Denna språkets inneboende ojämlikhet

kommer även till synes i diskussionen kring uppskattning. ”En bra karl” innebär sålunda inte

detsamma som en ”bra kvinna”. På gutamål finns emellertid även ett könsneutralt ord, gild

(bra eller gällande – se Kap. 7).

Skillnaden mellan mäns och kvinnors samtal ses som koloniseringen av endast delvis kon-

vergerande sociala världar (Blehr, 1994). Kvinnor och män fokuserar skilda delar av samma

värld vilket inte minst återspeglas. i språkets duala praxis (Adelswärd, 1991; Nordenstam,

1991; Östergren, 1994).336 P. Bourdieu drar en likartad slutsats (Bourdieu, 1998). Med ut-

gångspunkt från bl.a. M. Mauss och hans eget begrepp habitus, intresserar sig Bourdieu för

internaliserade uppfattningar kring socialt kön. Han kompletterar med en rad andra ingångar

kring kroppens egen förmåga (les habits du corps) att inkorporera och regenerera kulturellt

definierade skillnader (ibid.). Även denna kroppens praxis innebär i många fall en situation

där manligt associeras till något uppskattat, vilket kan ställas mot kvinnans nedvärderade

”vanor”. I likhet med språkets praxis blir de ojämlika relationerna mellan män och kvinnor på

så sätt bokstavligt talat inkorporerade.

Denna språkets, samtalets och kroppens praxis har rötter i historisk tid. Inte minst gäller

det hur vardagens göromål värderas. Om den traditionella arbetsfördelningen mellan könen på

Gotland skrev bl.a. P.A. Säve för mer än 100 år sedan:

Kvinnliga fiskare förekom både i lag och ensamma på Fårö (Säve, 1978b: 74 fotnot). Annars var
arbetsdelningen mellan könen tämligen klar. Kvinnorna ansvarade för arbetet i hemmet och kom ner till

                                                
336 Det är inte något speciellt för När att kvinnors arbete i praktiken värderas lägre än mäns (jfr. Flygare, 1999;
Sommerstad, 1992 m.fl. genusforskare som fokuserat skillnader inom arbetsmarknaden).
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stranden för att hjälpa till då strömmingen gick till medan männen kunde tillbringa långa perioder borta
från hemmet för att komma hem till höskörd etc. (ibid.: 81-82)

Det manliga sågs som hade det försteg framför kvinnliga sysslor. Det tydliggjordes då

strandsocknarnas män lämnade lantbruksarbetet till kvinnorna för att dra ut på fiske eller

säljakt.337 Fisket och jakten karakteriserades och glorifierades som mer ”…manliga om än

vanskliga vedermödor, än till åkerbrukets stillsamma värv, vilka … än i dag helst lämnas åt

de axelbreda kvinnfolken” (Säve, 1978a 138).

Det finns emellertid exempel på att gränserna inte var helt rigida för kvinnor. Det hände

bl.a. att kvinnor gick ut tillsammans med männen för att komplettera båtlaget och det förekom

att man förändrade verkligheten. Ett exempel är den berömda ”Käutatavlan” i Fårö kyrka:

Bland de människor vilka finns avbildade på ”Käutatavlan” (sältavlan) saknas två personer. Den förste
hade inte råd och den andra var en ung kvinna som ersatt sin fästman under säljakten. Tavlan är en
tacksägelse gåva. (Carlsson, 1993, parentes i original)

Det finns alltså tecken på att relationen mellan män och kvinnor i många av dessa jämlika

bondesamhällen snarare sågs som komplementär (Gullestad, 1984; Rodin, 1985; Segalen,

1983; Österberg, 1997).338 Komplementaritet innebär en uppdelning där män och kvinnor på

lika villkor sägs inta olika positioner i ett socialt universum. Denna syn på sakernas tillstånd

                                                
337 Motsatsen finns dock inte rapporterad och det förefaller ha varit ovanligt att män tagit över kvinnornas
sysslor.
338 Det finns spår av denna komplementaritet även i äldre svensk etnologisk litteratur men det är framförallt
männens värld som porträtterats (se exempelvis Berg & Svensson, 1969; Erixon, 1938; 1978, samt speciellt
Löfgren, 1970: 21).

Figur 24 Haltarn’s Oskar tar igen sig ner vid stranden/fiskeläget (lån av E. Jakobsson)
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kunde uppfattas såväl spatialt som i arbets- och auktoritetsdelning. Hemmet representerade

tryggheten alltmedan omvärlden stod för det osäkra. Det gällde oavsett om det rörde sig om

naturen (främst skogen och havet) eller samhället utanför gårdsgemenskapen och i synnerhet

utanför socknen. Allt detta var huvudsakligen männens områden. Denna spatiala skillnad gavs

vid en rad tillfällen synliga uttryck i form av en strikt uppdelning i en manlig respektive en

kvinnlig sida. Inne i köket har olika delar av rummet associerats med respektive kön (v

Rosen, 1990).339

Den rumsliga uppdelningen återspeglades i äldre tiders s.k. gårdsgång med läs- och rote-

förhören, som var strikt segregerade, samt i hur kvinnorna satte sig i norra delen av kyrkan

och männen i  den södra. Även idag förekommer det att man tar plats enligt dessa mönster.

Exempel utgör Handelsföreningens årsmöte där kvinnor och män tenderar att sitta på var sin

sida. Företeelsen är dock tydligare bland äldre än hos medelålders och otydlig bland ung-

domarna.340 K. Armstrong har funnit att kvinnor i liten grad kan påverka formella samman-

hang och mer på ett informellt plan därför att de saknar kontroll över resurserna i samhället

(Armstrong, 1978). Istället har de, menar hon, en viktig sammanhållande roll då informations-

spridning ignorerar de gränser som konflikter skapar. Armstrongs slutsatser återspeglas väl i

synen på kvinnors informativa - ”skvallrande” - roll på När. Kvinnan, eller egentligen bond-

källingi (bond- eller husfrun), framställs följdriktigt i gotländsk folklore som någon som styr

indirekt. Ett exempel är G. Larssons ofta sjungna visa ”Soli gynnar hellä”. Också i halv-

dokumentären kring Gotlandshuset går det att se hur kvinnan genom en effektiv användning

av sin tystnad och roll som husfru kan uppnå paritet med mannen, åtminstone inom ramen för

livet på gården (Danneborn, 1982).

I Sverige använder man vanligen två olika begrepp: jämlikhet och jämställdhet. Det är det

senare som avser relationen mellan könen. Denna uppdelning av tillvaron mellan könen, på

komplementär basis, är inte på något sätt speciell för När och Sverige men nog så viktig att

notera (jfr. la Fontaine, 1978). Klass, ålder och kön har betydelse för konkurrens (se

Appadurai, 1981). Män har generellt sett större tillgång till makt och kan därför lättare do-

minera (ibid.: 213). Det hindrar inte att man på ett ideologiskt plan betraktar män och kvinnor

                                                
339 I grunden var, och i viss mån är, köket kvinnans domän och ansvar, dit mannen kommer på husmors villkor.
Män har följaktligen inte samma tillgång till spis, kyl och skåp utan förväntas hålla sig till *sin” plats vid
matbordet eller möjligen vid entréns stol (ibid.).
340 Ungdomar delar sig ofta i mindre grupperingar. Ibland sker det på könsbasis då man främst träffas på de unga
männens villkor. Töisar förefaller ofta, men inte entydigt, dominerade av sina manliga bekantas preferenser.
Även dessa mönster håller emellertid på att förändras och de yngre informanterna poängterar att fler och fler
kvinnliga umgängescirklar håller på att upprättas kring dans, sport och uppträdande, men även rent sociala
träffar.
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som likvärdiga. Inom ramen för ideologi och praxis finns således en motsättning mellan en i

grunden egalitär förståelse av tingens ordning och en dominans för ena könet över det andra.

Den på likhet baserade jämlikheten inkluderar, på När, relationen mellan män och kvinnor.

Denna ideologiskt djupt förankrade jämlikhet och följaktligen även jämställdhet får här kom-

plementära drag (jfr. Flygare, 1999: 331 ff.).341

Den ideologiskt präglade komplementariteten är dock i praktiken ojämlik. Maktskillnaden

mellan män och kvinnor slås fast och hålls vid liv i bl.a. det faktum att ord förändrar innebörd

då de appliceras på män respektive kvinnor. Vi skulle sålunda kunna sammanfatta skillnaden

mellan män och kvinnor som en i ideologin nerlagd och underförstådd komplementaritet,

vilken genom praxis blir skev.

Både ideologiskt och i praktiken har livet på När förändrats och framförallt bland de yngre

familjerna har det skett en uppluckring av vad män respektive kvinnor förväntas göra och gör

på respektive område, men det handlar om en process som ”skyndar långsamt”. 342

Dessa förändringar till trots fortlever praxis och precis som förr är det ovanligt att kvinnor

förhandlar direkt om större inköp eller är med om teknisk utveckling. Samma mönster finner

vi även i arbetsgrupper eller föreningsmöten där de tunga lokala ekonomiska besluten tas.

Fram till det att församlingen ekonomiskt kom att gå upp i Burs/Stånga/När/Lau pastorat,

deltog inga kvinnor i det ekonomiska rådet. En anonym343 insändare i Lantbrukarnas Riks-

förbunds organ Land visar att integrationen går långsamt inte bara i de formella positionerna:

Vi kvinnor är tysta och lider. Många är de män, precis som du skriver, Torbjörn, som inte vill att deras
arbetskamrater - kvinnorna - ska delta. Samma män, är jag övertygad om, bromsar sina kvinnors aktiva
deltagande i LRF och kooperationen. Det är så negativt att vi utan att berätta varför väljer att hoppa av
uppdraget helt eller delvis. Jag vet. Därmed går massor av idéer, energi och stor kunskap till spillo
alldeles i onödan, eller hur?... Om inte denna fråga tas upp nu, och behandlas på ett sakligt, kreativt och
positivt sätt, förblir LRF, Bondeföretagarprojektet och kooperationen utan en mängd oerhört kunniga
kvinnor. Det har vi inte råd med, eller hur? ... En f.d. mycket aktiv LRF:are. (Anonym, 1998)

                                                
341 Mitt resonemang stämmer i stora drag överens med I. Flygares. Emellertid är det tydligt att man på Gotland
och När har en tydligare komplementär situation då kvinnors auktoritet i köket (den reproduktiva sektorn i I.
Flygares termer) men även i arbetet på gården i synnerhet med djuren inte desavuerar mannen. Den är självklar.
Vidare kan man se en klar skillnad mellan generationerna då allt fler par tar över gården och därmed gemensamt
står för de tunga besluten.
342 L. E. Thoresen har uppmärksammat en motsvarande situation med förändringar och stelhet på det sexuella
planet (Thoresen, 1987). Hon menar att man lämnat tabun kring att tala om sexualitet men däremot bibehållit
skillnaden mellan publikt och privat. Hon pekar även på att synen på kvinnligt och manligt arbete blivit kvar vid
det gamla. Arbete med kläder, mat och barn sägs vara sådant som helt enkelt skall bli gjort, alltmedan männen
utför ett ”riktigt” arbete. Den av Thoresen uppmärksammade förändringen kring sexualitet är för övrigt samma
process som distriktssköterskan Berit Larsson uppmärksammade under de många åren hon besökte
”Gotlandshuset” (Olsson & Larsson, 1978).
343 Redaktören betecknar denna insändare som så viktig att han bryter mot tidningens redaktionella regler och
publicerar kvinnans rader anonymt. Det innebär både att man accepterar kvinnans ord och ser denna diskussion
som grundläggande för att lösa ett av de centrala lands- och glesbygdsproblemen.
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Män och kvinnor har dessa rader till trots således klivit in i varandras världar och utför

rutinmässigt arbetsuppgifter som deras far- och morföräldrar endast med tvekan skulle ha

ägnat sig åt. I praktiken – där skevheten också var som tydligast – har komplementariteten på

alltfler områden fått ge vika för jämlikhet sedd som likhet mellan könen. Praxis släpar dock

efter och många, män som kvinnor, fortsätter att betrakta könen som komplementära - i ett

ideologiskt perspektiv.

6:3 Tystnader u traugheit344

I detta avsnitt behandlas en annan del av det sociala samtalet, nämligen tystnader och för-

siktighet. I Norden associeras vanligen tystnad med det manliga samtalet medan småprat eller

skvaller vanligen förknippas med det kvinnliga (Gullestad, 1984). Emellertid ställer sig denna

generalisering i vägen för den mångfacetterade företeelse som tystnad är.

Under åren på ön har jag ofta stött på begreppet traugheit, försiktighet och tystnad. Det har

en bredare betydelse än ordbokens synonymer, långsam eller trög. Nejsägarens roll är en del

av denna traugheit, som bromsar upp processer och låter folk fundera innan man går till

beslut. Traugheit har även att göra med en försiktighet inför nyheter. Bedömningen av de

gotländska bönderna som tröga har varit aktuell alltsedan det första administrativa reform-

arbetets dagar på 1600-talet och sen under de tekniska och ekonomiska reformernas tidevarv,

samt vid övergången mellan 1700- och 1800-talet (Gardell, 1986; Lerbom, 1995; Steffen,

1943). Det finns de som hävdar att denna böndernas “tröghet” inte alls handlat om dumhet

eller motstånd mot allt nytt utan tvärtom varit en fråga om ett rationellt agerande utifrån den

information man haft (se landshövdingeberättelserna från det sena 1700-talet och jämför med

Lindkvist, 1991; Olai, 1987; Siltberg, 1992; Åkerman & Siltberg, 1991; Öhrman, 1991). I ett

bredare och jämförande perspektiv förefaller det som om bönder ofta missförståtts i sina re-

sonemang (Anderson, 1971; Foster, 1965; Gröger, 1981-2; Linnekin, 1992; Messenger, 1983;

Rudie, 1969/70; Winberg, 1985).345

Den närska hälsningsfrasen: ”Man ska väl inte komma här och komma” skulle kunnas

tolkas som ett uttryck för bristande själförtroende hos talaren. Det är dock ett av traugheitis

                                                
344 Forskningen om tystnader är ett tämligen jungfruligt fält  (se Andersson & Österberg, 1997).
345 I början av förra seklet förde N. Wohlin en diskussion i Emigrationsutredningen kring den låga nativiteten på
ön (Wohlin, 1915). Han hänförde denna till en lokal tröghet och blyghet. Senare tiders kritik och forskning har
visat att denna försiktighet kan dölja ett rationellt tänkande (Lithell, 1981; Öhrman, 1991). Denna debatt
reflekteras även inom antropologin. Hardin hävdade att bl.a. bönder för att nå vinstmaximering utnyttjade
allmänna resurser till det yttersta. Denna pessimistiska analys av böndernas maximering på det allmännas eller
naturens bekostnad eller the tragedy of the commons har sedan nyanserats (se Andelson, 1991; Hardie, 1991;
Hardin, 1968; McCay & Acheson, 1987; Ostrom, 1990).
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uttryck och kan ses som en norm och grund för respekt. Själva attityden är ett närskt sätt att

visa hänsyn till husets folk och deras autonomi. Den tigandets och försiktighetens kultur som

det är uttryck för är väl värd att undersöka närmare.

I tättvävda lokalsamhällen som När finns ofta en avsevärd kunskap om tredje part. In-

formation och informationsspridning står i centrum för det som sägs och framförallt det som

aldrig uttalas fullt ut. Följande monolog visar hur man gärna sparar in på orden:

Men pa tal um de' där 'hal' (halv). De' jär ett hemskt vanligt uttryck pa Lau-mål: Hal'galen. Man sir
aldrig att folk jär galne, man sir att de jär hal'galne. Man sir int tovling te någon utan: Du jär a
halvtovling, halvstyvling och så däre. Man är förskräcklut försikti' u dei ska trugäs läite. De' vait ni
kanhände då källingi lagar den goeste maten u de' jär vansinnut gutt. U da säger man: “Dei gick ti
jäte.”’; “Dei va int te kast pa säidu” Ellar man kan till u med klämma till me': “Man har jäte sämmar.”
Det är så man gär. Det är sällan man hör att någon är drucken. Dei jär hal'druckne. Dei end' sådär
distinkte jag har höirt är: “Drucken, de' kan vem som helst blei. De' kan man blei av en sup. Men jär man
full, da liggar man still” (Lars Jakobsson vid en föreställning vid Svinhuset i Lau, juli 1988).346

I monologen fokuseras emellertid inte bara sparsamheten med ord. Här kopplas även ord-

kargheten till en allmän gotländsk försiktighet eller traugheit. Monologens sätt att länka

tystnad med försiktighet är symtomatiskt för hur de två uttrycken associeras på När. Det är

vanligt att man glider över svåra situationer med tystnad. Lika ofta som man använder uttryck

som ”hemskt vanligt...”; ”..klämma till med...” o.s.v. håller man tillbaka starka känslor.

Underdriften och försiktigheten ses sålunda som ett ideal.

Försiktighet ingår alltså i den retoriska presentationen av När och det gotländska

(Bergman, 1921; Genrup, 1990; Salomonsson, 1988). Flera Närrevysketcher handlar mycket

riktigt om hur förskräckligt försiktig man är på När (se Kap. 2:3). Den i sammanhanget mest

måleriska handlar om den ytterst försiktige för att inte säga trögväckte urguten och den på-

stridige ölguten i revyn: Brimsar brummar (1975). Ytterligare exempel är Risto Leinos visa

om Oles Jaken. Där berättas om grannen som motvilligt bjuds på middag i väntan på rätt

ögonblick att framföra sitt ärende: att låna en stege för att branden hemma prompt ska bli

släckt (se Appendix 2:4). Försiktigheten och det utpräglade trugandet har K. Genrup beskrivit

som utdött på Gotland (Genrup, 1990; 1992). Mina data visar emellertid att sedvänjan ännu är

vid liv, även om den inte når samma ceremoniella höjdpunkter som Genrup och andra

skildrat.

                                                
346 Översättning: ”Men på tal om det där med ”halv’ så är det ett mycket vanligt uttryck inom Lau-målet:
Halvgalen. Man säger aldrig att folk är galna, istället säger man att de är halvgalna: Man säger inte tok till någon.
Istället säger man: Du är halvtokig, låg i tak o.s.v. Man är mycket försiktig och så ska man trugas en aning. Det
vet ni kanhända då frun har lagat till alldeles speciellt god mat och det är vansinnigt gott. Och då säger man: Det
gick att äta; Det var inte något man behövde slänga. Eller så kan man klämma till med: Man har ätit sämre. Det
är så man gör. Det är sällan som någon är drucken. De är halvdruckna. Det enda något så när distinkta jag hört
är: Drucken det kan vem som helst bli. Det kan man bli av en sup. Men är man full, då ligger man still”.
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Det är följaktligen inte ovanligt att man särskilt bland äldre får se värden flera gånger

bjuda gästerna till bords. Det kan leda till incidenter som den vid en årsdagsbjudning 1988 då

värden tog en av gästerna i armen och förde honom fram till buffén. Vid ett annat tillfälle blev

bruttbonden tvungen att ge sig ut på jakt efter värden, d.v.s. brudens far, som gömt sig.347

Försiktigheten förklaras lokalt med hänvisning till gemenskapen och viljan att hålla

samman. Dessa dygder ses som viktigare än att i alla lägen ha rätt eller låta sig stötas bort av

någons säregna beteende. Psykiatern W. Rutz med lång erfarenhet från Gotland skriver följd-

riktigt att inte minst närborna har en djupt rotad sockensolidaritet (Rutz, 1984). Det bidrar till

att människor får en chans att reda ut sina problem utan att bli anmälda eller tagna till

psykiater – även i de fall då professionell hjälp är av nöden. Detta dilemma påminner om de

mödrar som oroade sig för ”bilburen ungdom” på fredags- och lördagskvällar.

Den dokumentära boken respektive filmen ”Gotlandshuset” illustrerar ett flertal olika

tystnader (Danneborn, 1982 09 01; Olsson & Larsson, 1978). Boken om filmen har hämtat sitt

material från bygden på sydöstra Gotland. Även skådespelarna i filmen (flera från Närrevyn)

har förstahandserfarenhet av vilka speciella krav det ställer att bo i flergenerationshushåll. I

boken och filmen beskrivs en rad olika situationer där tystnader och implicit kunskap spelar

en stor roll. Där finns en trivsam och glädjefylld tystnad efter en tung arbetsdag, men även en

förorättad tystnad mellan den äldre generationens kvinna och hennes make. Denna olyckliga

situation orsakades framförallt av brist på kunskap och vana att tala om svåra händelser. Det

finns också exempel på tystnader mellan denna den förbjudande husmodern och den undrande

kvinnan i nästa generation.

Tystnader och tystnader

Det är sålunda flera olika sorters tystnader som framträder på Gotland. Det framkom

kanske tydligast i en av de mest centrala platserna för möten på När – köken. Där satt vi ofta

under tystnad medan vi åt, läste etc. Inledningsvis var jag övertygad om att det var min

närvaro som bromsade. Så småningom kom emellertid insikten om att frånvaron av socialt

småprat var en del av samvaron. En på Gotland verksam pastor och vispoet har skildrat det

som inte ”…en kall, hotande och ödslig [tystnadens] tomhet utan en givande och dynamisk”

(Boström, 1995). Det handlade inte om att utesluta mig utan om en tillit och en vardagens

tystnad bland människor som känner varandra väl. Allteftersom erfarenheten fördjupades vid

                                                
347 Det par som bjuds in för att stå som värdar för det praktiska på ett bröllop kallas bruttbonde och bruttöverska)
(se t.ex. Erlandsson, 1946).  Motsträvigheten skall dock inte överdramatiseras eftersom denna kurragömmalek
sker på ett godmodigt sätt.
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besök och samlevnad i andra hem kom insikten att tystnad kan kommunicera en rad olika

typer av stämningar samt, inte minst viktigt, att bakgrundskunskap är ovärderlig och oum-

bärlig för vardagligt umgänge.

Underdrifter

Försiktighetens tydligaste uttryck är tystnaden, men det är också en attityd som åter-

kommer i många sammanhang och då inte bara i samband med ”halvord”. Traugheit står för

mycket mer än att bara undvika att själv hamna i rampljuset eller skapa problem för andra.

Det sociala och informativa samtalet bygger i hög grad på det underförstådda. Det gäller

också männens berättande och samtal som ägde rum i samband med de olika versionerna

kring golfbanan och Närsholmen. Det underförstådda eller bakgrundskunskapen kan sägas

utgöra huvuddelen av vad som överförs eller de associationer som väcks till liv. En neutral

text kan sålunda vara laddad med lager på lager av betydelser. I texten nedan berättas om hur

man med nästan omärkliga medel eller under skämtets mantel kan få en medmänniska att inse

att denne brutit mot vad samvaron stadgar:

I detta enkla samfundsliv [som strandbodsgemenskapen utgör] har som ofta annars utbildat sig en viss
moralkodex [som återkommer i allmänt byliv, men kanske hade sin starkaste förankring pa strandi]. Man
har en utpräglad känsla för hövlighet och takt, och den som får en berättigad tillsägelse fogar sig utan
knot däri. Å andra sidan må ej en grövre tillsägelse nyttjas än den förseelsen motsvarar. Skulle man i
stället “veise ror pa” [visa aktern på båten är en bild för att visa ändan] den försumlige, innebär detta en
verklig skymf. (Jonsson, 1939: 95, parentes och understrykning tillagda)

Försiktighetens tystnad

Det finns forskare som konstaterat att man tar det försiktigt i bondesamhället och gärna

styr fritt från konflikter, inte minst generationer och grannar emellan. Detta är ett sätt att und-

vika konfrontationer som det kan bli svårt att handskas med i det långa loppet (Elberg, 1994:

100; jfr. Blehr, 1994). En viktig orsak till tystnad är rädslan att tala illa om sin nästa, med eller

utan solitt faktaunderlag. Det är en frid som går före den vikt man lägger i att få klarhet.

Denna försiktighetens tystnad finns också på När och är den form som flera av mina in-

formanter först associerar till. ”Det är en tystnad som hör samman med hur man lever” för-

klarade Hilma A. ”Det är som en väv där var människa ingår som en tråd.348 I ett samhälle

[som här i Lau och När] där man är beroende av varandra så man måste hålla fred.” Den

sociala freden går före den absoluta rätten. Dessa idéer om rätt och rättvisa hör mer samman

                                                
348 Väven som en beskrivning för det sociala har återkommit några gånger under de samtal jag fört på När. Ändå
har jag inte fog för att säga att det är en allmänt accepterad metafor.
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med en äldre nordisk syn än med den senare mosaiska och romerska rättsynen (Hastrup,

1985a; Österberg, 1990).

Det är viktigt att inte i onödan prata om det man fått höra eller tror sig veta: ”Grannsämjan

kräver också att man håller tand för tunga också då man känner sig trampad på tårna, men det

kan ligga nära inpå att låta ord flyga iväg om gången osämja…” (Eriksson, 1948: 33). Th.

Erlandsson är av samma åsikt och menar att det centrala är att komma överens (Erlandsson,

1946: 246). Rättvisa står inte i centrum, vilket illustreras av situationer då man inte kan gå till

en ”kunnig” (se Kap. 7).349

Det är enbart en god medlare som kan foga samman två potentiellt stridande parter. Mot-

viljan mot att stöta sig med någon innebär även att man i hög grad lägger band på uttryck för

missnöje. I Kap. 3:2:ii skildrades årsmötet i FGI (Föreningen Gutnisk Idrott). Närborna kände

sig djupt kränkta av den behandling man fått, men klädde sin protest i något som snarast

liknade en stilla undran. Det var dock självklart att inte helt förbigå det inträffade med

tystnad. Tystnaden, d.v.s. att offentligt förneka en konflikt, spelar därför en central roll för att

upprätthålla fiktionen av frid och sammanhållning inom kollektivet.

En intressant aspekt av tigandets kultur är att det finns tillfällen då det övergår i sin

motsats. I förra kapitlet konstaterades att man vid vissa tillfällen hade lov att bryta mot för-

siktighet och tystnader. I andra delar av världen är det möjligt att jämföra dessa tillfällen med

karnevaler. Alkohol har en motsvarande omvandlande och tillåtande inverkan (se exempelvis

Johansson, 1994b).350 Även på När finner vi en sådan syn på alkoholens influens. Då in-

formanter ville påpeka kontraster som man kan uppfatta på När indikerades ofta exemplet

med att se mellan fingrarna då alkoholen fått folk att avvika från normala umgängeskoder.

Det kan gälla t.ex. förlåtelse av incidenter eller snarare att se förbi en viss händelse: Alkohol

kan även ge människor alibi för att tala om det som berör dem emotionellt. Det är främst, men

inte enbart, vuxna män som omfattas av denna partiella blindhet, men det förekommer även

att den tillåtande attityden ifrågasätts: ”Jag”, sade Anna Z, ”tog ett löfte av min man då vi

skulle gifta oss. Aldrig skulle vi skylla några dumheter vi gjort på att vi druckit! Hade han inte

gått med på det hade det aldrig blivit något giftermål!

                                                
349 Inte ens ”kunniga” besitter alltid ”sanningen”. Det närmast tragikomiska mötet i tingsrätten mellan de två
kusinerna Gannholm och Johansson under 1970-talet har fått många gotlänningar att se sig själva i en
skrattspegel (se även Roslund, 1986).
350 "Alkohol har en rituell innebörd. Efter några glas får man säga vad som helst. Det går bra att göra bort sig
ordentligt och nästa dag förklara det med att man var berusad" (Daun i Håkansson, 1987b:37, se även Hellspong,
1979).
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Det outtalade – implicit kunskap

Tystnader är inte bara att avstå från samtal i en samvarons harmoni eller att undertrycka

sina känslor av hänsyn till hushållets själsfrid. Tystnad handlar även om att ha bakgrunds-

kunskap. Det finns rader av allusioner i litteraturen och i vardagen till detta med att tiga och

läsa mellan raderna och hur viktigt det är att förstå det outtalade: ”Hon sa ’God Morgon’, men

jag vet precis vad hon menade!”; ”’De finns flair svart sväin i skogen än prästns väit galt’ -

om att se vid sidan om det uppenbara” (Ahlqvist, 1979: 44).

Elisabeth & Håkan N: Det är inte minst mellan vuxna barn och föräldrar det växer fram en försiktighet.
Britt F: Kanske är det speciellt mellan generationer som bor på samma gård, i samma hus, som tystnader
växer fram som ett sätt att kunna fortsätta att leva tillsammans. Ja du har väl sett Gotlandshuset (en film
bl.a. kring en familjekonflikt) och hur det är här hemma. Då förstår du bättre. Inte sant? (Ur
fältdagboken)

Det första som uppmärksammade mig på vikten av att läsa mellan raderna var två in-

formanter som helt skilt från varandra och närmast med samma ordalydelse berättade om

tystnader. Eva V. och Elisabeth H. hade var för sig lång erfarenhet av att vara sociala ”noder”.

Bägge hävdade att tystnader, att inte prata om ”svåra saker” med någon, är en vana man tar

med sig hemifrån. Det fortsätter sen i skolan och så livet igenom. Det kräver en hel del för att

man skall kunna lyssna mellan raderna. Det räcker inte långt att enbart höra på vad vännen

säger eller skriver. Istället krävs vilja, lång träning och även en viss inkännandets fantasi.

”Där åker Ann-Kristin O. igen”, observerade min arbetsgivare. ”Jo, jo”, svarade min matmor. Detta
uttalande kring kvinnan som åkte förbi på väg ut mot fiskeläget förutsatte en implicit kunskap om Ann-
Kristin O. och hennes familjerelationer, om bakgrunden och om synen på äktenskapet som institution.
Det tog månader innan jag förstod något om det familjedrama som låg bakom min matmors torra
konstaterande. Det hela handlade om en tragisk familjesituation som var allmänt känd men aldrig öppet
erkänd och diskuterad. Utan denna kunskap var det omöjligt att tolka situationen. (Ur fältdagboken)

Aktiv informationshantering eller snarare kontroll över kunskap inklusive tystnad eller

strategisk vägran att lämna ut kunskap, är en integrerad del av spelet om makt.351 Tätheten i

relationerna som den romantiska bilden av lokalsamhället per definition står för döljer att till-

gången till information är ojämnt fördelad (Barth, 1963; 1966). I ett jämlikt samhälle baserat

på likhet framstår maktsfären som en arena öppen för konkurrens (ibid.; Gullestad, 1991). I

sådana miljöer är vad som lämnas utanför en konversation minst lika viktigt som det uttalade

(Messenger, 1969: 55; Bailey, 1971: 285-289).

Tystnad har inte bara med försiktighet att göra. I en essä kring talekonsten på det medeltida

Island, skriver E. Österberg att tystnaden bör ses som en konstituerande del av det talade

språket. Hon visar också att hanteringen av tystnad ger grund för prestige (Österberg, 1997;

jfr. Bauman, 1986; Hastrup, 1985a). Även det informativa skvallrandets tystnader eller egent-

                                                
351 Skvaller i det lilla samhället är närmast synonymt med informationshantering (Hannerz, 1967: 56).
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ligen utelämnanden har en aspekt av makt. Hur tillgänglig information vårdas lämnar ut-

rymme för både rädslor och respekt.352

På När undviker man att framhäva sig själv och framhåller istället det gemensamma goda

(se Kap. 5). Därmed får den som kan hantera information – vilket ingår i komplexet att

”kunna tala” – auktoritet i sin krets. Detta i grunden Goffmanska perspektiv kring impression

management (Goffman, 1952), har sålunda ett tydligt transaktionellt drag. Gott och allsidigt

informationsinhämtande samt förmåga att använda detta strategiskt är centralt för att alls

kunna vara med i diskussioner. Här har föreningsstyrelsemedlemmar en klar fördel. Dessutom

är det halvt utsagda ett verksamt medel för att uppnå positioner på andras bekostnad. I detta

maktspel utgör halvkvädna visor med hänvisningar till en moralisk tradition ett effektivt

verktyg, inte minst om motspelaren har dåligt samvete (se Bloch, 1975).

Det outtalade, implicita, spelar alltså en viktig roll i kommunikationerna på När. Mot-

svarande förhållanden har även på andra håll uppmärksammats som en del av det tättvävda

samhället (Elberg, 1994). Om man aspirerar på ledarskap handlar det om att kunna tolka och

läsa situationer och på så sätt markera medlemskap men även att nyttja situationer. F. G.

Bailey skriver angående hur man kan tolka ett samhälle där mycket av det talade lämnas till

erfarenhet och fantasi:

Those communities in which relations are relatively highly personalised, in which people treat one an-
other “in the round”, in which relationships are multiplex and roles are particularistic, should also be the
communities in which the signalling system is most efficient - that is to say, in which the signals can be
most laconic. …communities also consist of persons who, to a very high degree, have in common a single
set of categories and an agreed set of rules for linking these categories with one another. (Bailey, 1971:
12-13)353

J. Messenger gör en kompletterande observation där han pekar på att det är ovanligt att

man går ut med illasinnat förtal i ett litet samhälle där man är beroende av varandra:

In this small community people are very much dependent on one another so malicious gossip is unusual,
at least to my knowledge. Since malicious gossip, or the revelation of other people’s intimate lives is so
potentially damaging that it could make people dear enemies for times on end. The same people you
depend upon in everyday life. How can you co-operate if you can’t stand each other? (Messenger, 1969:
66)

Konflikt och gemenskap

Den lågmälda ton man håller då man diskuterar frågor där man ogillar motparten eller kan

ha vitt skilda åsikter blir lättare att begripa om man förstår att det är viljan att hålla fred som

                                                
352 I den andra boken, i en triptyk över Österbottniska bönder, visas på flera ställen hur tystnaden som etos bildar
en av de centrala utgångspunkterna för en informell hövdingamakt (Sund, 1997).
353 J. Bergmann menar att skillnaden mellan det urbana och rurala är tätheten i relationerna på landet. Det tillåter
mycket att vara outtalat. Han återkommer till att skvaller lättare slår tillbaka där (Bergmann, 1987).
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är central. I Kap. 4 blev det tydligt att man mycket väl kan tycka genuint illa om varandra och

vara nära att ta till handgripligheter men ändå arbeta sida vid sida för det gemensamma goda.

Givet att När är ett tättvävt lokalsamhälle där man inte gärna kommer i delo med varandra

så är det inte förvånande att man ägnar mycket tid för att reda ut olika händelser. A.

Lagercrantz-Ohlin gjorde följande observation angående vikten av att ha korrekta data:

”Gubbarna kom ihop sig om vilket år som det var båten gick på grund. 1902 sa den ene, 1903

sa den andre. 1902 framhärdade den förste och så fortsatte de, så intervjuaren fick åka hem

utan en rad i skrivblocket” (Hammarskiöld & Lagercrantz-Ohlin, 1987: 98). Det finns åt-

skilliga sådana kontroverser att reda ut. Att ”reda ut” är även något man gör vid köksbordet då

man diskuterar vem som hamnade i en bilolycka, vunnit på Lotto etc. Josefin Nilsson i

Ainbusk illustrerar detta i en intervju då hon säger att hon aldrig skulle kunna tänka sig att

avsluta ett meningsutbyte utan att försöka lägga till rätta (Anonym, 1997b).

Det finns emellertid mellanhavanden som inte är så lätta att reda ut. Den klassiska och

mest djupgående konflikten på När och Gotland gäller jord. Det handlar i grunden om två helt

olika företeelser. För det första anser man allmänt på När och Gotland att bönder inte går att

lita på när en möjlighet att få mer jord öppnar sig (se Kap. 4:4 b).354 För det andra handlar det

om brott mot det förtroende som är grunden för relationer inom släkt-, grann- och vänskap.

Flyttade gränsstenar, försök att få mer än sin rättvisa del vid något av skiftena och liknande

påfund har givit upphov till många berättelser om generationslånga konflikter mellan såväl

parter inom grannlag som mellan ägare med skog eller åkrar nära varandra och det ända in i

nutid. Ännu fram till halva förra seklet ansåg man att sådant hämnade sig. Illgärningen

lämnade en sådan person ingen ro ens efter döden utan denne fick gå igen som odöd eller byse

(egna data och Nihlén, 1929; Palmenfelt, 1976). Vanligen söker man emellertid lösa denna

typ av konflikter på ett tidigare stadium med hjälp av minnesgoda personer (se Kap. 7).

Tvedräkt av mindre allvarligt slag söker man vanligen ignorera. Eller bättre uttryckt: upp-

görelser finns inte i egentlig mening innan de blivit allmängods. I exempelvis ett maskin-

samarbete eller samägande finns vanligen tre parter. Den gängse förklaringen är att det är

lagom att dela en maskin på tre så att alla kan få tillgång till den i rimlig tid samt att t.ex. en

exakthack för att ta in hö eller ensilera gräs, kräver tre parter för att hanteras rationellt: tre

                                                
354 Runt förra sekelskiftet lades troligen grunden för många av berättelserna om denna knivskarpa konkurrens om
jorden. På Gotland hade man under århundraden nyttjat allt tillgänglig mark och under knappt femtio år
förändrades denna situation radikalt (se Kap. 1). För det första kom utdikningarna att innebära att ny och tidigare
obrukbar mark kom under plogen i kärr-, våt- och torrmarker. Det gav upphov till konflikter. Vidare gav de
samtidiga förhandlingarna vid det tredje skiftet många komplikationer där både grannar och lantmätare
misstänktes dra nytta av den i och för sig nödvändiga omfördelningen av jorden.
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lantbrukare med jämnstor areal så att slitage etc. blir jämnt fördelat och orsaker till friktion

minskar. En kompletterande förklaring är att i en relation på tre finns det alltid en som kan

medla om problem uppstår. Denne tredje har det mesta att vinna på att samarbetet fortsätter

och därför en motivation att agera. Intressant nog återkommer detta tretal i en rad samarbeten

också ifrån äldre tid. som exempelvis fiskelagen (Eskeröd & Olsson, 1962).

Medlingens gång handlar inte om rättvisa. Tvärtom så utgår de flesta medlare ifrån att båda

kontrahenterna känner sig förfördelade. Därför hänvisar medlaren till den forna vänskapen

respektive den ekonomiska förlusten som en konflikt drar med sig. Slutligen innebär en

konflikt om en ”småsak” något löjeväckande och tar på en persons, men även på gruppens,

heder om den kommer till allmän kännedom. Därför söker man glömma alltsammans och se

till gemenskapen. Ett möjligt alternativ, om det gått för långt och man ändå inte vill gå till

öppen konflikt, är att dra sig ur samarbetet genom att inte förnya sin andel vid en ny-

investering.

Bli ljugen på355

Ett problem med att lämna mycket outtalat och låta en stor del av sociala samtal bygga på

det halvt outsagda framgår av diskussionen om ”löst prat” ovan. Även maktspel lämnar

öppningar för enskilda att låta andra ana sig till något som en motståndare känner till. Det kan

ske medvetet för att skapa osäkerhet eller för att krydda samtalet, men det kan även röra sig

om rena missförstånd.

Att bli ”ljugen på” eller uppleva att någon talar illa om en förekommer också på När, även

om det vanligen sker genom antydningar och menande ögonkast. I en obehaglig situation drar

sig den utsatte ofta frivilligt tillbaka från socialt liv, d.v.s. en form av omvänd shunning (ut-

frysning). Det är ett exempel på hur det sociala betraktas som en väv där alla utgör en del. Det

är även ett resultat av att man hellre håller tyst än konfronterar den som man anser är lösmynt

och pratar för mycket om det som inte angår denne. Sociala konflikter utgör riskmoment då

man känner skam, varför man gärna drar sig tillbaka istället för att ta risken att träffa den som

”ljuger på en”.

Ett exempel på ”omvänd shunning” är den situation som Hilma A. berättar om i samband

med att hon upplevde sig förtalad:

                                                
355 I sin avhandling om Iraqw i Tanzania uppmärksammar L. Hagborg en annan form av tystnad och frånvaro av
sociala kontakter i samband med konflikter där man, till skillnad från vad som sker på södra Gotland, helt
undviker varandra fram till dess en konflikt har fått sin lösning (Hagborg, 2001). Hos Iraqw blir
offentliggörandet en del av upplösningen, alltmedan man på Gotland snarare fortfar att ignorera händelsen i det
offentliga samtalet.
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Jag kände mig smutsig då jag fick höra att hon (en granne) berättat det där om mig. Alla vet ju att det inte
var sant. Jo visst, jag vet att man inte alltid skall ta det på allvar, men bara att de andra lyssnade på henne
gjorde att jag kände mig smutsig. Och jag känner mig inte mogen för att vara med i gemenskapen längre.
Vill de andra ha med mig så får de försöka reda upp det här. Ingen annan ska behöva få veta något. Det är
enkelt för mig att visa att det är tungt här hemma just nu. Det vet alla om.

Som redan uppmärksammats blir det upp till andra parter i gemenskapen att medla. Den

som ”ljugit om” eller på andra sätt ”skadat” någon som sen drar sig tillbaka måste övertygas

om att det för allas skull är bäst att dra ett streck över det inträffade. Elisabeth H. lämnade

under en tid de kvinnoträffar hon annars brukade besöka regelbundet:

En av mina vänner i gruppen hade tagit med sig en bekant, som tidigare bott här på socknen. Nu gick de
runt i grannlaget och besåg de olika husen och trädgårdarna. De kom också in här och den f.d. sockenbon
förfasade sig över hur vi gjort om i kök och trädgård… Hon tyckte att vi hade förstört det fina som de
gamla hade gjort här. Hon ville inte förstå att det var gammalt och slitet…
Jag tycker att de borde ha hört av sig först innan de kom hit och nu vill jag inte träffa någon av dem. Nu
har jag inte sagt det så. Då de ringer skyller jag på att vi har så mycket att göra på jobbet och här hemma
– ja vi bygger ju om i lagården.

En annan i gruppen pratade med dem båda och argumenterade för att ”…de hade ju så

trevligt samman. Kunde de inte tänka sig att låta det där vara glömt… Det blev ju inte det-

samma nu när inte alla var med.” Efter en längre tid av övertalning åt ömse håll beslöt sig så

Elisabeth att i alla fall komma tillbaka in i gemenskapen. Hon ansåg emellertid fortfarande att

hon varit i sin fulla rätt, men hon vek sig då väninnan gjorde en ansträngning vid den första

gemensamma träffen efter att konflikten blommat upp. Hon började med att säga att ”det var

synd att det skulle bli på det viset”. För övrigt kommenterades inte saken.

Oviljan till öppna konflikter skulle kunna medföra tilltagande social isolering. Det ses

därför som en skyldighet att tredje part skall ta tag i de kontroverser som uppstår inom en

bekantskapskrets. Så har också skett i flertalet av de konflikter jag blivit varse. Intressant nog

så är det ovanligt att konflikter leder till att exempelvis ett samägandebolag splittras.

6:4 Sammanfattning

”Att kunna tala” är en mångfacetterad omskrivning för ledarskap på När. I detta särdeles

jämlika samhälle inbegriper omskrivningen även traditioner kring social kontroll. Ungdomars

upptåg, kvinnors sociala samtal och talande tystnader är här djupt rotade former för social

kontroll. Vid ett närmare studium av hur dessa sociala kontrollmekanismer definieras visar de

sig innehålla emellertid innehålla långt mer än en önskan att bromsa ledare eller stuka män-

niskor som kliver utanför jämlikhetens ramar eller andra normer. Inte minst är de uttryck för

en strävan att säkra, respektive kontrollera, informationsspridning.

Bakgrundskunskapen om medmänniskorna är stor på När. Att en handling upp-

märksammas kan därför vara tillräckligt för att bygga upp eller bryta ner en persons
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renommé. Samtidigt finns ett allomfattande fördömandet av ”löst prat” och företeelsen att bli

”ljugen på”, med åtföljande omvända shunning. Sammantaget är en analys av det

underförstådda och tystnader central i ett litet samhälle som När, med tättvävda och kvalitativt

breda relationer. Denna kommunikationsform är emellertid tämligen bortglömd inom både

etnologi och antropologi.356

Ungdomsåren är en speciell period då man befinner sig mitt emellan, i en gränszon. Denna

för unglöidi så omvälvande tid av identitetssökande innebär att man prövar gränser. Intressant

nog medför detta samtidigt att ungdomarna framstår som försvarare av centrala värden på

När, som jämlikhet och sammanhållning.

Upptågen spelar också en roll i en lokal rättsskipning. Upptågen och de närska rätts-

traditionerna innehåller en dimension av lokal identitet. Denna lokala praxis är inte okom-

plicerad när man ställer sammanhållning mot nationell rättspraxis. I gemenskapen namn för-

väntas närborna att sålunda kunna hantera rattonykterhet, misshandel och andra komplicerade

händelser.

Moraliskt värderande samtal om tredje part är ett komplement till upptågens handgripliga

rättsutövning. Skvallret, eller det informativa sociala samtalet,357 uppstår som ett svar på mo-

raliska snarare än jurala överträdelser (Abrahams, 1970; Bailey, 1971; Bergmann, 1987;

Gluckman, 1963; Rosnow & Fine, 1976; Szwed, 1966).

Själva begreppet är emellertid olyckligt. Den allvarligaste kritiken mot skvallerbegreppet

växer fram ur det faktum att skvaller är något kulturellt definierat, som placerar kvinnor och

män på olika moraliska skalor. ”Skvaller” som något kvinnligt, underordnat och skambelagt

skulle därmed utgöra en del av en dominerande diskurs kring genus.358 Av etnografin framgår

att män och kvinnor på När ideologiskt sett ses som komplementära. I praktiken framstår

dock denna komplementaritet som skev. Det visar sig både i språket och den enskilda

kroppens minnen och vanor.

                                                
356 Ämnet är inte alldeles jungfruligt (se Andersson & Österberg, 1997; Bailey, 1971; Bourdieu, 1962; Ekman,
1983; Gullestad, 1992; Johansson, 1994a). Tigandet och dess olika former är inte heller något unikt för När,
Gotland, Sverige eller Norden356 utan har en internationell karaktär som en del av både kultur och språk. Se E.
Österbergs resonemang för en inledande diskussion kring M. Bachtins och M. Foucaults diskussioner kring
tystnad som kommunikationsform (Österberg, 1997).
357 R. Dunbar ser skvaller som den grundläggande utgångspunkten för att skapa ett talspråk och i förlängningen
ett komplext socialt liv (Dunbar, 1996). I så fall är samtal mellan människor primärt en fråga om att inhämta och
uppdatera social kunskap, snarare än att införskaffa teknisk information.
358 Med utgångspunkt från ett Foucaultcitat definierar C. Lutz och L. Abu Lughod ”diskurser” som: ”…practices
that systematically form the objects of which they speak” (Lutz & Abu-Lughod, 1990: 9-10).
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Det sociala samtalet och olika former av tystnader inbegriper inte bara moraliserande

aspekter av gemensamma sociala ämnen.359 Intressant nog är det även fråga om makt. Vid

intern konkurrens händer det att de som ”kan tala” i praktisk handling använder sin retoriska

gåva för att få sockenborna på sin sida. Det framgick i detta kapitels berättelser om upptågen

kring Laus backar. Det illustrerades även i de tekniker man valde för att motivera och klä

budgivningen i arrendeauktionen - ett handlingssätt som gick tvärs emot lokal praxis.

På När har de traditionella strukturerna för informationsspridning vidmakthållits. Samtidigt

finns här parallella, synkrona och motstridiga samt konkurrerande strategier för informations-

hantering. I detta kontrasterar När mot den gängse bilden av små samhällen där information

ibland förutsätts flöda fritt i de många, överlappande och tättknutna nätverken vilket borde

minimera möjligheterna att kontrollera informationsflödet.

Konventioner kring tystnader, skvaller och, intressant nog, även upptåg handlar således

inte bara om social kontroll utan blir i lika hög grad förutsättningar för att upprätthålla en inre

gemenskap. Tillsammans erbjuder de en bild av ett inbördes förhållningssätt på När och såväl

lokala mekanismer som strategier för informationshantering.

                                                
359 Det finns fler som diskuterat andra eller kompletterande definitioner på skvaller. Det gäller inte minst E. Bott
som uppmärksammat skvallrets sociala aspekter (Bott, 1954, men se även diskussioner kring de transaktionella
aspekterna hos Bailey, 1971; Paine, 1967; 1968, eller gränsmarkerande alternativt gemensamhetsskapande hos
Bergmann, 1987; Emmett, 1982; Phillips, 1986, samt de performativa aspekterna som bringar utövaren prestige,
enligt Abrahams, 1970; Hannerz, 1967).
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Kap. 7 Talandets fasetter

Detta kapitel följer upp diskussionen från de två föregående kapitlen och fokuserar de

roller som en talesperson kan ta. I ett första avsnitt diskuteras de två dominerande kate-

gorierna eldsjälar och nejsägare. Det är roller som vi redan stött på och som det finns mot-

svarigheter till i litteraturen. I ett andra avsnitt konstateras att det på När finns en typ av tales-

personer vilka är centrala för sockendemokratin. Ja, informations- och beslutsprocessen skulle

knappast skulle kunna fungera dem förutan. Uttryck som ”bra karl” eller ”gildar källing” får

en annan kvalité då en person med denna beteckning gång på gång återfinns i styrelser eller

konsulteras i en rad ärenden.

I ett tredje avsnitt diskuteras resterna av en äldre tids auktoriteter. Förr bestod lands-

bygdens formella ledarskap av präst och skollärare samt några av de ledande bönderna. Det

var dessa som kunde läsa och skriva på ett sätt som myndigheter kunde ta till sig. Samtidigt

var dessa personer också myndigheternas förlängda arm på landsbygden. Präster och lärare

har idag fått nya roller. Om man hårddrar deras nya positioner kan de betraktas som en till

bygden knuten service.

7:1 Eldsjälar och Nejsägare

En talang som att ”kunna tala” innebär som vi sett på När en skiftning i språkets kvalitet.

Därmed blir det möjligt att markera vissa människors särställning utan att behöva klargöra

vad som menas eller – i enlighet med jämlikhetens logik – marginalisera dem. Omskrivningen

innebär en jämkning av motsättningen mellan ledarskap och jämlikhet. Eldsjälar och nej-

sägare står ut bland Närs talespersoner eftersom det är uteslutande dessa vilka lokalt används

om ledargestalter.

Eldsjälar och att ”int’ vara laisn’”

Begreppet eldsjälar har adopterats från ett rikssvenskt språkbruk och kan ses som en an-

passning till en nationell diskurs kring glesbygd och projektarbete.360 Det är främst till sådana

eldsjälar som myndigheter och forskare ställer sin förhoppning för en animation av Sveriges

lands- och glesbygd (Boethius, 1997; Berglund, 1998). Inte minst 1970- och 1980-talets

                                                
360 Först som sist bör noteras att fokuseringen på dessa olika former av talespersoner innebär att jag i
avhandlingen går ifrån det närska sättet att närma sig dessa personer och roller. Man etiketterar mycket sällan
personer som nejsägare eller eldsjälar. En person markeras vanligen med subtilare medel (se t.ex. Kap. 6.3).
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glesbygdsforskning liksom Glesbygdsverket har fram till millennieskiftet byggt sin verk-

samhet på tanken att en livskraftig glesbygd måste utgå från lokalsamhällets egen arbets-

förmåga och speciellt då entreprenören: ”The industrious and enterprising person is, ...,

synonymous with the good man” (Thoresen, 1987: 98; jfr. Ekman & Persson, 1993; Herlitz,

1997/8).

Eldsjälarna har uppfattats som nyckelpersoner vid tillkomsten av de över 3000 glesbygds-

grupperna runt om i Sverige. De är människor som finner lösningar och/eller är innovativa

såväl socialt som ekonomiskt. Med ett annat språkbruk kan de kallas sociala entreprenörer

eller samhällsentreprenörer (Johannisson et al., 1989).

Lokalt används dock sällan begreppet eldsjäl. När så ändå sker är det vanligen i samband

med presentationer och i möten med omvärldens - och ”storsamhällets” - representanter. Det

är samtidigt det enda främmande ord med anknytning till ledarskap som kommit i allmänt

bruk på När. Eldsjälarna är de personer som presenterar gemensamma projektidéer inför

bygden, men som också tar på sig ansvaret att med bygdens hjälp driva igenom dem (jämför

projektdiskussionen i se Kap. 4 om hur man ser det som självklart att den person som pre-

senterar en idé också tar på sig ansvaret för att realisera den).

Eldsjälarna har genom sina goda kontakter och avlyssningsytor flerdubbla positioner

lokalt, regionalt och även nationellt inom föreningslivet, den politiska sfären och ko-

operationsvärlden. Dessa personer uppskattas av övriga sockenbor genom att de excellerar

och arbetar för sin bygd. Samtidigt ses det som positivt att de håller en relativt låg profil,

särskilt vad gäller deras egen roll. Dessutom inkorporerar eldsjälarna de viktigaste grunderna

för respekt, de ”duger”.

Eldsjälarnas komplexa ställning framgår av diskussionerna som omgav det första ge-

nerationsskiftet i Närhetenprojektet (se Kap. 4:4:a). De erfarenheter som medlemmarna i

styrelsen hade kring trögbjudenhet och försiktighet gick sålunda stick i stäv mot den rationella

ståndpunkt som eldsjälen ifråga försökte kommunicera. Denna försiktighet och brist på rak

kommunikation bygger på användningen av flera lager av samtal och underkommunikation.

Det är uppenbart att dessa händelser stoppade upp processen och entusiasmen, men det ansågs

samtidigt nödvändigt för att minska faran för konflikter.361

Eldsjälarnas excellens är en förutsättning för att de skall kunna vara drivande. Det ligger

dem samtidigt i fatet liksom att de så ofta syns i media. Denna ömtåliga balans mellan att gå

före och lyssna till andras synpunkter illustrerades i ”Auktionen ” (se Kap. 5:2).
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I likhet med de entreprenörer som F. Barth diskuterat uppfattas eldsjälarna ofta som om de

gärna ser till sina egna behov men presenterar dessa som gemensamma (Barth, 1963). Miss-

tänksamheten mot eldsjälarna är som tydligast då nya projekt föreslås. Ett exempel är den in-

tensiva diskussion som följde presentationen av havsbassängsbygget. Huvudsakligen foku-

serade man på tre punkter: den gemensamma nyttan, eventuella problem som bassängbygget

skulle kunna skapa för bygdens folk och den egennytta som entreprenören förväntades ha av

projektet. Man vände och vred på de två första punkterna både under och efter mötet. Den

tredje punkten diskuterades främst då man möttes i affären, vid kvarnen, eller på tu man hand

i hemmen.

Det finns en lokal beteckning som ligger mycket nära termen eldsjälar, men ersätter inte

denna då de inte riktigt täcker varandra täcker fullt ut. ”Han jär int laisn” (han är inte ledsen

av sig) är en beskrivning av Nils K. sedan denne fått bred medial täckning i samband med att

några av Närs projekt blivit uppmärksammade. Nils hade, berättade min sagesperson, på en

gång varit upphovsman till en lång rad (ofta) uppskattade upptåg och gjort många bra insatser

för såväl idrottsföreningen som socknen och bygden i helhet. Han var därför värd lite formell

uppmärksamhet i form av en plakett. Han och andra, som i likhet med honom har framåtanda,

blir respekterade av skäl som möjligen kan sammanfattas med R. J. Wallers karakteristik av

ett visst slags entreprenörer i den amerikanska mellanvästern: ”Maybe it had to do with style,

with flaunting convention and getting away with it” (Waller, 1995: 140).

Gemensamt för eldsjälar och de som inte jär laisn är att det handlar om personer som

struntar i konventioner. Då dessa lyckas i sina uppsåt får de så småningom med sig andra och

vinner därigenom respekt. Exempel på detta är bonden som började vattna sina sockerbetor

med bräckvatten. I förstone förhånades han, men allteftersom han lyckades med sina skördar

fick han respekt och andra började ta efter. Även i berättandet går det att finna en fascination

inför människor som går sin egen väg och inte bryr sig om det skvaller som följer dem.

En som ”inte är ledsen” är en person som inte går undan för att få igenom sina eller

gruppens idéer. Han - för det är framförallt en han, även om det förekommer enstaka kvinnor i

mitt material - låter aldrig någonsin försiktigheten ta överhanden. Tvärtom går denne person

frimodigt in i situationer där han kan räkna med att stöta på problem. Krävs en styrelseplats

eller dominans i en styrelse så antar en som ”inte är ledsen” utmaningen och övertygar med-

lemmarna om att det är den enda rätta vägen. I berättandet är dessa personer som synligast

under ungdomsåren då de går i spetsen för de många upptåg som en gång gjorde När känt

                                                                                                                                                        
361 Vid flera tillfällen återkom man till att konflikter har en förmåga att vara lätta att starta men besvärliga, för att
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som bl.a. ”Svarta Gängets” hemort, eller som en socken där utomsocknes ”friare” bör ta det

försiktigt.

Existensen av dem som inte är ”ledsna” är en förutsättning för sockens handlingskraft, att

få något gjort. Det är en egenskap som, i ljuset av allmän försiktighet och uttalat motstånd

från nejsägare, är eftersökt på När. Däri finns likheten och parallellen med beteckningen

eldsjäl. Emellertid har begreppet ”jär int laisn” ett anat och specifikt lokalt användnings-

område. Eldsjäl är länkade till skapandet av nya projekt alltmedan den som ”int jär laisn” lika

gärna kan hålla sig till upptågen, men aldrig behöver synas i arbetet för att föra bygden

framåt.

Nejsägare

Så djupt har gotlänningen det i sig att om någon i en socken är framfusig och har idéer så måste man dra
på med det negativa. Det beror på bristen på självförtroende att man inte har något annat att möta det
med. (Sjöstrand et al., 1986: 80)362

I denna text förknippas guten med en allmän försiktighet och motstånd mot de som syns eller

”eldsjälarna”. Denna försiktighet inför det avvikande har ibland kommit att associeras med

Jantelagen (Brox, 1966; Sandemose, 1985), och kan därmed ses som ett uttryck för en utbredd

skandinavisk jämlikhet (Gullestad, 1991). I stort saknas material kring nejsägare, men en

anteckning från min fältdagbok är belysande:363

När en röst stiger över alla andras och utbrister: ”Naj, naj de blair int nå av si!” (eller för den delen brister
ut i ett skämt) ler många igenkännande. Man vet då att den allmänt respekterade och alltid lika tydligt
nejsägande Per Åke N. kommit. En av hans nära vänner berättar att Per Åke hunnit sitta med i många
föreningsstyrelser på När och att han i de allra flesta fall har valts in och konsekvent arbetat som en
nejsägare. Hans vän får inte detta att på något sätt låta nedsättande. Det finns dock andra på När, inte
minst de som söker driva igenom idéer och förslag, vilka finner dessa ”bromsklossar” vara några av de
största hindren, ja större än ”byråkraterna inne i stan” (Visby). En av de - efter närska mått mätt - större
striderna mellan entusiaster och nejsägare föranledde Närrevyns flyttning till Rondo i Klintehamn då
bygdegården började bli för trång. Än idag är medlemmarna ur den dåvarande styrelsen, likaväl som
Närrevyns representanter, lika övertygade om att just de hade rätt.

Begreppet nejsägare har dykt upp i samband med diskussioner kring informationsspridning

och beslutsfattande på När. Det är omöjligt att säga var det har sitt ursprung, men innehållet

                                                                                                                                                        
inte säga omöjliga, att bilägga.
362 Jag håller inte med Sjöstrand i dennes slutsats angående det dåliga självförtroendet, men finner den
ursprungliga observationen intressant, d.v.s. att man lyfter fram det negativa.
363 Inom många bygdeutvecklingsgrupper talas om surdegar, tröghet och motstånd mot förändring mot nya idéer
(intervjuer från bl.a. Glesbygdsmyndigheten). Vid intervjuer som jag gjort i denna fråga i både Norge och bland
bygdegrupper runtom i Sverige (företrädesvis i Dalarna och Jämtland) har tanken på nejsägare fått
bygdeutvecklare och glesbygdsforskare att nicka igenkännande. Det är emellertid ovanligt i detta mycket
begränsade material att man har en medveten idé om en sådan institution. En kontrast till ett närskt perspektiv
bildas av A. K. Berglund som ser dessa bromsklossar som människor som ställer sig utanför själva
bygdeanimationsprocessen (Berglund, 1998: 120).
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som det ter sig här har sin omedelbara bakgrund i en serie intervjuer med främst medelålders

och äldre människor med lång styrelseerfarenhet.

I fallet ovan med Per Åkes vän är alla överens om att Per Åke är en nejsägare och en av de

skickligare. Per Åke själv känns inte vid det epitetet men bidrog vid ett av våra samtal med en

rad namn på andra personer som skulle kunna ha denna beteckning. En nejsägare, menar han,

ser aldrig något bra i vad en annan människa försöker göra. Det är emellertid en distinktion

som inte alltid uppfattas av omgivningen. Han och andra nejsägare har sålunda en betydligt

mer komplex bild av sin roll. Per Åke beskriver sig som en framsynt människa, som inte

gärna bidrar till att man tar onödiga risker. Han ser sig som sanningsägare och konstruktiv

person och menar att de andra inte behöver lyssna om de inte vill, ”men inget blir bättre av att

man håller inne med problem och sådant som med säkerhet kommer att bli tokigt.”

En annan välkänd nejsägare menade att hans uppgift var att se till socknens bästa och ge

tid för folk på bygden att fundera. ”Vi är”, fortsatte han, ”försiktiga med nyheter. Här finns

inte så stora resurser så vi måste hushålla och har inte råd att misslyckas. Folk tappar så fort

orken om de känner att de arbetar i motvind. De har nog att göra hemmavid eller på jobbet.”

Vid ett tillfälle skulle en rad projekt presenteras inför kommunen och man hade inom de

olika projektgrupperna utsett varsin representant. Inför kommunens folk berättade man om

sina planer som skulle komma När till del om bara projekten fick stöd från kommun och, i

förlängningen, statliga organ. Emellertid avvek en av dessa representanter från dessa op-

timistiska tongångar. Ragna O. lade detaljrikt fram en rad skäl till varför man borde satsa på

projektet, men avrundade med att även gå igenom alla de potentiella svårigheter som gruppen

dokumenterat. En och annan av socknens folk höjde en liten aning på ögonbrynen inför denna

kanonad av problem. En av dem viskade: ”Kunde de inte valt någon annan att tala för dem.

Det vet man ju hur det går...”

När vi någon timme senare promenerade iväg för att titta på potentiella projektplatser som

skulle visualisera hur det hela skulle kunna te sig, filosoferade en av planeringskontorets

tjänstemän - alltmedan vi gick en aning för oss själva: ”Förstår Ragna inte att vi också

kommer att gå igenom sådana siffror? Nu är ju tanken att de (närborna) skall presentera och

'sälja' sina idéer till oss! Närkarna är ju kända för sin entusiasm och sin vilja att komma förbi

alla problem i sin väg...” Han gjorde en kort paus: ”När man lyssnar på Ragna så förstår man

att de aldrig kommer att få ekonomi i sitt arbete och med en sådan inställning finns det inte en

möjlighet att få kommunens stöd. Det finns så många projekt att välja på.”

Även en av initiativtagarna till lägergården Stavgard i Burs nämner personer som ser som

sin uppgift att vara försiktiga inför nyheter. Det tog många år innan Stavgards eldsjälar första
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gången fick höra att man allmänt var accepterade i Burs socken364. Ett annat exempel är då två

unga kvinnor berättar om hur hopplöst det var att försöka få fart på människor på Näs.

Huvudorsaken var, menade de, att sockenborna ofta var så negativa (Sjöstrand et al., 1986).

Nejsägare är alltså människor som mer eller mindre explicit ser det som sin uppgift att vara

trygga bromsklossar. De är ”föregångare” i så motto att de offentligt för förnuftets talan. Nej-

sägarens ledarroll kan sägas ha tre kännetecken. De är människor som excellerar i att ”kunna

tala”, de uppbär omgivningens respekt i det att de för fram socknens basala värden och, inte

minst viktigt, de är erkänt skickliga också i sitt vardagliga arbete – de duger.

På När är nejsägaren en person som systematiskt föreslås av olika valberedningar och

vanligen väljs in i de ”centrala” föreningarnas styrelser. Nejsägare som talespersoner utgör

därigenom det mest dramatiska exemplet på förekomsten av en lokalt uppfattad besluts-

ordning. Sockendemokratin får därvid en riktning som inte enkom faller tillbaka på en allmän

misstrogenhet mot förändringar. Det är även påtagligt att samstämmigheten som får män-

niskor att gå ”man ur huse” för att arbeta på eldsjälarnas projekt är ett resultat av denna

konsensusordning. Detta är ett arrangemang som bygger på en balans mellan eldsjälar och

nejsägare. Synen på nejsägarna kan illustreras med en notering ur min fältdagbok:

”Sture” är en tjur jag en gång träffade på under mina färder runt ön. Sture är - vilket är av intresse för
argumentet - också namnet på en nejsägare i denna socken på södra Gotland. Eva Karin H., tjurens ägare,
berättade att tanken på att döpa tjuren efter bonden var ett infall. Samtidigt var det en kommentar med
ironiska övertoner som berörde grannens situation. Att hålla tjur, berättade Eva Karin, är idag ovanligt
eftersom de flesta kor insemineras artificiellt, men fortfarande står tjuren för skönhet och styrka och, just
detta exemplar, för vänlighet. Dagens liksom äldre tiders tjurar representerar en form av yttersta
”impotens” eftersom: “Den får bara komma till när andra bestämmer det...”

Tjurmetaforen blir i Eva Karins händer en kärleksfull lek med motsägelsefulla innebörder.

Tjuren är vital, stark och följer envetet sina instinkter. Även nejsägaren uppskattas då denne

envetet hävdar sitt motstånd och ”tjurskalligt” blockerar alla former av förändringar. Sam-

tidigt blir en sådan person ibland, men inte alltid, nedtystad.

Inger S., en eldsjäl med erfarenhet av flera framgångsrika projekt, formulerade vid ett till-

fälle ett betydligt mer negativt erkännande: ”…trots att de (nejsägarna) visst gör nytta, är jag

hjärtligt trött på dem. Det räcker att kämpa emot kommuner, banker och andra surdegar!”

Jämte de geografiskt utspridda och därmed brett förankrade styrelserna bidrar denna

”tjurskallighet” till förutsättningen för att information hinner spridas och till att människor ska

få tid att tänka efter och komma med kommentarer. Tidigare (Kap. 3:2:c) noterades hur nej-

sägarna länge dominerade samtalet genom att vända och vrida på de många problem som stod

                                                
364 I fallet med Stavgard tillkom även det faktum att de båda främsta initiativtagarna var inflyttade från en annan
del av ön respektive fastlandet.
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hindrande i vägen för att man skulle kunna rädda bygdegården. Även tvivlets röster gjorde sig

hörda i diskussionerna på informationsturen kring havsbassängen (se Kap. 4).

Vill man få ytterligare betänketid, alternativt känner sig ”överkörd” eller överraskas av ett

plötsligt förslag från en stark eldsjäl, kan det hela bli besvärligt. Situationens komplexitet

förstärks av de mångas försiktighet att uttala sig offentligt i en konfliktsituation. Som exempel

kan nämnas det årsmöte i början på 1990-talet som Anna Z. Reflekterade kring. Anna be-

rättade att det vid detta årsmöte framlades ett ”omöjligt” förslag som just höll på att gå

igenom i brist på ett tydligt uttalat motstånd. Anna såg att många var provocerade av både

förslaget och av att vara oförberedda. Trots detta kom inte något motförslag annat än

muttrande protester. Inte ens de närvarande nejsägarna föreföll att ha tid att samla sig. I det

läget bröt hon mot mötesordningen och föreslog helt abrupt en nejsägare till ny ordförande.

Deltagarna antog tämligen lättade förslaget och stärkt av förtroendet klubbade den nye ord-

föranden igenom bordläggning av projektet, varpå föreningens medlemmar fick rejält med

betänketid.

Det är alltså få s.k. nejsägare vilka själva betecknar sig som sådana. Inte heller går det att

säga att termen är allmänt förekommande. ”Naj, naj dei bär si int”; ”Kan dei bär sig”; Naj!

Naj! Naj dei gär int bei si”; ”Naj, Naj de gar rakt int för si”; ”Dei kan allri kum ti u bär si” är

emellertid fraser som man hör uttalas mer eller mindre dagligdags på När. Alla närbor känner

igen dem och de allra flesta har också någon gång uttalat dem.

Det finns ytterligare komplikationer i samband med definitionen av nejsägare. Åldern har

en inverkan på om en person är eldsjäl eller nejsägare. Det illustreras av ett samtal med en

mångårig styrelsemedlem, Alf F., från en grannsocken någon mil bort.

Alf F. berättade att han liksom de övriga i styrelsen var en försiktig och funderande människa. Det visade
sig i längden inte vara en lyckad kombination. Alf menade att denna insikt var den utlösande faktorn till
att han avgick för att lämna plats för folk med mer initiativ. Sådana behövs för att en förening skall kunna
utvecklas till förmån för sina medlemmar. Han hänvisade till att Närs föreningar, till skillnad från
föreningarna i de båda andra av Närs grannsocknar, under 1980-talet fått en större medvetenhet om vikten
av att välja in fler aktiva och drivande människor i styrelserna. Allteftersom har även dessa båda socknar
inspirerats att få in fler drivande personer i styrelserna.
Vidare berättade Alf F. att han i sin ungdom varit drivande i redaktionen för deras sockenbok och tagit
andra initiativ men någonstans på vägen hade han, upptäckte han nu senare, blivit alltmer försiktig och en
nejsägare.

Han är inte ensam om att på detta sätt med tilltagande ålder röra sig från eldsjäl till nej-

sägare. Det är ett resonemang som bekräftas av ett par andra informanter med lång erfarenhet

från styrelser i När, Lars K. & Per Åke N. Var för sig menade de att allteftersom man blir

äldre får man fler kontakter, blir beroende av fler människor och får då längre till beslut.
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Kamp om tolkningsföreträde

 Utöver det fåtal som tar sin roll på allvar och utvecklar den till en konstart så är det inte

alltid så glasklart vem som är eldsjäl respektive nejsägare. Ibland framstår en person som nej-

sägare, men lika ofta kan han eller hon ställa sig positiv till olika förslag. Enligt Lars K. är

detta en mindre lyckad kombination och det medför risker att välja in en sådan person i en

styrelse. Man kan omöjligt lita på att en sådan person inte pratas omkull. Den risken finns inte

med exempelvis Per Åke N., menade Lars.

Emellertid finns det andra orsaker än brist på stabilitet till dessa människors agerande. Ur

ett annat perspektiv än det gängse kan relationen även sägas handla om en kamp kring ett

lokalt problemformuleringsprivilegium. Det handlar om vilka som kan föra fram och få gehör

för sina tolkningar. I ett sådant perspektiv är sockendemokrati en fråga om förhandlingar och

maktkamp. Det rör sig då inte enbart om den prestige det innebär att få erkännande som en

som ”kan tala” (se Kap. 4:4:b).

Ett exempel på hur dessa komplikationer kan uppstå är den skiljelinje som skär rakt

igenom Centerpartiet i stort vad gäller ett ekologiskt kretsloppstänkande gentemot förordandet

av effektiva jordbrukstekniker med industriella gödningsmedel och kemiska bekämpnings-

medel (se Kap. 4:4). De senare har utvecklats under många decennier och framstår för till-

skyndarna som själva förutsättningen för en levande landsbygd. Det moderna lantbrukets

kritiker menar för sin del, i sammanfattning, att monokulturer i skog och jordbruk, en

ohämmad expansion av jordbruksmark med igenlagda våtmarker och en bred användning av

gödande kemikalier samt besprutning skadar jordbrukets framtida möjligheter och på sikt är

djupt skadligt. Det förstör inte bara närmiljön utan omöjliggör också att man bibehåller de

värden som kan locka utomsocknes att söka sig ut på landet, permanent eller som turister.

I det lokala perspektivet är denna tudelning av Centerpartiet mindre framträdande än på

riksplanet. Man pekar på att landskapet redan är omvandlat som ett resultat av det gångna

seklets ohämmade expansionslusta. Med utdikningar, täckdikningar, nya maskiner och nya

metoder har ängarna och våtmarkerna i stort sett försvunnit. Åkerarealen har flerfaldigats,

vilket Per Häglunds vidare forskning kring När visar (Häglund, 1989). Därför passar det

ibland några av Närs dominerande eldsjälar att definiera den miljöförkämpe, som blockerar

ytterligare expansion, som en nejsägare (jfr. Kap. 4). I egna och andras ögon ses han (sam-

tidigt) som  en förkämpe för ett alternativt synsätt.

Frågan om vems tolkning som skall gälla kan ses i ett generellt perspektiv, där det

”modernas” dragningskraft - med bl.a. större och mer komplicerade maskiner, högre tempo

och specialisering - väl passar in på böndernas konkurrerande livshållning.



250

Det handlar sålunda om vem på När som har tolkningsföreträde och varför. Vilken version

förklarar bäst vad som händer i detta glesbygdssamhälle? Att bo i glesbygden är många

gånger liktydigt med att uppleva sig själv, sin bygd och sin livsstil som hotad. I majoritetens

version blir minoritetens alternativa tolkningar en del av hotbilden. Orsaken är att man på

När, liksom i många andra marginaliserade samhällen, betraktar sammanhållningen, den

enade fronten mot omvärlden, som en av de allra viktigaste komponenterna i en lokaliserad

identitet (se t.ex. Cohen, 1982b; 1986b: introduktion).

Sammanhållning, gemenskap och samarbete har således kommit att spela en allt viktigare

för att inte säga central roll för hur lokal identitet byggs upp. Idag har dessa ”dygder” fått

status som de kanske viktigaste strategierna mot det moderna storsamhällets dominans och

inflytande. Kan man öppet visa att någon bryter mot dessa värden blottas denne för sociala

sanktioner (se Kap. 4:4:b). Kravet på en entydig front mot omvärlden ger sålunda minoriteten

få möjligheter att uttrycka sig utan att det tolkas som nejsägeri.365

Inom ramen för föreställningar om sammanhållning finns ännu en komponent som kom-

plicerar mötet mellan dessa majoritetens och minoritetens förkämpar. Dessa grupperingars

talespersoner personifierar meningsmotsättningar som står i motsatsställning till upp-

fattningen av När som konfliktfritt. Det medför att man ogärna möts i debatt. Meningsutbytet

sker därför vanligen medelst tystnadens och skvallrets/skrönoberättandets tekniker. Till

skillnad från den dominerande gruppens företrädare har minoritetens talespersoner därför få

sätt där de kan få ut sitt budskap annat än som nejsägare.

7:2 Andra förtroendekriterier

Förutom eldsjälar och nejsägare finns andra personer som anses ”kunna tala”. Den stora

skillnaden är att de enbart går att återfinna i styrelser och att de ytterst sällan figurerar i media,

framträder på sockendagar eller liknande tillställningar där socknen firas.

De kunniga och sanningen

Ett litet speciellt fack av inflytelserika personer utgörs av ”de kunniga”. Denna kategori är

emellertid ovanlig i styrelser, men förekommer av och till i offentliga sammanhang. På När

hänvisades jag vid intervjuer och samtal inte i första hand till talespersonerna, även om det

                                                
365 Emellertid skall man inte glömma den grundläggande misstänksamheten mot talespersoner. Detta förstärks av
konfrontationer där de dominanta ledarna nyttjar sina positioner för att ifrågasätta andras argument.
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förekom.366 Vanligast var att man pekade ut någon som definierades som ”kunnig”. Dessa

personer hade ofta en specialitet inom ett område som sockenhistoria, en bred släkt- och/eller

grannkunskap, men även exakt var gränser går eller har gått, liksom arrenderelationer eller

kunskap om en rad andra företeelser som fiskelägen och båtar, svärd- eller skårslipstenar

o.s.v. Förekomsten av sådana kunniga personer utgör en ovärderlig resurs för socknen. Till

skillnad från eldsjälar och nejsägare anses de under alla förhållanden hålla på kunskapen om

händelser, personer och platser utan att se till egen vinning eller andra fördelar.

H. Jakobsson berättar om en man som när han väl börjat prata kunde ”…fortsätta så länge

man ville höra på - hans minne klickade aldrig på en detalj, ett årtal eller ett namn”

(Jakobsson, 1977: 68). Att de ”kunniga” har renommé på ön är känt sedan gammalt, vilket

återkommit i utsagor från olika informanter.

Det finns många beskrivningar av hur en av de ”kunniga” på södra Gotland, ”den gamle i Näs”, blev en
auktoritet i sin socken på att lösa konflikter kring fastighetsgränser och arrenden. Det är ett rykte som nått
ända fram till lantmäteriet som annars brukar anlitas vid sådana frågor. Denne man kallades ibland för
”Näs huvud” och var den som Näsborna brukade vända sig till runt 1900-talets mitt för att få hjälp att
reda ut hur olika ägar- och arrendeförhållanden. En överflyttning av problemet till lantmäterimyndigheten
skulle låsa positionerna eftersom konflikten då skulle komma till allmän kännedom. (Ur fältdagboken)

Även R. Steffen drog slutsatsen att kunnighet gav auktoritet:

Det fanns ju ännu under större delen av 1600-talet över huvudtaget inga utstakade gränser, utan man hade
nöjt sig med märkesstenar och märkesträd och vid rättegångarna med     gamle mäns vittnesbörd    . (Steffen,
1943: 13; understrykning tillagd)367

På När och Gotland finns en vurm för sanning, vilken kopplas inte bara till ”bra kal” och

”kunniga”. Den hänger även samman med hur man ser på det skrivna ordet och på skribäntars

roll, som människor vilka återger "hur det är" (se nedan). Ett exempel på hur viktig en entydig

sanning är träder fram i hur man ser på skrivandet av sockenböckerna. Det faktiska kommer i

fokus och vid sidan av enstaka återberättade skrönor dominerar årtal och uppgifter som går att

kontrollera och som det inte kan uppstå kontroverser kring.368

Detta passionerade förhållandet till sanningen står i kontrast till glädjen i att berätta

skrönor. Som nämnts finns en glidning mellan berättelser, som har ett definitivt krav på sig att

                                                
366 Inom ramen för arbete i fält förefaller det som om antropologer ofta kommer i nära kontakt med två typer av
sagespersoner: ”rituella experter” och människor som befinner sig i marginalen, alternativt ”mellan kulturer”
(Bohannan, 1964; Griaule, 1965). Mina sagesmän sa att de ville försäkra sig om att jag fick korrekta fakta. De
som man hänvisade mig till på När förekom dock sällan i föreningsstyrelser och i inget fall i någon av
sockenföreningarna.
367 På motsvarande sätt accepterades en gång hamnfogdens kunnighet och minnesgodhet (Bergh, 1981a).
Likaledes höll tingsdomarna fram till 1700-talet lagtexten i huvudet. De byggde i hög grad sin auktoritet på sin
förmåga att på ett korrekt sätt återge texten.
368 Man delade följdriktigt upp sockenböckerna i två huvudavdelningar. Den ena delen ger en översiktlig historik
med inblandade skrönor om socknens historia. Den andra delen presenterar en detaljerad gårdshistorik.
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vara sanningsenliga och skrönor, som i det längsta gör anspråk på att vara en berättelse och

bygger sin effekt på kontrastverkan. Journalisten A. Lagercrantz-Ohlin har sammanfattat

skillnaden mellan en god skrönoberättare och en ”kunnig” person:

Vi kunde inte ha funnit en större kontrast till Folke även om vi letat. Hela Fanny Pettersson, 95 år, allt
inuti och ikring henne förefaller fyllt av precisa fakta. Inga fantasifulla svängar eller skämtsamma skrönor
här inte, men ingen detalj tycks mankera, om än aldrig så liten. (Lagercrantz-Ohlin i Hammarskiöld &
Lagercrantz-Ohlin, 1987: 67)

Fakta och ”sanning” har alltså ett egenvärde på När. Det kan låta som en självklarhet, men

går lite längre än så. Många och långa timmar ägnas sålunda åt att exakt reda ut en specifik

händelse snarare än att diskutera sakfrågan. Slarv med sanningen bedöms med samma ögon

som oförmågan att göra sitt jobb: man duger inte. När det gäller konkurrensen mellan bönder

som vill åt samma jord ses däremot glidningar snarast som strategiska. Om än inte legitima så

betraktas de i alla fall som förståeliga.

En skicklig förhandlare betraktas med både respekt och misstroende. Med yttersta omsorg

väljs följdriktigt den som skall medla i t.ex. en jordkonflikt. Det krävs en kunnig person, som

”den gamle från Näs” eller motsvarande. De ”kunniga” är de enda som entydigt kan slita

tvister. I likhet med dem som definieras som ”bra” eller ” te u leit pa” (till att lita på) så är

deras främsta egenskap att de är neutrala, noga med detaljer och inte agerar utifrån sitt egen-

intresse.

Kunniga människor har således en erkänd och viktig roll på När, både i det de behärskar

lokal historia och löser konflikter. Kunniga och minnesgoda personer håller reda på data som

går att kontrollera. De jag lärt känna på När, men även från andra socknar, minns med ex-

akthet hur t.ex. olika gårdar inom socknen har skött sina transaktioner med inköp eller avsalu

samt såväl formella som informella arrenden, en rad olika samarbetsavtal och olika arvs-

skiften. Andra har fokuserat på hur släkt- och grannrelationer förändras. Deras systematiskt

insamlade kunskap spänner över ett vitt fält och gäller de släktband som förs in i församlings-

boken liksom andra mindre välkända relationer.

Vid sidan av sina tematiska kunskaper går de kunniga emellertid aldrig före för att driva

eller mota olika uppslag. De har därmed vanligen inte någon ledande position annat än i en

mycket smal betydelse, vilket stämmer F. G. Baileys slutsats att ledarskap går före kunnighet

(Bailey, 1971: 282-84). Fascinationen inför deras kunnighet och deras förmåga att tala kring

sina respektive hjärtefrågor innebär alltså inte att de automatiskt uppbär samma respekt som

en ledare. Flera av Närs ”kunniga” spelar på den lilla skalan däremot en betydande roll för

socknens gemenskap och identitet. Det sker alltså företrädesvis genom att deras kunskap kan

skära rakt igenom en konflikt. Främst förr låg deras viktigaste roll i att hålla socknens
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muntliga historia vid liv. Gamla mäns vittnesbörd var i likhet med den ”gamle i Näs” centrala

för att hålla antalet tvister kring jord- och markgränser på en rimlig nivå. Ett viktigt och il-

lustrativt exempel på detta är U. Palmenfelts diskussion kring bysen som den osaliga anden

efter en bonde som i lönndom flyttade gräns-

stenar (Palmenfelt, 1976).

Bra kal u gildar källing

Olof S. jär int te u kast pa säidu, d.v.s.

”Olle är inte någon man bör slänga åt sidan”,

eller mer korrekt: ”Olle kan man inte lämna

ur räkningen”. Frasen representerar en av de

på När ofta förekommande underdrifterna

och med detta uttryck kom min samtals-

partner att summera såväl Olles villighet att

gå in i diskussioner, som hans förmåga att

handskas med myndigheter på ett korrekt

sätt. I uttrycket finns en lokal uppskattning

av Olle som person och där finns även vet-

skapen att han troligen har en ambition att

etablera sig som en talesperson.

Uppmärksammandet av Olle är typiskt för

hur man på När lägger ihop detaljer för att förstå någon som social person. Den första pussel-

biten är att han brukar ställa upp och arbeta i olika sammanhang i de föreningar han är med,

liksom i sockenprojekt. Därtill har Olle, berättade min sagesperson, ställt sig upp och talat

under ett föreningsårsmöte. Det brukar vara ett säkert tecken på att en person har sociala

ambitioner, särskilt om det upprepas och personen ifråga säger sig representera sitt grannlag

eller motsvarande. Hans ambition noteras sålunda, även om uppmärksamheten ter sig både

underkommunicerad och underförstådd.

”Ha jär a gildar källing” (Hon är en gällande eller rejäl kvinna). Gild har en försiktig och

ansvarsfull innebörd. Ordet gild är könsneutralt och implicerar något försiktigt och ansvars-

fullt. Det associeras mer med envetenhet än med drivkraft: har hon eller han påbörjat ett

arbete eller tagit ställning är de svåra att hejda.

Både en som är gildar och en som ” int jär te u kast pa säidu” är personer som man kan

tänka sig att ge förtroende och gå till för att få stöd. Skillnaden mellan gildar och int te u kast

Figur 25 A gildar  källing (en gällande/rejäl kvinna)
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pa säidu består i att den senare har en ambition, medan den tidigare är etablerad i sin roll.

Gemensamt för de båda uttrycken är att de kan utgöra kompletterande beteckningar på eld-

själar och nejsägare, en kvalité som färgar förståelsen av dem. De används emellertid även om

andra som ofta ställer upp och arbetar, både i projekt och styrelsesammanhang.

De som kallas ”Raidu”, ”Bra”  och ”Te u leit pa”  (rediga, bra människor och de är till att

lita på) står utanför antagonismen mellan eldsjälar och nejsägare. Det är människor som har

bygdens respekt eftersom de oegennyttigt ständigt arbetar för socknens bästa. Samtidigt

menar man att de, till skillnad från eldsjälarna, sällan eller aldrig driver fram nya frågor. Inte

heller är de att jämföra med nejsägarna eftersom de kan gå med på att genomföra och driva

förändringar. Framförallt är de instrumentella ifråga om att försvara kollektivets intressen -

inte minst i situationer då eldsjälarna gärna ser till sin egen fördel. Dessa ”rediga” personer

kan liknas vid dem som F. G. Bailey beskriver från alpina lokalsamhällen: ”Such Christ like

figures would stand for the community: they would stand for altruism as against egoism. They

would stand for the general interest in defiance of self-interest” (Bailey, 1971: 21).369

Med epitetet att vara ”raidu” följer mindre associationer av ambition och mer av nyttighet.

Emellertid är gränserna på intet sätt tydliga mellan dessa tre: ”raidu”, ” bra” och ”te u leit pa”.

När man säger att ”Gunhild jär a raidu källing” menar man att Gunhild N. är en re-

korderlig, rejäl och ordentlig kvinna. Hon är en kvinna som är duktig och skicklig både

hemmavid och i det arbete hon under många år uträttat inom föreningslivet (jämför Strandell,

1991). De som är ”raidu”, män som kvinnor, tar tag i olika frågor som annars tenderar att

lämnas åt sitt öde. Det är inte minst därför människor som ”kan tala” ofta återfinns i köks-

regionerna - i lika hög grad som på styrelseposter - i skola, på församlingshem, bygdegård

eller i idrottsföreningens lokaler. Det är där man samlas för att organisera eftermiddagens

eller kvällens arbete, diskutera igenom framtida uppdrag o.s.v.

Ett annat exempel på de flytande gränserna mellan omdömen som ”redig”, ”bra” och

”pålitlig” är uttrycket att ”Han jär ain bra kal” (Han är en bra karl). Erland T. beskrivs som

en klartänkt, aningen försiktig och funderande man, som genom åren visat gott omdöme.

Denna bild utgör en sammanställning av drygt tjugo beskrivningar av händelser vilka Erland

varit en del av som granne, bonde, styrelseledamot i en sockenförening etc. Man har även

hänvisat till att han kommer från ett hem och en gård med traditioner av att ha ansvars-

medvetna och kunniga husbönder. Erland har rykte om sig att ha ett kontemplativt för-

hållningssätt till socknens affärer. Det är sådana man gärna ser komma i majoritetsställning i
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exempelvis Handelsföreningen eller Närs Sparbank, eftersom de är försiktiga, eftertänksamma

och ser långsiktigt. ”Bra karl” innehåller således mindre av betydelsen eldsjäl, i bemärkelsen

att skynda på och driva igenom beslut.

Att vara bra kan också uttryckas könsneutralt med bibetydelsen ”pålitlig”, som i omdömet

om Viola: ”…ha jär te u leit pa”. Grundbetydelsen är att Viola L är en person ombedd alltid

ställer upp och jobbar i köket, stoppar i kuvert etc. Uttrycket ger associationer till något stabilt

och tryggt. Det är en person som aldrig, vad som än händer, låter sig köras över eller viker

undan. Frasen kan användas i en rad sammanhang då man vill framhäva någons nyttighet för

bygden.

Andra gotländska standardfraser liknar mer allmänt svenska omdömen t.ex.: ”Han är av

den gamla stammen och låter sig inte luras”; ”Han är hederligheten själv”; ”Den förrättnings-

mannen kan vi lita på. Han låter inte ”politikerna (eller 'miljöfolket/dårarna') få som de vill”.

Det är citat som är hämtade från När och Gotland, men som skulle kunna komma var som

helst ifrån i Sverige. I Sverige kan man sedan länge finna uttryck för uppskattning för den

redbare, omutligt plikttrogne och mot det samhälleliga lojale personen flera århundraden bak i

tiden.370 Föreställningen om den ärlige och kanske lite lättlurade eller tröge svensken berättar

om en grundläggande jämlikhet och om en attityd gentemot omvärlden som, i all sin för-

siktighet, är kompromisslös (se exempelvis Gaunt & Löfgren, 1984, men även Austin, 1968;

Fred, 1979).371

Till skillnad från eldsjälar och nejsägare kan de sistnämnda och inhemska kategorierna av

talespersoner ses som referenser till en egenskap snarare än en position eller roll. Be-

teckningarna innehåller mer än karakteristik eftersom dessa människor ofta får förtroende-

poster. I ett närskt perspektiv, där det underförstådda står i centrum, bör därför användningen

av dessa karakteristika ses i överförd bemärkelse, d.v.s. som beteckningar på vissa innehavare

av framträdande positioner snarare än som personlighetsdrag.

                                                                                                                                                        
369 F. G. Bailey har avfärdat de redbara som goda, dumma, alternativt helgon och därför inte att räkna med inom
den lokala politiken i det alpina samhälle han studerat (ibid.: 282-4).
370 Konstruktionen av en svensk identitet har diskuterats av åtskilliga forskare (se exempelvis Broberg, 1993;
Hellspong & Löfgren, 1977; Rosander, 1988; Österberg, 1989; 1990). Även om dessa forskare finner att svensk
identitet har konstruerats på olika sätt under olika tidsperioder kvarstår att de svenska identitetskriterierna
handlar mindre om nationalism och mer om andra värden.
371 Föreställningen om svensken syftar på ärlighet, redlighet och, som man skulle säga på När, att vara ”en bra
kal”. Moderna exempel på människor som excellerar i denna redbarhet återkommer i berättelser som man kan
höra återberättade på Gotland och annorstädes. Speciellt berättas historier om tjänstemän som gått emot sin
myndighet eller arbetsgivare för att avslöja då dessa dels bröt mot lagen, dels bröt mot en outtalade rätts- och
hederskänsla som man menar ligger till grund för synen på tjänstemän och förtroendeposter inom det svenska
samhället (alltsedan Gustav Vasas och Karl IX:s dagar).
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7:3 Skribäntar u prästar

Inom ramen för detta delavsnitt vill jag sätta fokus på en grupp mer eller mindre intellek-

tuella och/eller bildade (”skrivare”, präster, lärare, barnmorska, akademiker och några till). De

utmärker sig genom sin förmåga att kunna uttrycka sig i ord och korsa språkgränser. Denna

förmåga att kunna uttrycka sig, deras breda kunskap och varsamheten med sanningen länder

till respekt, även om det också kan finnas skepsis mot stor lärdom: ”En student va så lärd, att

ha mist förståndet” (Erlandsson, 1935: 159).

En ”skrivare” är någon som för en enskild sockenbos räkning vet hur man skall tala med

olika myndigheter, formulera en inlaga eller skriva ihop en deklaration. Som ”skrivare” ses

även akademiker, journalister etc. oavsett om de är insocknes eller utomsocknes, som t.ex.

sommarfolk. Samtidigt har man en kluven inställning till dessa personer eftersom de - i likhet

med vad som ges uttryck för i det inledande citatet - ses som speciella.372 Det finns många på

När som håller med exempelvis H. Söderberg om att man måste vara klok och inte bara ta till

sig boklärdom för att bli respekterad (Söderberg, 1924:162-164).

”Skrivarnas” betydelse på den gotländska landsbygden finns dokumenterad sedan länge:

… på 1850-talet fanns i hela församlingen endast en bonde som var en smula förfaren i skrifkonsten. Han
blef också anlitad vid alla möjliga tillfällen, då en skrifvelse skulle affattas. Mannen hette Bengt (Gotl.
“Bänt”) och kallades för “Skrivbänt”, en titel som sedan öfverflyttades på hvilken skrifkunnig person som
helst och stämmer bra med det från latinet lånade “scribent”. (Klintberg, 1909: 168)

Även idag, då skrivkunnighet är det normala, finns en utbredd rädsla eller oro för att göra fel

och missförstås. Blanketter avfattade på ”byråkratsvenska” ställer till åtskilliga problem för

många eftersom man är ovan vid sådana skrifter. Inte minst bland äldre sockenbor hänvisar

man till att svenska är främmande och skäms för att tala det. Den skamkänslan, berättar de,

implanterades i skolan. Man överlåter därför ofta kommunikationer med myndigheter till

dessa ”skribäntar” men även till några av dem som kan tala (Kap. 5.6). Dessa skrivare klarar

alltså av att skifta språklig kod, vilket är en förmåga som de som ”kan tala” associeras med.

Skillnaden är att ”skrivarna” saknar såväl ambitionen som förtroendet att föra kollektivets

talan.

Mot bakgrund av detta är den inlärda förmågan och träningen att handskas med det skrivna

ordet något som intar en särställning. I likhet med historie- och skrönoberättande associeras

författares skrivande också med förmågan att kunna framställa en verklig händelse eller upp-

                                                
372 Anna Kajsa Hallgard (eller Olofsson som hon egentligen heter) har i ett par av sina böcker visat på hur detta
att kunna skriva upplevs som ett utanförskap, samtidigt som man genom sin position accepteras som en social
person på andra plan (Hallgard, 1969).
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diktad situation så att andra dras med.373 Respekten för ”skribäntar” har därmed ytterligare en

källa, som återspeglas i fascinationen inför skapar- och berättarförmågan.

Olika yrkesroller eller förmågan ”att skriva” medför dock i sig ingen auktoritet på När.

Däremot fascineras man av dem som kan hantera språk och kunskap. Att kunna ”skriva”

och/eller byta språk utgör därmed en del av vad som vägs samman för att man skall associeras

med att ”kunna tala”.

Prästar, lärare u andre

Präster, barnmorskor, läkare och i någon mån lärare ses visserligen också som skrivare

men bildar genom sina yrkesroller en egen kategori. De är välutbildade och är vana vid

myndigheternas byråkratiska språk. De arbetar för det gemensamma bästa men är samtidigt

representanter för just myndigheterna. De är även en speciell kategori då de genom sin pro-

fession har en ingång till människors intima liv som få andra och i stunder av kris är de

genom sin tillgång till känslig information sådana man vänder sig till. Ändå, eller snarare

därför, ingår de bara undantagsvis i det moderna ledarskapet på När.

Det som i ett lokalt perspektiv tydligast skiljer dessa personer från de flesta andra är en

förväntan på att de skall vara neutrala i relation till det sociala livet. Det förutsätter är att de -

inte minst prästen - avstår från att binda upp sig i de olika nät av ekonomiska och sociala re-

lationer som annars karakteriserar bygden, d.v.s. relationer som vad gäller övriga sockenbor

är en förutsättning för lokal integration.

En jämförelse mellan två olika filmiska framställningar av problematiska situationer kan

illustrera hur hanteringen av känsliga data ter sig och därmed indirekt hur ogärna man

handskas med sådan information. Båda filmerna handlade om relationsproblem, men den ena

var helt dokumentär, medan den andra var en spelfilm. Dokumentärfilmen som skildrade ett

kollektiv som bildats kring en känd familj på östra Gotland rev lokalt upp häftiga diskussioner

kring integritet och självutlämnande (Garpe, 1988, se också inledningen). Inte minst ut-

trycktes tveksamhet till den intimitet som visades kring vad som hände i verklighet och i

nutid. Upprördheten skilde sig radikalt från den uppskattning som visades den halv-

dokumentära spelfilmen kring Gotlandshuset (Danneborn, 1982). Även om också den filmen i

mångt och mycket var utlämnande, hade filmmakarna, ansåg man, respekterat en hel del av

det privata: det som man anser skall vara förbehållet en liten krets som präster, läkare och i

                                                
373 Att kunna skriva i betydelsen kreativt eller sakligt förknippas lokalt med speciella personer. När, och troligen
betydligt fler lokalsamhällen, stämmer alltså inte in på J. Goodys diskussion om det skrivna ordets inverkan på
hur man tänker. Han menar att införandet av ett skriftspråk transformerar ett samhälle (Goody, 1987).



258

någon mån barnmorskor och psykologer, men däremot inte visas upp för familj, grannar och

vänner. Mina samtalspartners menade att man i Gotlandshuset, till skillnad från dokumentär-

filmen, låtit vad som hände i känsliga situationer förbli antytt och öppet för fantasin respek-

tive den egna erfarenheten.

Man kan även spekulera i betydelsen av att det var välkända gotlänningar - Närrevyns folk

- som spelade de olika generationerna i Gotlandhuset. Det kan ha förstärkt både upplevelsen

av det gotländska, att det rörde sig om historia snarare än nutid, och att det var fråga om något

spelat och därför var mer av en abstraktion.

Samarbete kan, som en präst uttryckte det, resultera i en ”’kvarnsten om halsen’ då man

träder in i cirklar av umgänge och solidaritet”. Den allians som ett samägande eller samarbete

innebär, för med sig en tveksamhet hos de personer som i detta upplever sig som uteslutna.

Det är människor som ändå, livet igenom, har eller kan komma att ha behov av prästens,

barnmorskans eller läkarens tjänster.

Ett exempel på en praktik som utvecklats för att möta detta problem är arrendeauktioner

där jord förs ut på den lokala marknaden (se Kap. 4:4). Även om t.ex. lärare och barnmorskor

har tillgång till information är det få som i likhet med prästen har en nära, närmast daglig,

relation till enskilda människor som de möter i sitt yrke. Följdriktigt har präster ofta en något

ambivalent position. Som de följande citaten antyder var prästen central i sockenlivet och

samtidigt marginaliserad.

Kurt P. uttalade en allmänt omfattad åsikt vid ett årsdagskalas: De' jär sum så att når Präst'n kummar da
kan Kalase börje, men da Präst'n gar haim (konstpaus) - da börjar kalase pa riktut (Det är som så att när
Prästen kommer då kan kalaset börja, men då prästen går sin väg - då börjar kalaset på riktigt.).

Prästn u hundn förtjänar föidu me munn’n, kluckan u han’n (tuppen) har sam van’n.” ”Kan int Vår
Herre fa bättar tjänrar ska han arrender äut, sägd gubben Janne um prästn (Prästen och hunden
förtjänar sin föda med munnen. Klockaren och tuppen har samma vana; Kan inte vår herre få bättre
tjänare skall han arrendera ut. (Ahlqvist, 1979: 24)

Det finns ytterligare en orsak till att ett ledarskapsperspektiv anläggs på präster och lärare,

liksom andra med officiell ställning på landsbygden. Förr var de auktoritetspersoner, ofta med

tydlig högreståndsbakgrund och en makt som utgick ifrån statsapparaten. Prästen satt ord-

förande i sockenstämman och han hade, inte minst genom husförhören, en detaljerad inblick i

människors liv och leverne. Speciellt under 1700- och 1800-talets hade prästerna dessutom en

civiliserande mission och skulle vara ekonomiska och moraliska förebilder (Bohman, 1962a;

Gullander, 1985; Lindkvist, 1991; Stenberger & Steffen, 1945; Säve, 1983). Prästen kunde

sålunda ikläda sig en mångfald roller i kraft av sitt ämbete och genom sin position som den

kanske ende beläste, som dessutom hade flitiga kontakter utanför bygden (Bergman, 1921;

Brink, 1990; Linné, 1741b).
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Idag har dessa förhållanden, liksom kyrkoplikten, försvunnit och ersatts av en annan in-

ställning. De främsta orsakerna går att finna i den ändrade ämbetsmannapositionen och an-

svaret, att allt fler har en bredare skolutbildning samt till sist även att centraliseringen av såväl

politik som det allmännas service och rättsapparat har förändrat synen på dessa kategorier.

Rent praktiskt innebär förändringen att rollerna som präster, lärare och andra myndighets-

representanter idag i första hand förpliktigar innehavarna att förse bygdens folk med service.

Oavsett detta kvardröjer en position grundad på deras gamla auktoritet, eventuellt beroende

på hur viktiga de ter sig ur ett individuellt perspektiv. Prästen, men även andra – t.ex. en be-

sökande läkare eller akademiker - kan tillfrågas om att tjänstgöra som organisatör vid cere-

moniella tillfällen eller bli utnämnd till hedersgäst. Samtidigt berättar Erik Olsson från ett

malstabygge (målad stuga och gäst/festlokal) om något annat:

”Glädjens hus” har Erik Olsson, Sanda, döpt ”malstorna” till och visst var det för övervägande glad och
trivsam gemenskap de byggdes. Det lär till och med på somliga platser ha funnits en oskriven lag att
prästen, som alltid bjöds som gäst på större kalas, ej fick stanna över hela festen i malstan. Under den
sista delen av tillställnigen skulle glädjen få blomma ut ohämmad av hans auktoritativa närvaro.
(Ahlqvist, 1980: 83)

Följdriktigt markeras informellt prästens speciella position genom att han är den som, till-

sammans med högtidsföremålet, först eller sist dras in i de lekar som ibland ackompanjerar

exempelvis årsdagar.

Även om rollen förändrats finns ändå en tudelning kvar mellan funktionen som själasörjare

och rollen som ordförande eller drivande i kyrkans organisationer, liksom andra rörelser med

ett socialt innehåll. Denna roll gäller speciellt när prästen uppträder i församlingen, pen-

sionärsrörelsen och Röda Korset. Ett resonemang som följde ett par år efter det att man på

1980-talet bytt präst på När är upplysande för hur man funderar kring prästen som service-

och ämbetsperson, snarare än individ:

Oe präst'n jär bättar pa begravelser. Di kummar fran mange andre socknar för ti u lane han. Den gamble
han var no' bra han me’, men var mest intresert a te u ga ner bei strandi. De blai allri nåe klokt av däi då
han knappt kum äut på körgarden med kistu innan de var dags te’ u ga haim. Han skulle stei u fiske.374

(Ur fältdagboken)

En annan sagesman Per-Åke N. förtydligade på svenska: “Den förre prästen hade jämt så

bråttom,” och de kringstående nickade instämmande.

Enligt närborna ska en präst i första hand tydligt framträda i sin prästroll. Det bör han eller

hon göra hellre än att vara en bland andra, en som deltar i utbyten, grannsamarbeten, organi-

                                                
374  Vår präst är bättre på begravningar. De hör av sig också från andra socknar för att låna honom. Den förre,
han var nog bra han med, men han var mest intresserad av att ge sig av till stranden (fisket). Det kändes aldrig
riktigt bra för knappt hade man kommit ut på kyrkogården med kistan innan det var dags att gå hem. Han skulle
iväg och fiska.
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serar kalas och går med till stranden för att fiska. Prästen står först som sist för en neutral

trygghet som man med förtroende kan vända sig till då livet blir problematiskt. I likhet med

de andra yrkeskategorierna är dock prästen idag ofta perifer ur ett ledarskapsperspektiv.

7:4 Sammanfattning

I kapitel fem och sex beskrevs vad man på När ser som essentiellt för att en individ skall få

föra gårdens, grannlagets, sockenföreningens, projektets eller socknens talan respektive de

olika former av social kontroll som tydligast begränsar talespersonernas handlingsutrymme.

Jag har i detta kapitel koncentrerat mig på de vanligaste begreppen och den variationsrikedom

som på När associeras med fältet att ”kunna tala.”

Eldsjälar och nejsägare är de man främst talar om och tydligt definierar som personer som

”kan tala”. Den första termen, eldsjälar, har närborna lånat från en begreppsvärld som hör

hemma i föreningssverige och inte minst glesbygdens organisationer. Denna term syftar på

människor som driver fram frågor och beslut, internt och externt. Den andra kategorin, nej-

sägare, är hämtad ur närbornas egen fatabur. Det innebär emellertid inte att nejsägare är något

okänt utanför När. Tvärtom är fenomenet med ”bromsklossar” och människor som orsakar

”surdegar” vida bekant.375 Skillnaden mellan dessa benämningar och begreppet nejsägare

ligger fastmer i den roll nejsägarna spelar i Närs sockendemokrati. Valberedningar på När

söker i förenings- och projektstyrelser finna en balans mellan de olika kategorierna och man

väljer medvetet in nejsägare.

Eldsjälar och nejsägare står sålunda i en klass för sig som representanter för dem som ”kan

tala”. Det är också i första hand kring och mellan dem som konflikter uppstår (se Kap. 4 och

6). Emellertid är de andra kategorierna inte ointressanta om man vill förstå hur ledarskap,

sockendemokrati och över huvudtaget ett lokalt perspektiv ter sig. Dessa kategorier är dock

mer tvetydiga, vilket tydligt markeras av att de identifieras med moraliskt färgade be-

skrivningar snarare än beteckningar.

Uttrycken Ain sum kan tale, Ha jär inte te kast pa seidu, De jär a eldsjäl, Den jär int laisn,

Di tu jär nejsägrar, De jär a bra kal, De va a gildar källing, Ha va den läikaste, Hanna jär a

raiduar källing och Mi kallar di skribänt är alla huvudsakligen gotländska uttryck som omger

förmågan att ”kunna tala”. Därmed ingår de i kriterierna för ledarskap på När.

                                                
375 Intervjuer med glesbygdsforskare och tjänstemän vid ERU och Glesbygdsmyndigheten.
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Präster och lärare samt skribäntar bildar något av en egen kategori eftersom de före-

trädesvis är utomstående. Förr agerade de som den centrala administrationens förlängda arm i

socknen respektive hade förtroendet att författa skrivelser. Lokalt byggde deras auktoritet i

lika hög grad på deras förmåga att hantera det svenska språket. Idag spelar denna kategori av

talare en betydligt mer tillbakadragen roll. Fortfarande är dock en god språkhantering en av

grunderna för respekt på När. För att betecknas som ”en som kan tala” måste man framförallt

”duga” och kunna uttrycka sig på det lokala språket.

Som redan diskuterats hänger talespersonens roll samman med vikten av att kunna fram-

föra ett tacktal men även något som blivit allt viktigare under de senaste fem decennierna:

förmågan att på ett effektivt sätt kunna presentera socknen inför omvärlden. Detta förknippas

med det som man lokalt anser vara socknens enskilt största problem, nämligen att man är en

del av den svenska glesbygden. Som man ser det på När begränsar bygdens glesbygdsstatus

socknens möjligheter att utvecklas ekonomiskt, socialt och politiskt, samt i någon mån kul-

turellt. Den lokala, folkliga kulturen som den ter sig traditionellt ser man däremot som sin

största resurs.

Emellertid är hänvisningen till ”samarbete, sammanhållning och gemenskap” inte bara ett

allmänt talesätt eftersom förverkligandet av dessa ideal kräver arbete. Det är ett värv som tar

sin utgångspunkt i organisationslivet och tydliggörs genom det arbete som de som ”kan tala” -

en bred, variationsrik grupp människor - lägger ner och ser som sitt ansvar.

Det är tänkvärt att dessa talespersoner har beteckningar som hänsyftar till egenskaper hos

personer snarare än ledarskap. Därmed följs linjen från den logik som kom till synes vad

gäller förmågan att ”kunna tala”. På När har man gått ett steg längre i fråga om jämlikhet och

som ett tecken på ett egalitärt samhälle ser man bort också från uppnådd status. Här fokuserar

man egenskaperna och har gjort sig av med allt som kan tolkas som ”status” hos den enskilde.

Dessa människor värderas i den mån de duger och ställer sin förmåga att ”excellera” i allmän

tjänst och arbeta för det gemensamma goda. Gränsen mellan ”ledare” och andra blir en fråga

om egenskaper snarare än tillskriven status.376

Diskussionen om ledarskapets villkor ansluter sig till informationsdiskussionen i Kap. 3

och 4 och följer därmed upp analysen av sockendemokrati. De olika kategorierna av

personlighetsideal säkrar ett brett informationsflöde och ett lokalt accepterat beslutsfattande.

Med andra ord öppnar det breda spektret av personlighetsideal upp kanaler så att socknens

folk kan mobiliseras, samtidigt som opponenter neutraliseras (se Kap. 4:4 och 6).
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Gemensamt för de olika kategorierna av talespersoner är att de kan associeras med och de-

finieras i förhållande till fyra centrala kvaliteter för ledarskap på När. Det handlar om männi-

skor vilka excellerar i talandets konst liksom att de ”duger” också på andra plan. För det

tredje uppbär de respekt som individer genom att de tar ansvar för både enskilda personer och

för kollektivet som helhet. I detta ansvar ingår bl.a. att de ska representera den kollektiva

identiteten såväl internt som inför omvärlden. Till sist handlar det om människor som har en

historia på bygden.

                                                                                                                                                        
376 Inom politisk antropologi talas om achieved (förvärvad) respektive ascribed (tillskriven eller given genom
födslorätt) status (se t.ex. Keesing & Strathern, 1998, kapitel 11 eller, Turner, 1974b: 159).
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Summering och diskussion

Det är ett riskfyllt företag att vara synlig i ett samhälle som genomsyras av Jantes lag. Det

ligger en motsättning i att ansvaret man har och respekten man får (av att mobilisera kollek-

tivet och föra dess talan) balanseras mot vågspelet det innebär att sticka ut.

När har inte något definierat ledarskap eller entydiga ledare och är synnerligen jämlikt

också efter nordiska förhållanden. Samtidigt är detta lokalsamhälle rikt på historier om

original och originella förgrundsgestalter som gått före och tillåtits excellera - rakt emot prin-

ciperna om att hålla en låg framtoning i det egna arbetet, socialt umgänge etc.

Ledarskap handlar i grund och botten om maktrelationer, vem det är som bestämmer och

vilka som följer. I en stor del av litteraturen kring glesbygd och utsatthet återkommer man till

behovet av entreprenörer och eldsjälar som förmår tränga igenom såväl det lokala motståndet

mot förändring som det omgivande storsamhällets nedvärdering och strukturella diskri-

minering. A. K. Berglund skriver:

Det socioekonomiska beslutssammanhanget i bygden är därmed inte nödvändigtvis en arena för
demokrati. Man kan behöva ställa sig frågan vilka i bygden som har reella påverkansmöjligheter, och
med utgångspunkt i dessa aktörer, som exempelvis kan vara bygdens företagare, analysera de lokala
beslutsprocesserna och dess konsekvenser för bygdens invånare. (Berglund 1998: 59)

Här följer Berglund samma spår som M. Essemyr visat på i sin tentativa analys av

ledarskap på När och som följts upp av en lång rad glesbygdsteoretiker (Berglund, 1998; Bull,

1997; de los Reyes & Essemyr, 1993; Herlitz, 1997/8). Denna kulturgeografiska, företags-

ekonomiska och sociologiska metodik har otvivelaktiga förtjänster. Samtidigt är jag

övertygad om att den behöver kompletteras av den hermeneutiska ”tolkande” metoden där

man som forskare söker närma sig hur människor på en given plats själva definierar och

organiserar sin beslutsprocess.

Avhandlingens grundproblem har genomsyrats av diskussioner kring jämlikhet och ledar-

skap på När. Ledarskap i ett jämlikt samhälle är ju ett grunddilemma som dessa samhällen

måste lösa. Denna paradox framstår som något missriktad på När då det som närmast liknar

ledarskap är det spektrum av talespersoner vilka för socknens talan inför omvärlden och

formulerar närskhet vid gemensamma sammankomster. Denna omskrivning för ett ”närskt

ledarskap” bygger på den outtalade föreställningen att ett samhälle alltid måste ha sociala,

ekonomiska och politiska maktskillnader. Om vi däremot ser termen ”kunna tala” som en

rubrik på ett semantiskt fält med en lång historia är det möjligt att bli medveten om konno-
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tationerna som direkt eller indirekt låser föreställningarna vid maktrelationer. Därmed öppnas

tanken för en mer tillåtande tolkning.

Innan jag utvecklar diskussionen om konsekvenserna av denna närska och troligen även

gotländska syn på jämlikhet och ”talespersoner” vill jag sammanfatta de data som ligger till

grund för denna diskussion och som utgör avhandlingens huvudmassa.

1 Organisationsprocesser

Avhandlingen har delats upp i tre större delar. Den första, som omfattar kapitel ett och två,

beskriver ö-regionen Gotlands ”annorlundighet” och lokalsamhället När som en tät glesbygd

med speciella ekonomiska, politiska sociala och historiska jämte kulturella förutsättningar i

relation till det övriga lands- och glesbygdssverige. På När finns basala umgänges-

konventioner som i vardagsinteraktionen återskapar en grundläggande kulturell och social

samhörighet. Utgångspunkten för denna gemenskap har under århundradena främst varit

ensamgården och dess grannskap.

Alla typer av samarbete sker alltså utifrån den enskilda gården eller hushållet. Gården är

den viktigaste utgångspunkten på När för både individuell och kollektiv identitet. I kapitel två

introducerades tanken att När och den övriga gotländska landsbygden har ett gårdsfokus, som

kompletterar den allmängiltiga svenska kognatiska släktskapsprincipen (jfr. Boholm, 1983;

Löfgren, 1971; 1974). Det är utifrån sin gårdstillhörighet som den enskilde blir sedd och

upplever delaktighet. Alvare Allan är sålunda inte bara ett namn utan ger även associationer

till en länk i en kedja av ett i grunden välkänt socialt och geografiskt sammanhang.

Olika samarbetsformer har samtidigt utvecklats till en del av en livsstil. Samarbeten likt de

närska har varit allmänna också på andra platser runt om i Sverige och Norden, men i stort har

de försvunnit och successivt ersatts av större enheter jämte en utbredd monokultur (Erixon,

1921; 1924; Myrdal, 1977). Intressant är att man på När och stora delar av Gotland inte ersatt

alla dessa samarbetslag med föreningslivet. Det är snarare så att föreningarnas samman-

komster och studiecirklar kompletterat gårdens inbördes nätverk.

Tankeväckande är även den överflyttning av socialt ansvar som skett i och med att socknen

övertagit alltmer av gårdens ansvar för individ och kollektiv. Under det senaste halvseklet har

vare sig socken eller senare storkommunen klarat av den mångfald uppgifter som kommit att

betraktas som nödvändiga i välfärdssamhället. Det har medfört en allmän centralisering av

olika samhällsfunktioner. I denna process har landsbygden marginaliserats, men När har visat
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en osedvanlig förmåga att tackla denna komplexa problematik. Inte minst Närrevyn har varit

instrumentell i att om- och uppvärdera synen på det lokala.

Kapitel tre och fyra utgör avhandlingens andra del och är ägnad att undersöka hur närborna

organiserar sig i föreningar och projekt inom ramen för den officiellt obsoleta och numera

rent symboliskt avgränsade socknen. Fokus ligger på en informations-, besluts- och im-

plementeringsprocess där närborna kommer samman i den ”Närs sockendemokrati” som givit

avhandlingen dess namn.

Inom ramen för föreningar och projekt organiserar sig närborna och där sker en konti-

nuerlig förnyelse av både sociala band och av idén om sockenskapet som sådant. Ett slags

mått på graden av det sociala livets vitalitet är dels komplexiteten i nätverken, dels mängden

av samarbeten mellan grannar, vänner, samägande- och samarbetspartners. Det återspeglas

även i umgänget inom ramen för det täta föreningslivet vilket, också efter svenska mått mätt,

är synnerligen imponerande. Det är i sammanhanget slående att så gott som alla föreningar

och projekt fokuserar När ifråga om namn och den mediala täckningen. Detta gäller oavsett

om de endast inbegriper närbor eller omfattar även utomsocknes medlemmar.

Organisationen för ”Närs sockendemokrati” är inte på ett enkelt sätt liktydig med socknens

föreningar. Det är visserligen sant att organisationsprocessens informationsvägar huvud-

sakligen passerar igenom föreningslivet, men ”Närs sockendemokrati” handlar fastmer om

principer för beslutsfattande och om den process som föregår lanserandet av varje socken-

omfattande arbete. I detta sammanhang spelar föreningarna en viktig roll i och med att de

utgör vitala mötesplatser för det närska spektrat av ’talare’. Föreningarna och inte minst dess

styrelser är den främsta arenan för att initiera aktioner och det ständiga återskapandet av ”När-

andan”. Det är också notabelt att lokalavdelningarnas styrelser inte är entydiga representanter

för dess nationella idéföreningar. Det är socknens angelägenheter som prioriteras om en val-

situation uppstår.

I de tre avslutande kapitlen utvecklas det centrala temat ytterligare med en koncentration

på analysen av hur närborna betraktar de människor som för fram och driver igenom förslag,

blockerar beslut och till slut även de som personifierar det sunda förnuftets röst – kort sagt de

som kan tala. Här berörs även den kodväxling som är en förutsättning för att kunna presentera

det närska inför omvärlden.

I denna del av avhandlingen diskuteras också ett fenomen som i förstone kan uppfattas som

talandets absoluta motsats, nämligen tystnader. Dessa utgör dock (ännu) ett kreativt sätt att

kommunicera. I detta komplex ingår ett externt informationsurval – vad man väljer att berätta
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om – men det handlar också om en intern, strategisk informationshantering. Häri återfinns

slutligen även antydan till en inre hierarki.

Närskapet är en ram för sockenbornas identitetsbygge. Detta baseras på duglighet, som är

en dubbel företeelse och både handlar om en inre uppfattad och en yttre bejakad duglighet. I

detta bekräftar närborna varandra. Vad det innebär ”att duga” har processuella aspekter och

(om)definieras i varje nytt möte människor emellan. Det handlar om att i allt det man gör

(sociala relationer och arbete) nå upp till en grundnivå som kontinuerligt definieras och be-

kräftas. Närsk duglighet bygger således på en social konsensus som ständigt aktualiseras. Däri

ligger också osäkerheten inför vad andra skall tycka om vad man gör. En förutsättning för att

alls betraktas som duglig är att en person tar ett ansvar för sig själv, sin gård och kollektivet

som helhet (Kap. 5:6).

Grundläggande för all social interaktion på När är relationen till gården jämte en uttalad

strävan efter jämlikhet, som är bredare och mer djuplodande än i övriga Norden (möjligen

med undantag för Island, se t.ex. Bauman, 1986; Gardell, 1986; Hastrup, 1985b; Yrwing,

1978; Österberg, 1997). I ett samhälle där jämlikhet ses som att alla är lika krävs att man und-

viker att avvika och uppför sig i enlighet med en lokal moralkod och lokalt accepterade sätt

att umgås (Kap. 2:1). Det går följaktligen att se ungdomarnas upptåg som ett sätt att pröva och

även insocialisera ”utsocknes” (Kap. 6).

Vad duglighet är skiljer sig inte bara över tid. Kvinnor och män på När har av tradition

olika ansvar och olika arbetsuppgifter/roller samt olika sätt att tala och uppföra sig. I detta ses

könen som komplementära. Samtidigt sker en nedvärdering av den kvinnliga sfären och

mycket som hör till den. Det exemplifieras av att kvinnors sociala samtal eller skvaller ses

som moraliskt tveksamt (Kap. 6:2). Man kan därför tala om en skev komplementaritet.

Känslan av tillhörighet och att vara en social person inför andra utgår alltså från det dubbla

perspektivet att bo och/eller ha rötter på När samt att uppföra sig som en moraliskt duglig

medmänniska. Denna komplexa bas för en både dynamisk och given identitet har grunder

som ligger djupt förankrade i historien (se Kap. 2:2 men även Erlandsson, 1923; Genrup,

1988a; 1990; Hansson, 1956; Lithberg, 1906; 1915; Säve, 1981).

Kapitel sex är sålunda en exposé över vad det är att ”kunna tala” och utgångspunkten är å

ena sidan just vad det är att vara en människa på När, en person som duger. Å andra sidan

behandlas fascinationen inför att vissa inte bara kan tala utan även förmår åstadkomma det där

lilla extra som gör något oförglömligt av en berättelse, en skröna eller ett projektarbete. Trots

alla egalitära strävanden så bejakas även de individer som visar sig ha förmågor utöver de

vanliga, personer som på olika sätt excellerar – om de gör det till socknens fromma.
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Nästa kapitel skärskådar den granskning de som kan tala ständigt utsätts för. Här fram-

träder också att det även på När finns tydliga sociala skillnader, nämligen mellan kön och

generation. Emellertid har det visat sig att dessa gränser successivt håller på att förändras och

i några fall, som relationen mellan män och kvinnor, suddas ut.

I kapitel sju utvecklas en semantisk modell för talandets olika fasetter. Vid sidan av de väl-

bekanta eldsjälarna, som anförtros kontakterna med omvärlden, finns ett helt spektrum av

människor som ”kan tala”. ”Nejsägare”, ”kunniga”, ”bra”, ”gildar” och skribenter m.fl. är

essentiella, inte främst som idékläckare utan fastmer som garanter för att beslutsfattande sker

med allmänt deltagande. De utgör också ett smörjmedel i det vardagliga nätverkandet för det

gemensamma bästa.

Dessa kategorier utgör även exempel på en intressant kombination eller glidning mellan

kvalifikation och roll. Huvuddelen av beteckningarna i den semantiska modellen utgörs av

just adjektiv snarare än konventionella ledarbenämningar. Därmed ger de ytterligare en

pusselbit i sökandet efter kärnan i den närska modellen för talespersoner.

I de sista tre kapitlen skärskådas inte enbart talandets excellens, vad det är att duga i sina

olika aspekter och egenskapen att kunna formulera gemensamma sanningar. Den retoriska

presentationen av När har olika fassetter. Inför omvärlden visar man tydligt vilka man är -

markerar det närska språkets särart, de otvetydiga konflikterna med Lau m.m. (se Kap. 2). En

rad revitaliseringar som t.ex. drickebryggning, bräusspel, basar och koxningstävlingar på

golfbanan har i A. Salomonssons tolkning blivit viktiga verktyg i uppbyggnaden av lokal

identitet (se Salomonsson, 1979; 1985; 1988).

Sådana markeringar innebär inte ett uteslutande. Det är ett sätt att markera sin särart och

samtidigt skapa intresse och positiva förväntningar hos t.ex. media, inflyttare och sommar-

folk. Det är inte bara det traditionella När som förs fram då man i t.ex. Närrevyn lyckats länka

När med uppfattningar om det genuint gotländska. Denna envetna och skickliga marknads-

föring har rönt framgång också i riksmedia.377 Den externt riktade retoriken kräver lättsamma

och okomplicerade budskap, d.v.s. ett universalistiskt språkbruk (se Bernstein, 1970).378 Ett

exempel på denna medvetenhet om det förenklade och slagkraftiga budskap som omvärlden

uppskattar är Närandan. Detta motto har blivit en av utgångspunkterna då När presenteras

som en dynamisk socken som alltid kommer igen: ”Vi tar varje nej som en utmaning” (Kap.

                                                
377 Se t.ex. Borger-Bendegard, 1990; Roselius, 1991 och Kap. 4.
378 A. Hornborg argumenterar för att möten mellan lokalsamhällen och storsamhället medför att lokala
företrädare måste lämna sin lokala utblick och inte bara anamma ett annat språk utan även dess syn på tillvaron
(Hornborg, 1993; se även Clifford, 1988 samt Blom, 1989; Blom & Gumperz, 1972; Gal, 1987). Närs
talespersoner förefaller att ha kunnat överbrygga denna klyfta.
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4: Introduktion och 4:2). Fokus på sockennamnet går följdriktigt igen i både berättelser kring

de framgångsrika projekten och i förenings- och projektnamn.

Parallellt finns ett annat och mer traditionellt berättande kring sockenskap som tydligt

markerar skillnader mellan närbor och andra. Emellertid sker detta enbart internt och på-

minner betydligt mer om de symboliska gränssättningar eller den tillhörighet (belonging) som

A. Cohen presenterar i sitt förslag till analys av den symboliska konstruktionen av lokal-

samhällen (Cohen, 1985). I sin analys inkluderar han det som här definieras som moderna

respektive traditionella former. Orsaken är att bägge tydligt markerar en skillnad mellan att

höra hemma respektive utanförskap. Intressant är att detta berättande på När i huvudsak inte

markerar utanförskap utan alltså inbjuder till gemenskap.

Parentetiskt är det intressant att göra boskillnad mellan gränssättningar och denna till-

hörighet. Utifrån det material som presenterats finns det orsak att dra slutsatsen att dessa båda

företeelser på När förefaller gå olika vägar. Det riktiga i analysen förstärks ytterligare då man

ser till det inre berättandet. Dessa narrativ är grundstenarna i konstruktionen av en med-

vetenhet om var skillnaden mellan ”oss” och ”dom” består, men det ger kanske i ännu högre

grad en uppfattning om vilka vi är. A. Salomonsson är inne på ett liknande spår då han i av-

slutningen på sin avhandling påpekar att det kanske viktigaste med revitaliseringar är att visa

tillhörighet (Salomonsson, 1979).

Talandets viktigaste egenskap framstår sålunda som förmågan att kunna entusiasmera och

få människor att med glädje ta sig an gemensamma uppgifter. I fokus för retorik och arbete

står inte bara eller ens främst uppgiften som sådan, det allmänna bästa eller att revitalisera

lokal identitet - också om det upplevs som nog så viktigt. Den yttersta motivationen är istället

det gemensamma samkvämet som, liksom i gamla tiders bidlags- och atingskalas, avrundar

arbetet och utgör dess kulmen (se även nedan).

2 Ledarskap och jämlikhet

Ur ett närskt perspektiv kan tre olika temata identifieras som går att härleda ur paradoxen

med behovet av ledarskap i ett jämlikt samhälle. Accepterar vi tanken att ”att kunna tala” inte

är en omskrivning för ledarskap bör vi söka andra orsaker än maktskillnader som skäl till att

några tillåts gå före. Om vi ska förstå denna paradox måste vi fråga oss om man på När be-

traktar jämlikhet som en underliggande ordnande logik. På ytan är det möjligt att visa hur man

motiverar allt arbete för det allmänna bästa som en fokusering på att öka det individuella och

kollektiva välbefinnandet. Detta sker för det första genom att skapa förutsättningar för de ut-
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talade grundläggande och definierande egenskaperna hos en närbo, d.v.s. gemenskap, sam-

arbete och sammanhållning. Ett annat tema som går att härleda ur ledarskapsparadoxen analy-

serar skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet i ljuset av de skillnader som genus/kön

innebär. För det tredje diskuteras hur uppfattningen om vad det är att ”kunna tala” påverkats

av den kulturellt, socialt, ekonomiskt och politiskt sett utsatta situation närborna anser att de

befinner sig i.

Att ”kunna tala” och ”Närs sockendemokrati”

Närborna och gotlänningarna i gemen utgår ifrån att alla människor ”kan tala”. Därefter

sker en betydelseglidning som innebär att vissa människor, som har den tekniska gåvan att

föra talan, också har ett ansvar inför kollektivet att summera den gemensamma meningen och

föra den till torgs inför omvärlden. De skall även kunna berätta om hur det egentligen förhöll

sig med ett skifte eller arrende, utveckla en medlande talang etc. Dessutom, och kanske

främst, skall dessa talespersoner bidra till den gemensamma trivseln genom att underhålla

med skrönor och berättelser ur det verkliga livet.

Ur ett analytiskt perspektiv kan vi tala om att närborna har utvecklat en komplex modell

som här fått beteckningen ”Närs sockendemokrati”. Denna bygger på en grundtrygghet fram-

sprungen ur ett gemensamt språk och gemensamma normer för vardagligt umgänge och

klädsel, parad med en miljö som man gjort till sin genom en gemensam historia. Den plats-

mässiga utgångspunkten för denna gemenskap är den millenniegamla och ständigt – på alla

plan – föränderliga socknen. Socknen har inte längre något av det formella innehåll som ut-

vecklats lång tid. Mot bakgrund av det historiska materialet skulle man t.o.m. kunna säga att

den återgått till den tid då man byggde kyrkan bland de närboende gårdarna. Socknen byggs

idag upp av en kombination av berättande – den symboliska konstruktionen, som A. Cohen så

förtjänstfullt utvecklat – och praktiskt handlande, som just ”Närs sockendemokrati” är det

kanske främsta uttrycket för. Socknen är således fortsatt aktuell, vilket exemplifieras av de

symboliska respektive reella konflikterna mellan socknarna på sydöstra Gotland.

”Närs sockendemokrati” kan bäst summeras som en ständigt vidareutvecklad organisa-

torisk modell där sockenborna utifrån sina gårdar och grannlag, liksom samägande- och

samarbetslag, kommer samman i föreningar och projekt. Precis som inom socknen och stor-

kommunen har detta formen av en federativ bildning där de sinsemellan likvärdiga gårdarnas

representanter har vetorätt och man sålunda måste bygga alla beslut på en mer eller mindre

uttalad konsensus.
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Det är i detta perspektiv det står klart att förmågan att ”kunna tala” blir väsentlig som all-

män förutsättning för att kunna representera den enskilda gården i gemensamma angelägen-

heter. Det gäller i umgänget inom storfamiljen, inom grannlaget, inom samägande- och sam-

arbetslag, liksom inom ramen för socknen samt i någon mån även på en högre nivå. Grunden

är att den som har rätt ålder, kön och förmåga representerar sin grupp inom någon slags kor-

porativ enhet.

Det blir nu också klart varför många olika styrelser bland ”sockenföreningarna” är upp-

byggda kring geografisk representativitet av medlemmarna. Vidare eftersträvar man att sprida

ut kunskap om projekt på en rad kompletterande sätt. En del av dessa har en lång tradition,

som den geografiskt och kompositionsmässigt breda styrelsetillsättningen, respektive de täta

och mångtrådiga personliga nätverken, som medger snabba beslutsvägar. Andra är mer inno-

vativa som då man inbjuder till studiecirklar, projektmöten och sockenvandringar av olika

slag.

Uppenbart är att om man inte har med folk från olika delar av När blir det svårt gå till be-

slut i ärenden som berör socknen i dess helhet. Inte heller är det särskilt uppseendeväckande

varför man medvetet söker att balansera de olika styrelserna med en blandning av eldsjälar,

nejsägare och socknens ”kristusliknande figurer” som bra kalar, gildar källingar, ”kloka”,

m.fl. människor som inte söker sitt utan ständigt arbetar för det gemensamma bästa.

Dessa socknens olika kategorier av talespersoner, liksom hela den Närska socken-

demokratiprocessen, bygger på att alla, i alla moment, ständigt granskas och att den eller de

som anses röra sig nära/passera gränserna för det acceptabla utsätts för olika former av social

kontroll. Det handlar om eldsjälar som blir anonymt anmälda till myndigheterna, anonyma

insändare i tidningarna eller mer direkta aktioner mot person eller ägodelar.

Här och i hela förloppet finns ett antal problem inbyggda. En del har man sökt komma till

rätta med genom att balansera styrelser och sprida informationen så brett som möjligt.

Strategiskt hanterad information når emellertid inte alltid ut som den ska. Det kan innebära att

endast vissa delar av informationen cirkuleras, vilket hindrar de inblandade att få en klar bild.

En viktig orsak till denna informationsstrategi är relationen mellan eldsjälar och nejsägare.

Modellen för ett semantiskt fält av talespersoner är tämligen rättfram och ofta är det inte

några problem att särskilja kategorierna. I andra fall blir det lättare att förstå situationen om vi

introducerar bilden av en lokal hegemoni. En viktig utgångspunkt i denna diskussion är den

utsatthet på många plan som närborna genomgående upplever i sina liv. Socknarnas margi-

nalisering har bl.a. inneburit att man sedan gott och väl ett halvt sekel mobiliserat ett gemen-

samt motstånd. Det är en process där man på ett medvetet plan fört upp den traditionellt själv-
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klara sanningen att man på När håller samman, slår vakt om gemenskapen och samarbetar och

dessutom tillämpar vissa andra grundläggande värderingar. Därmed har en objektifiering skett

av vad det är att vara närbo, vilket visas fram av Närrevyn och av en lång rad eldsjälar som

verkat och verkar i underhållningsbranschen, media och i politiken. När har följaktligen fått

ett etablerat och något motsägelsefullt men inte desto mindre effektivt rykte om sig att vara en

sällsynt dynamisk och (ändå) genomtraditionell socken på Gotland. Förmågan att ”sälja När”

har inte bara medfört att När fått en förändrad och höjd status utan också ett ökat självmed-

vetande.379

Närbornas upplevelse av utsatthet och motstånd har också präglat och skärpt den interna

debatten. Framförallt har den skapat skarpa gränsdragningar kring vad som för socknen

framåt och vad som kan skada den och sockenbornas framtid. Problemet är att en sådan

diskurs alltid är partisk och uteslutande. Här visar sig något av det som skulle kunna defi-

nieras som traditionell makt- och ledarskapsteori med fraktioner som uppstår och bildar hi-

erarkier inom ett samhälle. På När finns endast antydan till sådana bildningar. Viktigare och

en starkt tillbakahållande faktor är å ena sidan hänvisningen till gemenskapen och å andra den

sociala kontroll som ifrågasätter excesser (se Kap. 4: 4:b samt Kap. 6 samt nedan).

Hela komplexet av att ”kunna tala” bygger på att detta är en förmåga och ett ansvar som

alla har. Dessutom inbegriper begreppet att ”kunna tala” att man inte bara förväntas ta ansvar

och tala utan även är känd som en som ”duger”. Under auktionen som blev en aktion kom det

att framstå som kristallklart att trovärdighet är a och o för den som har aspirationer på att föra

kollektivets talan. Duglighet är intressant nog både en intern och extern bedömning. Det är

uttryck för en tankeväckande dubbelhet i det närska och gotländska, nämligen samtidiga drag

av socio- och egocentrisk personhood.380

På När finns en tillåtande attityd gentemot den som duger och dessutom är skicklig utöver

det vanliga genom att excellera i sitt arbete, sina fritidsintressen, etc. och dessutom kanske

även i övermått har förmågan att tala. Dessa originella personer, som inte enbart är

”talespersoner”, delar mycket av den respekt de åtnjuter med originalen. Det handlar om

människor som på ett eller annat sätt går sin egen väg och i många fall till fullo lever ut en-

skilda kvaliteter som uppskattas av närborna i gemen. Här hittar vi inte bara länken mellan de

mest udda personligheterna och de tydligast exponerade talespersonerna utan även en av två

                                                
379 I ärlighetens namn har När och Burs, som två av Gotlands största och folkrikaste socknar under historisk tid,
haft rykte om sig att ha både rika och väl utbildade sockenbor, men detta är något som vanligen glöms bort i
gängse diskussioner (se exempelvis Anonym, 1988; Linné, 1741a).
380 Det är en distinktion som bl.a. R. Shweder & E Bourne utvecklat (Shweder & Bourne, 1984). För en parallell
till situationen på När, se Iszaevich, 1981-2.
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grunder till att de som tar initiativ respekteras. Dessa kulturella, sociala och ekonomiska ent-

reprenörer och eldsjälar vågar bryta kraftfullt mot enstaka av de centrala konventionerna om

ett dugligt liv, men lyckas föra i hamn olika projekt ekonomiskt och/eller socialt. Den andra

och kanhända mer omtalade kvaliteten är att de motiverar all sin offentliga verksamhet med

det gemensamma goda.

3 Välbefinnande och jämlikhet

A. K. Berglund skriver att det är möjligheten till socialt och ekonomiskt utbyte som står

främst på dagordningen i de samhällen som omger de lokala utvecklingsgrupper hon under-

sökt (Berglund, 1998:57-58). På När ser man snarare utvecklandet av utbytesrelationer som

medel för att uppnå något annat.

Umgänget på När karakteriseras inte bara av att man duger, behärskar språk och um-

gängesregler. Man eftersträvar samtidigt en vänlig och lättsam ton och ytligt sett lyser kon-

flikter med sin frånvaro. Tystnader och ”halvord”, d.v.s. den outtalade bakgrunds-

informationen, talar dock till del ett annat språk än det som kommuniceras så att det hörs och

syns (Kap 2:1 & 6). Kap. 4:4 visar fram konflikter som något man föredrar att hålla ytterst

fördolt. Stridigheter som kommit till allmän kännedom uppfattas som närmast omöjliga att

bilägga och kan följdriktigt leda till absurda resultat, som att den förfördelade drar sig ur

socialt samspel (Kap. 6:3). Istället eftersträvas i alla sammanhang välbefinnande och en

allomfattande gemenskap (Kap. 2:1-3). Denna aspekt av socialt liv i små samhällen har upp-

märksammats av utforskare av andra jämlika men radikalt olika miljöer, som byar i Wales

och Amazonas (Overing, 2000; Trosset, 1987a).

Att ha det bra tillsammans är något som man mycket ofta återkommer till på När. Viljan att

söka skapa eller uppnå ett allmänt välbefinnande blir tydligt som mål i sig inte bara i allmänna

uttalanden i stil med: ”Nu skall vi ha det gott tillsammans” eller inbjudan till fest som ligger i

Brändus Sväinpälsars välkända introduktionslåt: ”Kum nå sorkar, dei star ype”.381

Detsamma framgår av de institutioner för samarbete som utvecklats genom århundradena.

Socknens enskilda gårdar samlades sålunda förr inte bara i grannlagen, för att genomföra ge-

mensamma arbeten eller för att stötta varandra, utan även i bidlag. Denna blandning av fest-

och arbetslag var ett resultat av 1600- och 1700-talens överflödsförordningar då man sökte

begränsa det övermåtta festandet som ackompanjerade exempelvis bröllop bl.a. på Gotland.

Atingen utgör en tillfällig grupp som kommer samman för att genomföra ett gemensamt

                                                
381 Vilket betyder: Kom nu pojkar, det står öppet.
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arbete. Drivkraften för denna arbetsgemenskap är dock, precis som då bidlagen hjälpte var-

andra i arbete, att man som avslutning bjuder till fest. Fårö täckarlag liksom en lång rad

grannlag och återkommande arbetsgrupper i fiskelägen och ängen utgör nutida exempel.

Intressant är att man i själva namnet för dessa institutioner – ating och bidlag – fokuserar det

gemensamma och återkommande festandet efter arbetet eller högtid. Min tolkning av dessa

institutioner på När är att detta sökande efter välbefinnande är ett uttryck för en allt genom-

trängande jämlikhet och känsla för samhörighet.

I enlighet med vad som konstaterats rakt igenom avhandlingen så finns många tecken på

hur denna extremt uttalade jämlikhet är konstruerad. Det handlar främst om hela det komplex

som här fått namnet Närsk sockendemokrati, men även om självbild som baseras på att se sig

själv som duglig i arbete och fritid och jämngod med andra i att ta ansvar för och få göra sin

röst hörd i gemensamma angelägenheter. Ytterligare en indikation är närbornas och got-

länningars sätt att i det längsta undvika slitningar och att man går långa omvägar för att reda

upp potentiella konfliktkällor.

Gemenskap, sammanhållning och samarbete är på När upphöjda till överordnade värden.

Gemenskap, eller att söka uppnå ett allmänt välbefinnande i gemensamma arbeten, kan kon-

stateras i en lång rad av de projekt som genomförts under de senaste decennierna. Man har

medvetet sökt skapa sociala överlevnadsmöjligheter så att olika utsatta kategorier inte bara

skall ha en plats på När utan även ha det gott. Det handlar således om ett övergripande socialt

mål för kollektivt handlande.

Denna kollektiva inriktning på att skapa förutsättningar för enskilda och för kollektivet

som helhet att ha det bra tillsammans kan relateras till V. Turners begrepp communitas.

Turners begrepp handlar först som sist om ett tillstånd där skillnaden mellan individen och

hierarkiska kategorier är upphävda och där grunden läggs för en allomfattande gemenskap.

Jämlikhet och jämställdhet

Bland Närs talespersoner finns både män och kvinnor, men männen har dominerat bland

nejsägare respektive eldsjälar, de som går före och syns i relationer med omvärlden. Det kan

hänföras till en tradition där det är män som har de viktigaste posterna i flertalet centrala fö-

reningar (Handelsföreningen, När IF, LRF, Centerrörelsen undantaget – självklart – CKF,

LRF och SKF, alltmedan RK och Cuf har haft en mer blandad profil).

Det är också tydligt att detta faktum svarar mot den arbetsfördelning som av tradition har

funnits mellan män och kvinnor. Kvinnor har dominerat inom de socialt inriktade fö-

reningarna, alltmedan manlig dominans varit förhärskande inom styrelserna med mer ut-
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åtriktade och politiska/ekonomiska frågor. Denna kulturellt definierade åtskillnad mellan

könen återspeglar den gängse diskussionen inom antropologi och genusforskning där kvinnor

setts som dominerande inom den privata sfären, symboliserat inte minst av kökets domän,

respektive barnuppfostran och ibland även djurvården. Parallellt har männen rört sig i de yttre

och otryggare miljöerna som havet, skogen och i någon mån åkrarna samt i politiken, dit

kvinnor endast undantagsvis – vanligen i frånvaron av män – haft tillträde (jfr. Djurfeldt &

Gooch, 2001; Hastrup, 1985b; Johansson, 1994a; Kulick, 1987; Kyle, 1987; Löfgren, 1975;

Ortner, 1974; Sommerstad, 1992).

Ledarrekryteringen till de centrala föreningarna har historiskt sett skett bland vuxna män

med egendom. Emellertid kom en trendförändring till stånd under den tid som under-

sökningen gäller. Alltfler kvinnor kom att erbjudas och ta plats i de centrala föreningarna.

Samtidigt har dessa organisationer fått allt mindre ekonomisk och politisk betydelse, men väl

kommit att ta ett större socialt ansvar. Idealet om en allmän jämlikhet har sålunda successivt

fått ett allt större genomslag då skevheten i maktförhållandena ebbat ut. Exemplifierat av hur

själva orden bär värderingar inom sig, samt i den gängse ansvarsfördelningen mellan

makar/jordbrukande par, har man på När ändå i praxis regenererat komplementariteten och i

någon mån dessa skeva maktförhållanden.

Den stora förändring som ändå skett går att tolka utifrån två perspektiv. För det första har

Närs centrala föreningar och vad de arbetar för fått en mindre betydelse i samhället i stort.

Under det senaste halvseklet har traditionell bondepolitik och bondekooperationen/lantbruket

blivit en del av en mängd möjliga försörjningsstrategier bland folk på landsbygden och på

När. För det andra har avvecklingen av de lokala beslutsorganen och en allmän centralisering

av beslut inom ekonomi, infrastruktur och social omsorg inneburit att de lokala samman-

hangen fått allt mindre betydelse.

Särskilt under perioden efter 1970-talet har detta möts av ett allt större engagemang kring

den starkt upplevda försvagningen av det lokala beslutsfattandets betydelse. Inte minst

närborna har mobiliserat sig kring sitt engagemang för socknen. Det har bl.a. inneburit en

tydlig framtoning och presentation av det lokala, byggd på en medvetenhet och en påföljande

objektifiering av uttryck för Närs socken.382 Konfrontationen mellan centralt och lokalt har

medfört en klarare polarisering, speciellt retoriskt. Samtidigt är det intressant att den inbördes

polariseringen av de lokala enheterna (speciellt socknarna) fått en minskad betydelse.

                                                
382 K. Hansen menar att det lokala arbetet i Jämtland utgår ifrån en allmän motsträvighet (Hansen, 1998). På När
ser jag en betydligt större medvetenhet om den egna situationen och utsattheten.
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Trenden har faktiskt vänt. Det handlar inte bara om den alltmer medvetna uppbyggnaden

av en symbolisk, lokal identitet utan även om ett alternativ till en många gånger bristande

tillfredsställelse med den moderna och urbana livsstilen. Det gäller inte minst intellektuella

och konstnärligt verksamma personer. Mycket av det som en gång var de tyngsta verktygen

för att negativt markera skillnader har alltmer kommit att bli grundstenen i något nytt. Den

gamla uppvärderingen av staden och borgerliga värden har till stor del vänt och med tiden har

alltmer av det lokala fått positiva förtecken, inte minst dess språk och sedvänjor.

Uppbyggnaden av det moderna samhället har inte enkom resulterat i ett välfärdssamhälle

utan även i en tydligare polarisering mellan landsbygd och glesbygd å ena sidan och ett urbant

och i viss mån ”modernt” sätt att leva, å andra sidan. Denna polarisering har mobiliserat både

män och kvinnor att ta ett större ideellt ansvar för den egna miljön – inte minst socialt. Det

kan understödja förklaringen till varför kvinnor i allt högre grad kommer in i de centrala sty-

relserna, liksom att det skett en förskjutning i föreningarna mot ett större socialt ansvar.

Denna process svarar både mot kvinnornas traditionella ansvarsområden och mot det uttalade

behovet av att allt fler (t.ex. ungdomar, äldre och långtidssjukskrivna/arbetslösa) behöver ett

aktivt stöd för att känna att de har en plats lokalt. Här finner vi även en del av orsakskedjan

som skapat öppningar för ett modernt mångsyssleri, samt vikten av att bygga upp en stark

lokal identitet och självkänsla. Man har även velat bygga vidare på den lokala demokrati-

processen med dess särpräglade informations- och beslutsmodell. Det är en federativ upp-

byggnad med konsensusbeslut och representativitet för olika kategorier som i stort är en

främmande fågel, sett med gängse föreningssvenska ögon. Samtidigt kan det ses som en mild

ironi att vartefter kvinnor tar plats i fler lokala styrelser så har den lokala nivån fått allt mindre

betydelse i ett maktpolitiskt perspektiv. Det är dock lika sant att marginaliseringen drabbar

alla och att den mobilisering som skett erbjudit helt nya öppningar, inte minst tack vare

kvinnornas arbete och initiativkraft (jfr. Bull, 1991; 1997; Ronnby, 1995).

Jämlikhet och överlevnad

Det har parentetiskt nämnts att man på När upplever ett hot mot sin existens som närbor.

Denna uppfattning är inte bara påtaglig genom utflyttning och den risk för ekonomisk kollaps

som glesbygdsidentiteten implicerar. I lika hög grad kan vi notera att närborna aktivt sökt

motverka det de sett i storsamhällets och nationalstatens sätt att förneka, ringakta och förbjuda

lokala kulturella yttringar som språk, stickmetoder etc., vilket undergrävt självmedvetande

och identitet (se Kap. 1 samt Frykman & Löfgren, 1979; Hellspong & Löfgren, 1977;

Lyttkens, 1991). Medvetenheten om denna upplevda utsatthet men även kampviljan för det
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lokala kom på När till uttryck gott och väl två decennier innan glesbygds- och avfolknings-

diskussionerna tog fart på 1970-talet. Ett påtagligt uttryck för detta var att man med kraft mot-

satte sig att skapa en hembygdsförening med motiveringen att en sådan museifierade lands-

bygden och att man därmed redan skulle ha givit upp förhoppningarna om ett rikt socialt liv

lokalt på När.

Denna upplevelse av kulturellt tryck och ekonomisk utarmning har inte bara varit grogrund

för en växande medvetenhet. Den har även lett till en för omvärlden knappt synlig pola-

risering inom Närs socken. Det kan handla om en pågående diskussion angående ett effektivt

och rationellt jordbruk gentemot ett ekologiskt och på sikt hållbart odlingssystem, eller det

kan beröra frågor om man skall exploatera värdefulla naturområden eller bevara dem för ögats

njutning, sommarfolkets glädje och fåglars rastplatser.

Glesbygdsparadigmet har först och främst givit Närs talespersoner en legitimitet att föra

kollektivets talan. Parallellt har kravet på en enad fasad utåt medfört att det inre debattklimatet

blivit sämre. I ett par versioner av den sista berättelsen i kapitel fyra uppmärksammades att

behovet av att bilda en enhetlig front mot storsamhället också innebar att en oppositionell

talespersons argument kunde marginaliseras som nejsägeri. Centrums dominans påverkade

därmed både den yttre retorikens utformning och det interna debattklimatet.

Hegemonibegreppet är användbart för att närma sig relationerna mellan talespersonerna.

Det har i allt högre grad kommit att problematiseras via metoder för analys av maktrelations-

flöden. Det är främst möjligheten att skilja det hegemoniska från subalterna kulturella former

som är intressant (Gramsci, 1971). I en diskussion kring hans text definieras hegemoni som

“…visions [av en moralisk karaktär] created by the dominant class seeking to legitimate their

power and stifle opposition and visions created by subordinate groups struggling against that

power” (O'Brien & Roseberry, 1991: 12-13).383 Enligt A. Gramsci med flera handlar hege-

moni om att en klass eller grupp som kontrollerar ekonomi och politik nyttjar sitt övertag i

makthänseende, men också till att dominera genom en självpåtagen rätt att moraliskt döma

andra klasser, etniska grupper och lokalsamhällen (Gramsci, 1971; jfr. di Leonardo, 1991;

Gross, 1993; Hall, 1991; Hornborg, 1994; Linnekin, 1992, Williams, 1977).

Gramscis hegemonibegrepp används vanligen för att peka på hur upplösningen av skill-

nader sker på centrums villkor. Den retoriska ram (discursive framework) som mötet mellan

lokalt och centralt innebär - dominerad och dominerande - har av Jay O'Brien och William

                                                
383 A. Gramsci är inte ensam om att ha uppmärksammat hur en ekonomisk dominans översätts och tar sig uttryck
i moraliska och kulturella termer. N. Elias, P. Bourdieu, M. Strathern är ett fåtal exempel på forskare som ur
olika perspektiv närmat sig dessa frågor (Bourdieu, 1972; 1980; Elias, 1982; Strathern, 1982b).
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Roseberry beskrivits som ett: “…’permeable membrane’... We need to move, then, from dis-

cussions of hegemony to studies of complexly determined hegemonic processes (O'Brien &

Roseberry, 1991: 13, kursivering i original). Det intressanta bidraget i detta sammanhang är

dock insikten att hegemonins tryck också skapar ett mottryck, ett subalternt motstånd, som

motsäger en entydig acceptans av centrums ideologi och tänkesätt (Hall, 1991, se även Gross,

1993; McDonogh, 1993). Enligt J. Linnekin handlar dominans och motstånd om samtidiga

processer som går i ömse riktningar (Linnekin, 1992: 256). I sammanhanget är det snarast ett

plus med en egen tradition som är avvikande och eventuellt inlånad, om än anpassad. Denna

slutsats stämmer väl med närbornas och alltfler andra glesbygdssamhällens berättande, som

framhäver sina revitaliserade och/eller traditionella sidor (Borgström, u å; Norman, 1993;

Salomonsson, 1984). Ett sådant motstånd grundas inte bara i en opposition på storsamhällets

villkor. Det förutsätter förankring i en egen kultur och ett socialt sammanhang:

I am referring here to countries where 'cultural-social unity' has not been attained and the power bloc's
worldview has not come to be accepted by the subaltern classes as common sense. In other words a
'single cultural climate' and a collective, communicable conception of the world founded, inter alia, on a
common language have not been realised. This describes in large part the position of the 'postcolony'
(Mbembe)...  (Gross, 1993: 178)

Med den närska retoriken söker talespersonerna alltså förändra den hegemoniskt upp-

byggda moralsynen. De visar inför omvärlden att det är möjligt att vara dynamisk och ändå

hålla kvar vid traditionella levnadsmönster. De två första berättelserna i kapitel 4:4:b och en

stor del av Närrevyns texter konfirmerar att man aktivt söker skapa en positiv bild av När.384

Detta bekräftas av den mediala uppbackningen och att Gotlands kommun de facto erkänner

Närs socken som en motpart.

Resonemanget kring hegemoni och motstånd har även konsekvenser för den inre dialogen.

De dominerande talespersonerna bildar å ena sidan ett lösligt men ändå dominant skikt genom

sina positioner i Närs föreningar och roller utanför När och i sin förmåga att kunna kommu-

nicera med omvärlden. Å andra sidan innebär den dubbla tillhörighet, som förflyttningen

mellan olika miljöer och språkliga koder medför, att dessa talespersoner ställer sig, eller ris-

kerar att placeras, i marginalen (se även Kap. 5:5 och 6).

De ledande talespersonerna kan välja ut vad som skall presenteras – exempelvis samman-

hållning. Det handlar om aktiva val där somt strategiskt glöms och annat framhävs (se

Linnekin, 1992: 253; Carsten, 1995). En grupp talespersoner på När kan alltså dominera

genom att få sin version accepterad och därmed definiera hur andra och alternativa synpunkter

                                                
384 Vad gäller värderingar kring språket har man nått en halv seger då gutamålet under år 2000 utvalts till
Sveriges vackraste dialekt.
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skall tolkas. I enlighet med vad som framkommit om såväl den externa som interna retoriken

är det exakt vad dessa Närs talespersoner lyckats med lokalt. A. Cohen påpekar att en politisk

regim endast utövar kontroll på djupet genom sin förmåga att styra över auktoritetens sym-

bolik (Cohen, 1974: 31; Bloch, 1975; Ortner, 1973; Cohen, 1982b, n. 3).

Att en grupp får sin version accepterad innebär en snedvridning av den konkurrens som

uppstår i ett så pass uttalat jämlikt samhälle som När.385 De dominerande talespersonerna har

ett tolkningsföreträde som inte bara beror på en vilja till makt eller att få fördelar. Inte heller

är det ideologiska skillnader som är avgörande i dessa möten. Den kreativa användningen av

upptåg visar att den inre sammanhållningen är ett effektivt och kraftfullt argument.

Orsaken till att denna grupp talespersoner ändå inte dominerar inom styrelser och projekt-

arbeten beror framförallt på närbornas motvilja mot all form av herravälde. För att 'hantera'

talespersoner finns ett antal balanserande mekanismer som diskuterades i de tre avslutande

kapitlen. Det rör sig om de överordnade värden som i praktiken reglerar talespersonernas

övertag.

Samtidigt kan t.ex. en eldsjäl, som definieras som nejsägare, utnyttja denna position för

sina egna ändamål. I enlighet med den dialog, de "pojkstreck" och de konflikter som går att

utläsa ur händelserna kring golfbanans tillkomst, finns det alltså fog för att dra slutsatsen att

den hegemoniska relationen mellan storsamhälle och lokalsamhälle har fått en lokal mot-

svarighet  inom Närs socken. Samtidigt som detta har bärighet är det lika sant  att socknen

kommit att stå kvar som en yttersta gräns för denna typ av konflikter. Inför omvärlden fort-

sätter man en tradition med en enig fasad utåt.

Konflikterna och meningsmotsättningarna till trots fortsätter man alltså internt att sam-

arbeta och vidmakthålla respektive bygga upp gemensamma, socialt viktiga mötesplatser och

institutioner, allteftersom behoven uppstår. Medvetenheten om socknens utsatthet har medfört

att man har kommit att få distans till eller objektifiera den egna kulturen och levnadssättet.

Det har bidragit till att sockenborna insett vikten av att tydligt presentera sig inför omvärlden,

på omvärldens villkor. Så har skett trots att en sådan presentation, där man framhäver sig själv

kollektivt och även individuellt, innebär ett normbrott mot det sätt på vilket man uttrycker den

grundläggande jämlikhet som är kanske den mest centrala aspekten av livet på När. I

vardagen uttrycks acceptansen av denna anomali i att socknens talespersoner hedras för sina

insatser då de arbetar för socknens överlevnad. Socialt sker det i utvecklandet av den sociala

omsorgen på flera plan, kulturellt sker det i fokuseringen på det gotländska. I samband med

                                                
385 Det är i konkurrensen som förmågan att tala sätts på prov och värderas (se Österberg, 1997).
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den ekonomiska överlevnaden sker det i försöken att bredda försörjningsstrategierna på när-

bornas egna villkor. Den tydliga inriktningen på den långa rad av sociala, kulturella och eko-

nomiskt inriktade projekt som genomförts under det senaste halvseklet ger tydlig evidens.

Konfrontationen mellan lokalt och centralt och den därpå följande partiella objektifieringen av

det lokala har även fått till följd att socknen i sig har förstärkts som fokus för en symbolisk,

kollektiv identitet.

Närs socken utgör kärnan i en lokal identitet som den presenteras för omvärlden men även

i hur man agerar lokalt. Föreningslivet och kanske speciellt styrelserna kom under den fede-

rativa storkommunstiden att ta över sockenkommunens roll som forum för diskussion av

socknens angelägenheter. Sockenskapet har dock växt fram som en allt viktigare referens-

punkt under tiden kring och efter det att sockenkommunen upplöstes. Det var en process som

tog över tjugo år och som pågick parallellt med att föreningslivet kom att växa sig starkt på

När. Det är också under denna tid som dagens form av ”Närsk sockendemokrati” har vuxit

fram.

Med de öppningar som återuppstått med USSRs fall och genom Sveriges länkning till EU

och dess landsbygdspolitik väcks ett antal frågor för närborna. Är deras närdemokrati så livs-

kraftig att den klarar ytterligare ett generationsskifte? Är trycket utifrån så starkt att gammalt

groll mellan socknarna på sydöstra Gotland förstärks eller rentav kan begravas? De lokala

blad och nyhetsbrev jämte ett ständigt växande antal hemsidor som nämner Närs socken kan

kanske ses som indikatorer på att denna glesbygd håller på att hitta en roll inte bara på

Gotland utan även i den baltiska regionen och därmed överstatliga sammanhang. I det skulle

närborna och deras spektrum av talespersoner kunna bygga vidare på sin kapacitet att kombi-

nera ett pragmatiskt organisatoriskt samarbete baserat på kulturell och social samsyn med en

symbolisk retorisk presentation.
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APPENDIX

Appendix 1 En not om gutamål

Gutamål ger en egendomlig smak av blod och hedendom i munnen
Albert Engström386

Frågan om gotländska eller gutamål är ett språk eller en dialekt är egentligen inte ett

problem lingvistiskt sett eftersom det inom disciplinen idag inte görs sådana distinktioner.387

Uppsplittringen i dialekt och språk är dock ett kulturellt intressant problem. Särskilt gäller det

språket som verktyg för att uttrycka och motivera en social, politisk och ekonomisk

dominans. Det handlar om framväxten av nationalstaten, en process som avsatt spår i synen

på språket och språkforskningen. Sålunda kom en språkvariant att framhävas på de andras

bekostnad. Så skedde inom den nordiska och germanska språkfamiljen där nationalspråk, inte

minst under 1800-talet, fördes fram som tecken på en gemensam nationell identitet. I Norden

och Sverige, i likhet med vad som hände i det övriga Europa, växte eller konstruerades

nationella identiteter fram (Anderson, 1983; Hobsbawn & Ranger, 1983). Inom ramen för den

tidens rådande paradigm, som byggde på ett socialdarwinistiskt tänkande, gjordes den

borgerliga ideologin till utgångspunkt för vad som var nationellt eftersträvansvärt och korrekt

(Frykman & Löfgren, 1979). I enlighet med denna kunskapssyn växte språkforskningen fram.

Inom denna disciplin var ett av de främsta målen ett svenskt riksspråk. Dialekterna och slang

ansågs som arkaiska eller som avarter som borde bevaras (sättas på museum som utdöende

former av det nordiska, samtidigt som de borde utrotas genom bildning).

Carl Säfve sägs ha skrivit i ett brev till brodern Per Arvid, att gotlänningarna till skillnad från dalkarlarna
skämdes över sitt bondska språk. Och biskopen v Scheele tillvitas att en gång ha yttrat att gotländska inte
vore ett språk utan ett läte. (Bohman, 1981: 191)

                                                
386 Lars Jakobsson har hänvisat till detta citat i samband med ett framträdande i Svinhuset i Lau
387 Uppsatta gränser mellan närliggande tal- och skriftformer anses inte bero på existensen eller frånvaron av
klart skiljande kriteria. Istället kan vi tala om kontinua, där differenser och likheter mellan näraliggande
språkformer fastmer har historiska och kulturella, geografiska och politiska orsaker, snarare än vetenskapliga.
Språk är vad man förknippar med exempelvis ”svenskt”, ”danskt” eller ”norskt” snarare än påvisbara skillnader i
de olika ”språkens” struktur. Det innebär att skillnaderna kan vara större inom ett land än mellan länder.
Exempel i Sverige är Piteåmål, Jamtska, Älvdalsmål, Listerlandsmål; Göingemål samt Gutamål/gotländska,
vilka för exempelvis flertalet infödda stockholmare är svårare att komma till tals med än exempelvis Nynorska.
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Mot denna inställning protesterade några av den tidens försvarare av det regionala, bl.a.

bröderna och akademikerna C. och P. A. Säve från Gotland.388 De menade att språket, både

individuellt och kollektivt, var en viktig del av det som vi idag skulle benämna självför-

troende, självinsikt och identitet. Emellertid rörde det sig om isolerade protester vilka inte fick

gehör eller slog igenom förrän på 1970-talet med det då uppvaknande intresset för det lokala

och regionala.389

Intressant är att gutniska eller tale flatt inte bara överlevt det tryck som dialekter utsattes

för utan också fortsatt att utvecklas och förändras. Samtidigt är det otvivelaktigt så att allt

färre har det som modersmål.

Gutamålet är en del av den germanska språkfamiljen, de nordiska språken och de svenska

landsmålen. Gutamålet särskiljs vanligen av både forskare och gemene man från det svenska

riksspråket. Orsaken står främst att finna i förekomsten av en egen grammatik och vokabulär.

Det fortsätter sålunda att utvecklas och det vid sidan av rikssvenska och andra nordiska na-

tionalspråk (Ahlqvist, 1984; Gustavson, 1940; 1945; Jakobsson, 1990; Melefors, 1983;

Olsson, 1984; Säve, 1981).

Skillnaderna från svenskan står främst att finna i: ordföljden; förekomsten av maskulinum

och femininum i både substantiv och adjektiv; ljudbilden med långa vokaler (a - a) som i

Roma - Råuma och hårda konsonanter (k - k, g - g) som i ain gangg (en gång). Speciella är

också de många diftongerna som i Marrdäuso (mycket eller otroligt) eller Päiku (piga,

flicka), och senare tiders novationer som triftonger som i Nöie (nymåne eller månskära). Det

finns även mindre tydliga skillnader som användningen av ”halvord”, där olika ord med likhet

i tonspråket förs samman - Las’er (Lars läser).

Språket har förändrats genom århundradena och återspeglar på så sätt den gotländska hi-

storien. Ännu framstår den urgermanska grunden tydligt från medeltiden då handelsspråket

var tyska (Gustavson, 1940). Intrycken är också tydliga från överhöghet under några år-

hundraden och från svenskan under tiden efter 1645.

                                                
388 För diskussioner kring Sävebröderna och deras roll på och för Gotland och det gotländska, se Gislestam et al,
1992; Gustavson, 1945; Palmenfelt, 1993; Salomonsson, 1988.
389 En stor del av underlaget för en förnyad stolthet över det egna språket är den forskning bröderna Säve stått för
jämte andra som M. Klintberg och H. Gustavson. Språkvetaren H. Gustavsons arbeten om gutamålet har
inneburit såväl en genomgång och systematisering av språket, som en systematisk bearbetning av de viktigaste
källorna, främst då bröderna Säves och M Klintbergs stora uppteckningar (Gustavson, 1940; 1945; 1977). Han
har även bidragit med sammanställningen av Ordbok över Laumålet liksom en ordbok efter Säves anteckningar.
Arbetet med gutamålet samlas idag i landsmålsarkivet (ULMA) i Uppsala, men görs även inom Gutamålsgillet
och i någon mån En gotländsk Akademi.5000 foliosidor gutamål finns i Landsmålsarkivet i Uppsala (Gustavson,
1945: 538).
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1800-talet kom att innebära en tid av förstärkt svenskhet med enhetlig tid och enhetligt

språk, som spreds via framväxande media och kommunikationer. En svensk nationalkänsla

uppammades, inte minst genom konstruktionen av en rikssvenska. Initialt innebar emellertid

införandet av den enhetliga folkskolan en mindre tydlig påverkan på gutniskan, eftersom de

flesta lärarna kom från ön. Rikssvenskan slog först långsamt igenom, men dess införande

skapade debatt om gutamålets plats. Successivt vek också målet tillbaka för den i skolmaterial

och i media alltmer dominanta rikssvenskan.390 Ett nyvaknat intresse under 1970-talet för

landsmålsdialekter och regioner innebar att gutamålet fick en renässans och blev den kanske

viktigaste grundstenen för regionala identitetssträvanden och konstruktioner. Parallellt med

denna utveckling har språkliga nymodigheter inneburit att gutamålet fortsatt att göra sig

gällande också som språk.

Det är viktigt att poängtera att gutamålet inte på något sätt är enhetligt. De dialektala skill-

naderna mellan olika delar av Gotland kan snarast ses som en serie förskjutningar sins-

emellan. Dessa förändras delvis gemensamt, men delvis söker de sig egna vägar. Idag sägs de

tydligaste gutniska dragen finnas i de södra och östra kustsocknarna, samt på Fårö (Brogren et

al., 2001; Gustavson, 1977; Jakobsson, 1990; Olsson, 1984; Smitterberg, 1982). Vidare för-

svenskas gutamålet ju närmare man kommer dels Visby, dels situationer där sammanhanget

framstår som ”svenskt”.

Även i relationen till rikssvenska består skillnaderna av ett tämligen otydligt flöde av

blandningar, där man alltefter situation och egen förmåga i den ena änden talar ”flat” och i

den andra rikssvenska. Olikheterna i mål skyls vanligen över eftersom talarna oftast söker

anpassa sig till varandra snarare än excellera i språkliga egenheter. Skillnaden kan illustreras

med tre olika situationer där skillnaderna framstår som tydliga, snarare än döljs - vilket är det

gängse i umgänget människor emellan på ön.

Kalle O. och jag lämnade en guldsmedsaffär varvid han fick syn på en vän från Rone. Samtidigt som
Kalle vände sig från mig till Ronebon så växlade han från Visbymål till ”flat”, men ångrade sig - då han
kom ihåg min närvaro - och ursäktade sig. Inledningsvis var han, något som vi efteråt kan skratta åt,
generad över att samtidigt vilja vända sig till två personer, som han kände så väl, men på olika språk. Vi
hamnade under en inledande fas i en strukturell konflikt som blixtbelyste de två tungomål som vi tre - i
de två olika relationerna - lärt känna varandra på. Sättet att tala utgör en del av vänskapssocialisationen,
det som får individer att koppla av med varandra. Här, då en ställdes utanför, motsades för ett ögonblick
gemenskapen, utan att någon hade den intentionen. Språket växte fram som en symbolisk gränsmarkör,
trots att det inte var avsiktligt. Ordningen, eller en ton av samhörighet, återställdes emellertid då vi under
samtalet som utspann sig frekvent växlade språklig kod. Vi tre gled alltmer otvunget mellan utpräglad
”flat”, Visbymål och svenska allteftersom vi gick upp emot parkeringen.391

                                                
390 För några texter om gutamålets roll i skolan se Bohman, 1981; Säve, 1981.
391 Både Kalle O. och hans vän från Rone lade in mer av svenska i sitt språk och själv förde jag in mer av
gutamålsmelodi, satskonstruktion och ändelser än förut.



283

Vid ett annat tillfälle, alldeles i början av fältarbetet, hamnade jag på Närpärken, ett årligen

återkommande arrangemang med lag från hela ön.392 Eftersom det var första gången jag såg pärk-lag i
aktion hänvisades jag till ”gubbarna”, män i företrädesvis åldrarna 40 och däröver, som satt på två bänkar
vid sidan om planen. De utgjorde, sades det mig, en expertpanel. En av gubbarna tog sig an mig och
började, på utpräglat Närmål, redogjorde dels för lagen och deras spelare, dels för sporten och dess
finesser. Under tiden fortsatte hans bänkkamrater, också de på mål, att kommentera händelserna på plan.
Efter fem minuters berättande drog det ihop sig å plan och min läromästare tystnade. ”Hemmalaget” vann
och man reste sig för att diskutera vad som hänt. Jag förstod inte något av spelet eller av hans utläggning,
men han var nu fullt upptagen av sina vänner och jag återvände till bekanta. (Ur fältdagboken)

Ett knappt år senare har jag kommit igång med arbetet och träffar så åter min bekant - som

nu har fått ett namn Bertil S. [Oindarn] - från När IF:s fotbolls- och pärk-planer. Denna gång

förstår jag mer av Närmål och Bertil kan, visar det sig, klara sig tämligen väl på Visbymål.

Han mindes inte situationen men säger skrattande, över ett glas rabarbervin: ”Man kan bara

inte låta bli att skoja lite med fastlänningar som kommer för att lära sig lite om pärk och vill

prata med [och nu går han över till svenska] de pittoreska närborna”.

I. Glanzelius berättade i ett radioprogram om en av ”gubbarna” som, på ett helt annat sätt,

envist höll sig till utpräglat Närmål. G kom hem till en familj för att hämta sin son, som trä-

nade fotboll med Närungdomarna den sommaren. Han träffade då en äldre man, farfar i huset,

som menade att fastlänningar, "…de var bra att ha då de handlade i affären, men annars kunde

de hålla sig borta". Skillnaden mellan Bertil S. och den gamle farfadern består i att den förste

ville skämta lite med mig, utan något egentligt allvar bakom, alltmedan farfadern, som jag

förstår det, genom sitt utpräglade mål markerade en social distans.

Gutamål och svenska är i sina renodlade former klart och tydligt åtskilda. Ändå kan

”svenskar” och ”gotlänningar” tämligen enkelt konversera. Förklaringen till detta motsägelse-

fyllda förhållande står till del att finna i det första exemplet: Människor är primärt sociala och

språk syftar till att underlätta kommunikation snarare än att försvåra. I de senare exemplen

tillkom faktorer vilka, istället för att underlätta samtalet, bidrog till att försvåra för att inte

säga omöjliggöra ett utbyte. Det kan handla om osäkerhet eller situationer där en markering

av identiteten ses som viktigare än förståelsen.

Samtidigt är svenskan ett i de flesta sammanhang dominant språk (inom administration,

skola, omvårdnad, militären etc.) vilket betyder att de flesta känner sig tvungna att anpassa

sig. Flertalet lär sig, som i exemplet med läkarbesöket, genom outtalade krav. Det under-

förstådda budskapet som mamman tog med sig hem från läkaren var: ”förstå mig och min

skandinaviska eller bli definierad som en imbecill”. Skambeläggningen, som var öppen för

                                                
392  Pärk är en ålderdomlig boll- och lagsport där två lag, med händer och fötter, slår en med ull stoppad
skinnboll fram och tillbaka mellan lagen för, att som A. Nilsson skriver, vinna mark (Nilsson, 1975).
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tre-fyra decennier sedan, är idag implicit och/eller situationsbetingad.393 Inom ramen för

skolan, liksom den förmedling som speciellt media står för, sker dagens inlärning av såväl

språk som moral betydligt mer underförstått. Språket som gräns och som överförare av ge-

menskap är ett resultat av en situationell process som förhandlas fram i specifika situationer.

Skillnaden mellan gutamål och svenska är ett förhandlingsbart och mjukt avstånd - efter en

stunds intrimning till melodin och ändelseskicket kan majoriteten svensktalande förstå

vardagsspråket på Gotland. Utgångspunkten är här, liksom ovan, att människor som möts

anpassar sitt språk till varandra alltefter behov och mål med mötet. I den ena extrem-änden

står ett tänkt urgutniskt språk och i den andra en formellt neutral rikssvenska. I praktiken står

att tala “flat”, dagens gutamål, för den tydligaste skillnaden. “Visbymål” utgör ett uttryck för

alla de förekommande mellanformerna. Där har (vanligen) det gutniska ordförrådet,

grammatiken och ordföljden i stort sett övergivits medan melodin och enskildheter återstår.

Det gäller i ännu högre grad att tala fornemt, som både kan stå för myndighetssvenska och en

borgerlig form av gotländska, Visbysvenska.

Ordet fornemt, som används synonymt med svensku, summerar även den moraliska di-

mension som finns i användningen av och synen på skillnaden mellan språken. Det anses,

eller oftare ansågs, ”finare” att tala svenska. Det sociala skrank som byggdes upp mellan riks-

språket och olika regionala och lokala varianter, men också gentemot etniska minoriteters

språk innebar moraliska konnotationer mellan såväl etniska grupper som mellan land och stad

(Hellspong & Löfgren, 1977 m.fl.). Dessa övertoner resulterade bl.a. i att man systematisk

straffade de barn som under 1900-talets inledande fem - sex decennier höll fast vid sina egna

språk. Förmågan att kunna tala fornemt - att kunna tala svenska -, inte minst ämbetsmanna-

svenska, anses idag mindre som ett tecken på en moralisk skillnad än som en viktig förut-

sättning för att kunna göra sig hörd i det omgivande samhället.

Slutligen bör det nämnas att den spännvidd vilken framträder då öbor rör sig mellan

svenska och gotländska har en motsvarighet då man fysiskt förflyttar sig på ön. De olika got-

ländska dialekterna sägs sinsemellan vara så olika att det påstås att man kan höra skillnader

också grannsockenbor emellan och det finns dock de som menar att det i någon mån försvårar

                                                
393 I en pjäs av B. Runeborg ombeds försäljaren, bördig från Gotland, att omedelbart göra sig av med sin dialekt
om han vill ha sitt arbete kvar (Runeborg, 1975 /inspelning/). Ett annat exempel utgör en bekant, en gotländsk
polisman som ”utlokaliserades” till Stockholm. Han blev, berättade han, medlem av en piketpatrull tillsammans
med en skåning, en stockholmare och en norrlänning. Vid sin första konfrontation med ”buset”, blev han i
förbigående ombedd att tillsammans med skåningen sitta kvar alltmedan norrlänningen sändes ut att tala med
männen. Orsaken som angavs inför min något häpne vän var att de gotländska och skånska dialekterna, med sin
dryghet, verkar provocerande. Detta kontrasterar tydligt mot dagens situation där landsbygden till del
omvärderats och gotländska valts till Sveriges vackraste dialekt (2001).
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samtalet. De säger sig bli tvungna att anpassa sitt språk även då. Folk från olika geografiska

områden på ön säger sig så pass olika att man svårligen kan sjunga varandras sånger utan att

anpassa texterna. Olikheterna anges främst gälla satsmelodin i det talade språket. Även språk-

vetare har uppmärksammat dessa skillnader (Gustavson, 1945; Smitterberg, 1982).

... G:s folkspråk (gottländskan, gutniskan) är, jämte Dalarnas, utan tvifvel Sveriges märkligaste. Det utgör
än i dag, liksom i äldsta tider, en från andra svenska dialekter skild munart, delvis af högst ålderdomligt
skaplynne ... [Gotländskan är] i högre grad än något annat svenskt folkmål [förråder] utländskt inflytande,
tyskt och danskt, såsom helt naturligt är på grund af de historiska förhållandena. Gotländskan är för öfrigt
den enda svenska dialekt, som egentligen kan sägas ega en historia, liksom den ensam eger en verklig
litteratur. Denna tillhör Sveriges äldsta litterära minnesmärken. (Nordisk Familjebok 1909, band 10: 22)

Sammanfattningsvis vill jag peka på att det är dynamiken i mellanformerna som

intresserar, eftersom det är där utrymmet för mötet mellan olika människor skapas och för-

handlas. Trots att de flesta talar någon av dessa mellanformer, snarare än någon imaginär

idealform - den form som grammatik och ordböcker visar fram -, kan gutamål ändå definieras

som ett levande språk inom ramen för en dominerande svensk miljö. Det är ett språk med en

egen historia, som påverkat och fortsätter att påverka dess utformning. Gutamål kan dessutom

karakteriseras som ett heterogent språk vilket medför svårigheter att på ett i avhandlingen

enhetligt sätt återge olika texter, sånger, improviserade tal, intervjuer och samtal.

Min egen hantering av gutamålet inför avhandlingsskrivandet kan delas upp i tre delar:

1) transkribering av olika textavsnitt, citat, ordspråk, visor och dikter samt utdrag ur inter-

vjuer för avhandlingen.

2) översättning av intervjumaterial etc. Textcitat och utskrifter har diskuterats med och

granskats av några språkkunniga.394

3) egen förmåga att behandla språket. Jag klarar ”vardagsliv” på gutamål också om jag inte

talar eller skriver med någon större fluiditet. Vardagskännedom om språket är dock till föga

då man konfronteras med kontextbefriade gutniska gåtor som Oe a ei äi i ai” 395 eller en ord-

lek som: Nård blamä Sunn tåi; Sunn blamä. Nård snåi.396 Gutamål och förståelsen av detta

språk handlar emellertid lika mycket om en teknisk som social färdighet - båda processer som

aldrig avslutas eller fulländas.

                                                
394 Avhandlingens huvudinformanter/sagespersoner, i samband med språkfrågor men också granskare av olika
textavsnitt och citat, har varit Bert Alvengren Havdhem, Gutamålsgillet; Lars Jakobsson, När, Gutamålsgillet;
Allan Nilsson När, Gutamålsgillet; Arne Larsson, När; Osborne Nyström, Fårö, Gutamålsgillet; Kjell Tomsson,
När, visförfattare.
395 ”Vår tacka ligger i ån”.
396  "När det blånar i norr kommer det tö från söder; När det blånar i söder kommer snö från norr".
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Appendix 2 Vistexter

Appendix 2:1 Vardesväiså

Var gang soli gar ur sjöien me en nöier dag Var gång solen stiger upp ur sjön med en ny dag
är dei sumlig till förargelse u andre till behag. är det somliga till förargelse och andra till behag
Man veit int var man har kum fra u int var man ska hän. Man vet inte vart man kom från och inte vart man skall
hän
Man far spark sig själv i rövi u upp u ränn igen. Man får sparka sig i baken och upp och springa igen

De jär tankar sum ska böites, de jär smällar sum skall tas. Det är tankar som skall bytas Det är smällar som skall
tas.
De jär unggar sum ska snöites. De jär kluckar sum skall dras. Det är ungar som skall snytas. Det är klockor som skall
dras
Teimmar rinner så sum vatten ör ett gammelt rostut såll Timmar rinnar såsom vatten ur ett gammalt rostig såll
u man siktar eftar stjenar men kummar int pa hald. och man siktar mot stjärnorna men får ingen på håll

U så ljausnar de ei austar atar um igen Och så ljusnar det ännu  en gång i öster
u bei strandi peiskar sjöen veitar skeaum ei länningen och vid stranden piskas havet till vit skum vid länningen
u man star dar u begrundar, teidn den jär knapp och man står där och begrundar att tiden den är knapp
när sum bara var gangg man ur almanacku När som var gång  man ur almanackan
reivar av en lapp. river bort en lapp

Sumli tallar vaxar hauge men sum andre ligger lagt, Somliga tallar växer höga medan andra ligger lågt
sumli mänskar laupar krokut  men sum andre ränner rakt. Somliga människor löper krokigt medan andra springer
rakt
Dei jär anden sum jär matter, de jär kruppen sum jär svag. Det är anden som är matt det är kroppen som är svag
Dei jär vädret sum bleir bätter um man sansar sig ett slag. Det är vädret som blir bättre om man sansar sig en stund

 Var gang soli gar ur sjöien … Var gång solen stiger upp ur sjön…

(Mellanspel och Närrevygruppen går över från tempo furioso till stilla vals)

Ladingen kummar ain valborgsmässkväld  Våren kommer en valborgsmässkväll
star vör u värmer uss runt kringg ain eld.  vi står och värmer oss runt en eld
Fiskarn bei näti langt eut ifran land Fiskarn vid näten långt från land
haldar ett auge pa löise bei strand. håller ett öga på lys-stängerna på land
Elden ei biksvarte nati ett bloss, Elden i den kolsvarta natten, ett bloss
löisar oe väg men far inte släppes loss. lyser upp vår väg, men får inte släppas loss
Sätt baini ei rövi på den potentat. Sätt foten i baken på den potentat
sum vill fördärve den jord vör har fat. som vill förstöra den jord vi ärvt.
Laike mei eld'n ger ingens mandat. Leka med elden ger ingens mandat
Men du skall anse de sneikstu du fatt. Nej du skall ansa det arv du fått
När du gar haim u när vör skjautar spjäld. När du går hem och vi slutar sjunga
Ta glöidar me haim så att du har eld . Ta en glöd med dig hem så du har eld

la la la lalalala            i stilla valstakt            la la la lalalala
Åter i tempo furioso
Var gang soli gar ur sjöien … se ovan
De jär tankar sum ska böites
Var gang soli gar ur sjöien …

Text: Allan Nilsson (Översättning författaren)
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Appendix 2:2 Summarn kummar

Summarn kummar me sol, kummar yvar hällmark u stain  Sommarn kommer med sol, kommer över häll och sten,
yvar förfädas bain, yvar martall, yvar ain. Yvar maurar u mack, över förfäders ben, över martall, över en. Över myror och
kryp,
liksom yvar pinnsvein u rack. Skeinar soli igen pa ladingen. Liksom över igelkott och lodare. Skiner solen igen om
våren.

Summar dei är när soli kummar yvar Austargarn Sommar det är när solen stiger över Östergarn.
Summar de är när brimsar brummar u myggar bleir me ban. Sommar det är när humlor surrar och myggor blir med
barn.
Summar de är när lycko bjaudar sorgi upp ti dans Sommar det är när lyckan bjuder sorgen upp till dans
(Summar de är när Palme goimar si pa norr nånstans. Sommar det är när Palme gömmer sig på norr
någonstans.)
Visst skudd de vare trist, skudd de var um Summan int’ fanns.Visst skulle det vara trist, skulle det vara om sommaren
inte fanns.

Summarn kummar me sol Sommaren kommer med sol, …

Vackat kan vare mosse pa en gammel sprucken stain. Vackert kan vara mossa på en gammal sprucken sten.
Vackat kan var att hald sei bei fast bärgningi är klain. Vackert kan vara att klara sig också om bärgningen är
klen.
Vackart kan vare sån’t sum kalles fäult nå’n annenstans  Vackert kan vara sån´t som kallas fult någon annanstans.
Visst skudd de vare trist, skudd de var um Gotland inte fanns Visst skulle det vara trist, skulle det vara om Gotland inte
fanns.
Summarn kummar me sol … Sommaren kommer med sol. …

Text: Allan Nilsson (Översättning: författaren)

Appendix 2:3 - Grab neir Gräv ner

Gotland fostaroy, 
de var en gang en faslit reikar stat.
Greisar daim gav vør mat pa silver trug u fat,
men så kom en dag den danske töiven
Valle Atterdag
Tyskar u Svenskar (tvi) sen av same skrot u slag.

Grab neir, grab neir, grab neir allting vør ser,
før lykku snor si nukk igen 
u da gravar vør up de igen.
repris

[Før] sex hundre skattar har di grave upp
ør Gotlands gamble jord , 
men allt|ing] har herrar tat
me lag u stæure ård.
Gotlands fornsal  har di plukke 
av bad/var guld u silverskatt. 
Røvet ti Stockholm upp all ræikedom vør hatt.

Grab neir, grab neir, grab neir allting vør ser,
før lykku snor si nukk igen 
u da gravar vør up de igen.
repris

Bainsprættrar di to' ifran Hablingbo
en gang en vakker ring stælldes i monter æut.
Nå finns dær ingenting.
 (Erik Olsson Sanda)

Gotland fosterö
det var en gång en rikt land
Grisar gav vi mat i silvertråg och fat
men så kom den danske tjuven
Valle Atterdag
Tyskar och svenskar, (tvi) sen av samma skrot och korn.

Gräv ner, gräv ner, gräv ner allting vi ser
för turen vänder säkert ännu en gång
och då gräver vi upp det igen
repris

(För) sex hundra skatter har de grävt upp
ur Gotlands gamla jord
men allting har herrarna tagit
med lag och stora ord
Gotlands fornsal har de länsat
på både vår guld och silverskatt
Rövat till Stockholm all den rikedom vi haft

Gräv ner, gräv ner, gräv ner allting vi ser
för turen vänder säkert ännu en gång
och då gräver vi upp det igen
repris

Bensprättare397 dom tog ifrån Hablingbo
en gång en vacker ring som ställdes i en monter
Nu finns där ingenting.
(Översättning: författaren)

                                                
397 Bensprättare är det samma som arkeolog (här synonymt med storsamhället). Det var en arkeolog som tog
Havorringen från Gotland till Stockholm där den sedan blev stulen.
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Appendix 2:4 Oles Jaken

Oles Jaken som den framfördes av Risto Leino under en föreställning med Haimkoirt i

november 1988

När Oles Jaken kum in té Stenstugu.
Han krased si u sägd godda.
Ja i får ursäkte jag kommer stolpendes,
jag kund just tro att I spised middag.
Ja vad gärd dei da: sagd Steinstu Liven
Du kan väl ta dei en bit du mei.
Dei ei 'nt märkvärdigt alls
me pärgröit u korv u dricke de kan de blei

Men jaken sägd vad de var för galet
Han hade lärt sig ti vete hut
Men likväl sätt han sig fram till borde
För uten föide tar mänsku sleut.
Sen satte han si u smord i sei maten
u Oles Jaken sägd dei smakd bra.
Men sen to Liven ga u sätt pa pannu
för ain slurk kaffi di skudd di ha.

U Stainstu Liven ha tog fram bullar
U Stainstu Nicken tog fram konjàk
För dei jär gutt här langt ner i braustet
de piggar upp o har goer smak
Men så blitt Jaken leit antereren
u di sag ut sum han int kund sitt still.
Så Stainstu Liven tatt ord u spörd han:
Ei de nåe särskild sum Jakob vill?

Jo de var så, hur skall jag säge,
jag hade ärende när jag kum heit
Jag skudd vilje lane ain sak ut av er
Ain släikar har er, dei har jeg seit
Javisst far du lane vad du bihöivar
Um vör kan hjälp di, ja de blir bra
Men du får söke ti tale ur skägge
ja du får säge vad du vill ha.

U Oles Jaken han rörde vid koppen
han to' en fettbons u dupped ei.
Han drog in luft u dei syntes töidligt
att de var nå sum dei skudde skei.
Jo de skudd va gilt um ja kunde fa lane
den där mojängen sum släcker eld
För haile byggningen där haime brinner
u de skudde prompt ha vart släckt.
   Av Roland Olsson

När Olles Jakob kom in till Stenstugu gård.
Harklade han  sig och sade Goddag
Ja ni får ursäkta om jag kommer klivandes.
Jag kunde just tro att ni satt mitt i middagen.
Det gör väl ingenting alls sade Stenstugu Liven
Du kan väl äta en bit mat med oss
Det är inget märkvärdigt alls
med potatismos, korv och 'Dricke'.

Men Jaken sade att inte passar det sig.
Jag har lärt mig hyffs och ordning.
Han gick i alla fall fram till bordet
”Utan föda står sig människan slätt”
Se'n satte han sig till bords och åt.
Och Oles Jaken sade att det smakade bra.
Så gick Liven och satte på pannan
för en tår kaffe skulle de ha.

Och Stenstugu Liven tog fram bullar
Och Stenstugu Nicken tog fram konjak
För det gör gott långt nere i bröstet
det piggar upp och god smak
Men så blev Jaken en aning orolig
och det såg ut som han inte kunde sitta still.
Så Stenstugu Liven tog till orda och frågade honom:
Är det något särskilt som Jakob vill?

Jo det var så, ja hur skall jag säga
Jag hade ett ärende när jag kom hit
Jag skulle vilja låna en sak av er.
En sådan vet jag att ni har, det har jag sett.
Javisst får du låna vad du behöver
Om vi kan hjälpa dig så att det blir bra.
Men du får allt försöka att tala ur skägget
Ja du måste säga vad du vill ha.

Och Oles Jaken han rörde vid koppen,
han tog en 'munk' och doppade.
Han drog efter andan och det syntes tydligt
att det var nu som det skulle ske.
Jo det hade varit bra om jag kunde få låna
den där mojängen som släcker eld.
För hela huset där hemma står i brand
och det skulle prompt bli släckt...
    (översättning  författaren)
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Appendix 3 Sägen om Lau och När kyrkor

När och Lau, både som hela socknar och individuella gårdar, har under århundradena haft

många orsaker att samarbeta vilket inte är så konstigt med tanke på hur socknarna geografiskt

d.v.s. ägandemässigt gick in i varandra. Länge fanns det inte några fastställda gränser mellan

socknarna utan det var gårdarna som gick samman och bildade en gemenskap, en socken.

Dessa gårdars jordägande gick sedan kors och tvärs igenom det som idag är socknarna.

En gammel sägen um Laus u Närs körkar
Laus u Närs körkar har en gang i täiden blitt byggd av var u sun. Sun'n hade byggt laus u far'n Närs, men
lauboars körku blai mik vackrare än Närkars, u dei kund int far'n fördra. Ti släut blai'n så avundsjauk pa
sun'n, så han lätt kast en hapli stäur stain fran Närs körk u läik ettar lauboars, men stain'n hannt int fram,
äutn blia liggnes en bit ifran na, u där liggar han ännu. När de da inte lyctes'n ti kast körku sudnar för
sun'n, så had'n tat si av däit en dag u hälst pa än, u da had'n biröimt sun'n u tyckt att han hade gärt sitt bra.
De var bär på ett ställe sum de kund bihöiv u ändres lätie, u dei vidd'n hjälp'n mei, u så to han u läggd äut
en breidstum yvar dein gavlen, u så bifald'n sun'n ti kräup äut pa den u ändre de sum skudd ändres, u
sun'n han aned ingen orad han ai, äutn han trod far'n um gutt, u så kraup han äut pa breidstumpen, så
langt han bär kund kumme, för dei att han skudd na bättar. När far'n sag det, så släppt han breidstumpen,
så sun'n flaug i jård u slo ihel si, u da lo far'n, u därefter har sokni fat sitt namn! (Gustavson, 1977: 47-8)

Lau och Närs kyrkor byggdes en gång i tiden av en far och hans son. Sonen byggde Laus

och fadern Närs kyrka, men laubornas kyrka blev mycket vackrare än närbornas och detta

kunde fadern inte acceptera. Till slut blev han så avundsjuk på sin son att han kastade en stor

sten från När kyrka mot laubornas, men stenen nådde inte ända fram utan blev liggandes en

från denna och där ligger den än idag. När detta nu inte lyckades fadern att kasta sönder

sonens kyrka så gick nu fadern bort för att hälsa på sonen och då berömde han sonen och

menade att an gjort ett gott arbete. Det var bara, menade fadern, på ett ställe som kyrkan

skulle behöva förbättras en aning och detta ville han hjälpa till med, så lade han ut en bräd-

stump vid ena gaveln så långt han bara kunde och så befallde han sin son att krypa ut för att

ändra det som skulle ändras och sonen anade ingen oråd utan litade på sin far och så kröp han

ut på brädlappen, så långt han bara kunde, för att kunna komma åt. När fadern då såg det, så

släppte han brädlappen så föll sonen ner på marken och slog ihjäl sig och då log fadern och av

detta leende har socknen fått sitt namn (översättning författaren).
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