
1 
 

Reiserapport Gotland våren 2019 
(fotos: Wolf-Detlef Reinecke, Per O. Anthonsen, Mette Hummelvoll) 

 

Mandag 6. mai presis klokken ni startet Teamtour-bussen på veien mot Gotland med 

43 forventningsfulle passasjerer. her foreviget noe senere på turen. 

 

 

Kjøreværet var utmerket, grått og kjølig med noen solgløtt og små regnskurer. 

Allerede utover langs fjorden lød «Det hender så mangt på Hovedøen» fra vår 

syngende sjåfør - og mange sang med. Utallige sanger gledet oss gjennom 

fastlandssveriges noe ensformige landskap og på Gotlands smale veier. Andre i 

bussen bidro med telehistorier, vitser og lokal informasjon, så mil etter mil gikk 

hyggelig unna. TV-skjermer bakover i bussen ga oss følelsen av å sitte foran.  

Et koselig skjærgårdshotell i Nynäshamn tok 

vare på oss til den store fergen gikk fra kai 

neste morgen. Passasjerantallet var den 

dagen sterkt begrenset pga frakt av farlig last, 

så vi hadde kjempegod plass. 

Utseiling på rolig sjø blant hundrevis av 

holmer og skjær, vel tre timer etter ankom vi 

den unike middelalderbyen Visby. som meget 

fortjent er på UNESCOs verdensarvliste  

Gotland er Sveriges største øy (ca 3000 km2) 

- også kalt Sveriges største sommerparadis - 

noe vi kan tro er sant etter å ha blitt kjent med 

øya. 
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I buss og båt og venterom. 

En vandring kysten rundt blir på 80 mil, en populær øvelse for besøkende. Klatring er 

det derimot lite av - høyeste topp er på 82 meter. Gotland har en mangfoldig historie 

med vikingetid, livlig hansahandel og stor velstand, borgerkrig mellom kjøpmenn i 

Visby og bønder på landet, danskekongen Valdemar Atterdags erobring og 

utplyndring med 

langvarig 

nedgangstid. I dag 

blomstrer øya igjen 

bokstavelig talt – med 

en viden berømt flora 

og med turisme som 

største næringsvei. 

Over en million 

besøker i 

sommerhalvåret øya 

som ellers har bare 

60 000 fastboende 

guter. 
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Oppholdsvær var bestilt og ble levert, sol og blå himmel hver dag mildnet den kalde 

vinden. Guiden Brit fulgte oss i tre dager, først på en vandring i Visbys egenartede  

bysentrum med små og fargerike hus langs idylliske brosteinsgater, vakre hager og 

parkområder, kirke- og klosterruiner.  Vi var dessverre for tidlige turister til å få nyte 

de mange stokkrosene som pryder husveggene, men samtidig fikk vi fordelen av få 

turistkøer og lite trafikk på veiene.  

 

 

St. Karins kirkeruin fra et fransiskanerkloster grunnlagt 

1233 – blir i dag brukt til kulturarrangementer.  

 

Byen er innrammet 

av en storslått 

ringmur på 3,5 km 

med 27 av de 

opprinnelige 

tårnene bevart. 

Vollgraven rundt 

muren er i stor 

grad beholdt som 

grøntområde.  

 

 

Det er forbudt å bygge høyere enn 3 

etasjer i Visby, dermed har man klart å 

bevare det spesielle bybildet. 

Spekulanter kjøper nå dessverre opp 

mange av husene, og prisene blir mer 

uoverkommelige for egne innbyggere.  
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Onsdag ble det heldagstur i en særpreget natur på sydsiden av øya. Landskapet 

skifter mellom skogsområder, grønne gressarealer og rapsgule åkre. Alltid velstelte 

gårder og hus, svært mange med stråtak. Gårdene blir stadig større, de mindre 

forsvinner pga dårlig lønnsomhet. Noen forsøker seg med vindyrking, men nå så det 

dårlig ut for vinrankene med den langvarige kulden. 

Landskapsflagget med Gotlands våpen vaiet mange 

steder. Her er fullt av sauer, stort sett svarte, og akkurat 

nå var det en mengde nusselige lam. Sikkert kjekt å være 

på en øy fri for ulv og bjørn. Av ville dyr er rådyr de 

største, rev ble innført for 30 år siden og har formert seg 

kraftig.  Ellers fins hare, kanin og pinnsvin, og selvsagt 

fugler som også her dessverre ser ut til å minske i antall. 

Men svarttrostens vakre sang kunne enda høres over alt.   

Vinden tørker ut jord og planter – et problem på en 

vannfattig øy. På hovedøya er innsjøene blitt drenert for å 

skaffe mer jordbruksareal. Det er nødvendig med stadige oppfordringer om å spare 

på vannet. Man forsøker avsalting og rensing av 

havvann, men Østersjøen er ikke særlig 

velsmakende for drikkebehov.  

Perfekt stablede steingjerder og litt annerledes 

skigarder enn våre skilte jordstykkene, og 

vindmøller i ny og gammel utgave var det 

mange av. Også her går diskusjonen om 

naturbevaring og grønn energi.  

Visby domkirke fra 1200-tallet var et 

imponerende skue både uten- og innenfra. 

En vakkert utskåret altertavle, glassmalerier 

i gammel og moderne stil, og gedigne 

lysekroner i messing. Vi sendte en 

medfølende tanke til dem som må pusse 

disse!   
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Nær havet med utsikt til naturreservatene Store og Lille Karlsøy passerte vi en såkalt 

skipssetting – et gravmonument fra bronsealderen. Og nær havet ville Ulf Lundell bo, 

hans «Jag trivst best I öppna landskap” er visstnok skrevet på Gotland.  

 

En smal kystvei, med bittesmå fiskerhus og utrolig skjeve trær pga den evindelige 

vinden fra sydøst, ledet oss til de berømte kalksteinsklippene på sydspissen. 

Hoborgsgubben er den nest største rauken på øya. På stranden nedenfor kunne vi 

nok ha funnet fossiler – slike er det flust av i kalksteinslandet.  

Det pågår militær oppbygging på øya fordi naboen i øst synes mer truende. En fordel 

med dette er bosetting av yngre familier som ønskes velkommen.  

Det ble et par mindre endringer på turen i forhold til programmet, men vi fikk en god 

erstatning. 
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Den lille øya har hele 92 kirker fra Gotlands storhetstid, de fleste av type kløvsadel, 

dvs tredelte med stort tårn. 

Vi besøkte Frøyels kirke 

med dens spesielle 

interiør. Her fikk 

pensjonistkoret testet den 

flotte akustikken med «Å, 

eg veit meg eit land» med 

sjåfør Jan som solist. 

Utenfor kirken lå en 

trojaborg i gresset – en 

sirkelformet steinlabyrint 

som antakelig hadde en 

religiøs funksjon i 

bronsealderen.  

 

Torsdag var det tid for øyas nordside, Vi stoppet ved et enormt steinbrudd i Slite – 

nok et eksempel på svensk «ordning och reda». Her utvinnes kalkstein for 

sementproduksjon. Steinen ble dannet på havbunnen for 400 millioner år siden. 

Området skal gå tilbake til naturen og bidra til biologisk mangfold når virksomheten 

avsluttes ca 2025.  

 

Vi passerte stedet hvor et tidligere krigssykehus ble gjenåpnet for å motta hvite 

busser med flyktninger fra krigens konsentrasjonsleire. Vi besøkte også den 

engelske kirkegården ved havet. Under Krimkrigen lå engelske krigsskip her, og flere 

sjøfolk som døde av kolera, fant siste hvile i strandkanten.   

En minuttlang fergetur førte oss til lille Fårö som i dag huser ca 500 fastboende og 

langt flere får. Flere «kjendiser» hadde/har her sitt sommersted, bl.a. Olof Palme. 

Ingmar Bergman forelsket seg i øya, bodde og arbeidet og ble begravet her. Flere 

filmer er innspilt i området, og i dag er det etablert et kunstnersenter på Bergmans 

eiendom..  
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Fårö har flere større 

innsjøer, og lange 

kyststrekninger med 

spektakulære rauker 

som står igjen etter at 

de mykere bergartene 

er erodert bort.   

Dagens siste stopp var 

ved Lummelundagrotten 

I 1948 fant tre 

eventyrlystne og 

nysgjerrige gutter en 

inngang til 

dryppsteinsgrotten.  De 

måtte kravle seg innover i smale partier med stearinlys til hjelp, og utforsket grotten 

så ofte de kunne. Det gikk 7 år før de fortalte andre om stedet.  I grotten lever fisk, 

flaggermus og en mengde insektarter. I dag er grottegangene tilrettelagt for turister 

med trapper, steingolv og gelendre, og millioner av besøkende har fått oppleve 

denne merkelige og fascinerende verden.  

 

Med en kopp kaffe takker 

vi for hyggelig samvær på 

en opplevelsesrik tur.  

 

Mette Hummelvoll 

Fredag var til egen disposisjon før fergeavreise utpå 

ettermiddagen. Flere av oss besøkte Gotlands 

berømte museum, Fornsalen, som på en interessant 

og pedagogisk måte presenterer historien og 

arkeologiske funn, blant annet en stor samling 

bildestener som er unike for Gotland.  

Siste overnatting i Oscarshamn før retur gjennom 

Sverige og innom Nordbysenteret.   

 


