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Kom med på en rejse til Gotland og Fårö, hvor du går i tusind år gamle 
fodspor, og historiens vingesus blæser dig omkuld. Siden hedenold har de 
to øer i Østersøen tiltrukket folk fra nær og fjern, og sporene af de mange, 
som kom før os, ses stadig ude i landskaberne og inden for bymuren i 
hovedbyen Visby. Øerne drager stadig. 

Følger man sporene, og lytter man efter, er det, som om man kan høre forti-
dens stemmer hviske deres historier til een. Her har bl.a. sørøvere, nonner, 
rige købmænd og afsatte konger igennem tiderne levet. Danske kong Val-
demar Atterdag erobrede øen i 1361, og små 300 år senere tabte Christian 
4. den igen i krigen, som også kostede ham et øje og hans gode helbred.

Hovedbyen Visby er i dag på Unescos Verdensarvliste på lige linje med 
pyramiderne i Giza, Den Kinesiske Mur, og Roskilde Domkirke. Men Got-
land og Fårö er ikke kun middelalderruiner og bronzealderhøje, på øerne 
finder du også nutidskunst, “loppis” og svensk gastronomi. 

Gotland og Fårö er svenskernes foretrukne ferieparadis, og mere end en 
mio. gæster hvert år øerne, som udover den spændende historie også er 
kendt for en storslået natur med bedre sandstrande og mere sol end det 
svenske fastland. 

Om denne guide
Jeg er historiker og har igennem de sidste fem år haft fornøjelsen af at 
være rejseleder på Gotland & Fårö. I En historikers personlige guide til 
Gotland & Fårö deler jeg ud af mine bedste oplevelser på øerne, guider 
dig til steder, som jeg synes du bør se og fortæller de historier, som jeg så 
ofte har fortalt til mine medrejsende. Bogen er således et kurateret ud-
valg af mine rejseerfaringer og min historiske research. Jeg giver dig her-
med mit bud på, hvad jeg synes du bør se og gøre på Gotland & Fårö. Og 
af den grund er guiden personlig og måske ikke som de fleste guidebøger. 
Med denne bog kan du finde vej, vide mere og lære nyt om gammelt.

Forord
Bemærk, at det aldrig har været mit mål, at guiden skulle dække alt, hvad 
der er at vide om eller opleve på Gotland og Fårö. Og af pladshensyn har 
jeg måttet se bort fra Gotska Sandön, Karlsøerne og Öland, som ellers 
ville have passet fint ind i sammenhængen. Jeg har taget mig den frihed 
at vælge og vrage mellem gotlandske historier og seværdigheder. Jeg har 
plukket ud og valgt fra.

Inden din afrejse kan du i bogens 1. del, Gotlandske historier, fordybe dig 
i øernes historie fra stenalder til i dag med udgangspunkt i mange af de 
mennesker, som har sat deres præg på øerne igennem tiderne. Jeg har 
så vidt muligt ladet dem selv komme til orde vha. citater fra breve, dag-
bogsoptegnelser m.m. I forlængelse af hinanden udgør fortællingerne en 
mosaik, der tegner øernes historie gennem mere end 4.000 år. 

Herefter går turen til Gotland og Fårö i bogens 2. del, Oplevelser på Got-
land og Fårö, hvor jeg har inddelt landskabet i 5 dele: Visby, Sydøen, Midt-
øen, Nordøen og Fårö. I afsnittene kan du finde frem til gode oplevelser 
og steder på øerne, “hvor det skete”, og hvor de personer, du lærte at 
kende i 1. del, har sat deres spor. Spor, som du kan følge i dag. Alle steder 
er listet med koordinater, som let kan tastes ind på en mobil eller gps, når 
du vil finde vej.

I 3. og sidste del har jeg samlet praktiske informationer, som kan være 
nyttige når du står på øerne og gerne vil finde orkideer, overnatnings-
steder eller komme med på en trøffeljagt i de gotlandske skove.
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Gutasagaen er en krønike om Gotlands historie i tiden op til den dan-
ske erobring i 1361. Den blev skrevet i 1200-tallet, og der findes kun 
ét originalt manuskript skrevet på gutamål, som er en gammel oldnor-
disk dialekt. Sagaen indledes med fortællingen om Tjelvar (på gutamål:  
Þieluar), som opdager Gotland. Han er en slags magiker, en mytisk figur, 
for Gotland hviler, ifølge historien, under en forbandelse som betyder, at 
øen er under vand om dagen og over vandet om natten. En forbandelse, 
som endelig brydes, da Tjelvar tænder ild på øen for allerførste gang. 

“ Gotland fandt først den mand, som hed Tjelvar.  
Da var Gotland, så fortroldet, at det om dagen sank,  
og om natten var oppe, men den mand bragte først  
ild til landet. Og siden sank det aldrig igen.”

Tjelvar havde sin søn med, men åbenbart ingen kone. Det havde sønnen 
Hafde heldigvis, hun hed Hvidestjerne, og hun drømte en drøm en nat, der 
forudsagde øens skæbne:

“ Denne Tjelvar havde en søn som hed Hafde, mens Hafdes kvinde hed 
Hvidestjerne. De to satte, som de første, bo på Gotland. Den første nat 
hvor de sov sammen, da drømte hun en drøm. Det syntes hende, som 
tre orme var slynget sammen i hendes barm, og som om de krøb ud af 
barmen på hende. Denne drøm sagde hun til Hafde, sin husbond. Han 
udlagde hendes drøm sådan: Alt er med ringe bunden: Bo-land skal 
det blive, føde skal vi tre sønner. Dem gav han alle navn ufødte:  
Gute skal Gotland eje, Graip skal den anden hedde og Gunfjøn den 
tredie.De skiftede siden Gotland i tre tredinger, så at Graip den ældste 
fik den nordlige treding, og Gute den midterste treding mens Gunfjøn 
den yngste fik den sydligste.”

Tjelvar
Historien om Tjelvar, Hafde og Hvidestjerne kan ‘læses’ på flere runesten 
rundt om på øen. Ligesom den kan ses i delingen af Gotland i tredinger 
(tre distrikter, en praktisk måde at inddele øen i områder), som blev be-
holdt frem til 1747, og som stadig opretholdes indenfor kirken, idet Region 
Gotland er delt i tre pastorater. 

Men tilbage til sagaen. Var Tjelvar virkelig den første mand på Gotland? 
Det kan ikke vides med sikkerhed, men jeg har besøgt et sted, som siges 
at være hans grav. Stedet kaldes Tjelvars kärring og ligger inde i sko-
ven på Gotlands nordøstlige kyst. Det er et mystisk sted. På Gotland er 
skibssætninger ikke er så ualmindelige, og grave i form af skibssætninger 
og stenrøser fra perioden er ikke sjældne. Tjelvars kärring er en af flere 
mellemstore skibssætninger, men den er ikke tom, som de fleste ellers er!

Stenrøser og skibssætninger 
De ældste spor af menneskelig aktivitet på Gotland stammer fra omkring 
4500 år før vor tidsregning (fvt.). Det er spor efter en stenalderkultur, som 
er langt mindre udforsket end fx den danske. Langt flere spor har man på 
Gotland efter bronzealderfolket. Det var dem, knoglerne i Tjelvars kärring 
hørte til, og de havde deres storhedstid omkring år 1500-500 fvt. 

I Danmark byggede bronzealderfolket de store gravhøje, og på Gotland 
samlede de sten til hobe i store bunker kaldet stenrøser. Mest imponeren-
de er Uggard Rojr nær Rone på det sydlige Gotland, som er den største af 
dem alle. Med en højde på næsten 8 meter og en diameter på 45 meter er 
den større end en villa! Røserne blev oftest bygget nær den daværende 
strandkant og kunne derfor ses til skræk og advarsel af dem, som sejlede 
forbi ude på havet. I dag ligger de fleste lidt inde i landet, for strandlinjen 
har flyttet sig en del, som tiden er gået.
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Gotland har usædvanligt mange stenrøser fra bronzealderen. I alt er 1300 
registrerede, og heraf betragtes de 400 som store. Mange er blevet un-
dersøgt, og der er skrevet mange bøger om emnet. En stenrøse er, som 
ordet antyder, bygget af sten. I modsætning til en gravhøj, hvor der er 
lagt jord ovenpå, står en stenrøse ‘bar’. Kun få stenrøser er undersøgt til 
bunds. Dels for at respektere gravfreden, dels, og dette er en mere prak-
tisk årsag, fordi arbejdet med at fjerne store tunge sten fra en kæmpestor, 
ustabil bunke absolut ikke er let.

I Kauparve, på Gotlands nordspids, har man i videnskabens navn givet 
os alle en sjælden mulighed for at kigge ned i en grav, som blev dækket 
til for mere end 2000 år siden. Da man løftede låget af stenbunken fandt 
forskerne en reel bygningskonstruktion, som både forundrede og impo-
nerede dem. Den oprindelige stenrøse havde en diameter på 18 meter 
og var cirka 3 meter høj. I midten stod et hult, koldmuret tårn som var 2,5 
meter højt. I bunden og den ene side af tårnet fandt man 3 stenkister med 
ubrændte menneskeknogler og fine bronzesmykker fra cirka år 1000 fvt. 
De fleste stenrøser er bygget af kampesten, på det nordlige Gotland af 
kalksten, og deres historie strækker sig fra ca. 1500-300 fvt. På samme 
tidspunkt begynder man at rejse skibssætninger (det er i en sådan Tjelvar 
ligger begravet). Typisk i samme område, nær ved stenrøserne. Men tra-
ditionen med skibssætninger varede væsentlig længere end røserne, helt 
ind i jernalderen og op i vikingetiden. 

Bronzealderfolket dyrkede uden tvivl en slags guddom eller flere, som 
folk har gjort det til alle tider. Og skibssætningerne har måske kunne føre 
dem til en sikker havn i evigheden. Men det er langt fra de fleste skibs-
sætninger, man har fundet spor af mennesker i. Faktisk så ved forskerne, 
i modsætning til stenrøserne som altid indeholder grave, ikke nøjagtigt, 
hvad skibssætningerne er til for. Traditionen med at fragte folk med skib 
til et liv hinsides dette ses på runesten og i landskabet rundt om i hele 
Norden. 

På Gotland findes der 350 synlige skibssætninger, som menes at være en 
form for mindesmærker over høvdinge og andre stormænd. Skibene er som 
regel sat med kampe- eller kalksten og længden varierer fra 6 til 42 meter. 
Den længste skibssætning findes i Gnisvärd ved Tofta lidt syd for Visby. Og 
i Gålrum, på det midterste Gotland nær badebyen Ljugarn, sejler en flåde 
af 7 skibe mod den Estiske kyst. Hvor mange stenskibe, der er forsvundet 
gennem tiderne, kan kun guderne vide. I alle fald, har man konstateret, at 
en hel del skibssætninger i dag er at finde under jordoverfladen.

Vikinger og handelsmænd
Gotland udgør mindre end 1 % af Sveriges areal. Alligevel er 2/3 af sven-
ske vikingetidsskatte fundet på øen. Og udgravninger fortæller os, at Got-
land allerede i vikingetiden var centrum i et vidt forgrenet handelsnet-
værk, som strakte sig fra Birka til Byzans. 

Begiver man sig ud i det gotlandske landskab og graver i jorden, finder 
man ikke kun skibssætninger og stenrøser under det øverste muldlag, 
man kan også være heldig at finde beviser på den driftige handel og den 
ufattelige rigdom, som de gotlandske bønder nød godt af helt tilbage til 
vikingetidens begyndelse i 7-800-tallet og langt ind i middelalderen. Mere 
end 700 vikingeskatte er blevet gravet frem af Gotlands stenede jord. Og 
der er ikke noget, som tyder på, at øen i Østersøen har fremvist alle sine 
skatte. 

Næsten hver gang arkæologerne er stødt på rester af vikingehuse på 
Gotland, har husene nemlig vist sig at rumme store skatte. Bestående 
af alt fra bronze- og sølvsmykker, kostbare ædelstene til sølvmønter i ti-
tusindvis. Ofte er skattene blevet gravet ned under gulvet i de for længst 
forsvundne vikingehuse. Hvorfor er skattene gravet ned og aldrig gravet 
op igen? Nogle mener, at det kan have været som offergaver til guderne, 
andre at skattene er gemt ned af langt mere praktiske årsager: for at und-
gå tyveri og plyndring i stedet for en moderne bankboks.
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Spillingsskatten 
Verdens suverænt største vikingeskat blev fundet i sommeren 1999 på en 
mark nær Spillings på det nordøstlige Gotland. En landmand havde under 
pløjning af sin mark fundet en arabisk sølvmønt, og han tilkaldte derfor lo-
kalmuseet, før han gjorde dagens arbejde færdigt. Med en metaldetektor 
fandt arkæologerne samme dag Sveriges to største sølvskatte samt en 
bronzeskat. Skattene var gravet ned i jorden med kun få meters mellem-
rum og begge blev fundet inden for et par timer. Senere fastslog arkæolo-
gerne, at der på stedet havde ligget en stor vikingegård, og at de tre skatte 
var blevet gravet ned under gårdens gulvbrædder. En gård, som måtte 
have været særdeles rig, for de to sølvskatte indeholdt henholdsvis 25 og 
40 kilo mønter, armbånd og -ringe samt sølvbarrer. Bronzeskatten bestod 
af 20 kilo arm- og halsringe, dragtnåle, barrer og bronzebeslag. Mønterne 
var der flest af: 14.000 i alt fra hovedsagelige arabiske lande. Ved hjælp af 
mønterne blev skatten dateret til omkring år 870, dvs. midt i vikingetiden. 
De svenske arkæologer var forbløffede over den fantastiske skat. De hav-
de aldrig set magen til i Norden. Landmanden blev nok også glad, for han 
modtog senere lidt over to millioner svenske kroner i findeløn. 

Spillingsskatten, som den store skat blev kaldt efter sit findested, er nu 
langtfra det eneste fund på Gotland, som har budt på mængder af sølv-
mønter og andre værdier. Alt i alt har de svenske arkæologer fundet 
160.000 sølvmønter på Gotland. Hovedparten kan spores til lande som 
Iran, Irak, Syrien og Egypten. De andre mønter stammer fra det øvrige 
Skandinavien, England, Frankrig, Spanien og Byzans (nutidens Istanbul). 

Spørgsmålet, som arkæologerne nu forsøger at besvare, er, hvordan al 
denne rigdom kom til den lille ø, hvis naturrigdomme udelukkende består 
af træ og sten? 

Svaret har man søgt efter i Frøjel, en tidligere vikingehavn på Gotlands 
vestkyst, syd for Visby. Havnebyen er nu blevet udgravet gennem mere 
end 10 år, og arkæologerne mener, at de har fundet en del af svaret på, 

hvor Gotlands vikinger fik deres rigdomme fra. I form af mønter og smyk-
ker af guld og sølv har man nemlig fundet rige beviser på omfattende han-
delskontakter med lande både nær og fjern: Baltikum, Rusland, Byzans og 
Arabien. Men dét, som har overrasket forskerne mest, er de mange tyde-
lige spor efter dygtige kunsthåndværkere og guldsmede, der har levet og 
arbejdet i havnebyen. Levn viser, at der i mange små værksteder omkring 
havnen blev kreeret fint forarbejdede guld- og sølvsmykker. De kostbare 
metaller blev højst sandsynligt importeret i rå form til øen fra øst. Tonsvis 
af jernslagger (restproduktet efter udvinding af jern) tyder også på, at de 
gotlandske håndværkere har importeret store mængder jern, som de så 
har forarbejdet hjemme. Hvorfra jernet kommer vides ikke. 

Lokale arkæologer og historikere er ikke i tvivl om, at Fröjel har været 
en af Gotlands største og vigtigste havnebyer i vikingetiden. Men den 
var ikke den eneste. Indtil videre har man fundet 52 mulige vikingehavne 
rundt om på hele Gotland. Langt størstedelen af havnene har været små, 
men 7 har været på størrelse med Fröjel og med lignende aktiviter. De 
mange havne i vikingetiden, fordelt rundt om på hele øen, fortæller om 
travlheden som herskede her på øen midt i den livlige Østersø, da denne 
var et vitalt knudepunkt i et vidt forgrenet handelsnetværk mellem øst og 
vest, nord og syd. 

De mange små havne blev anvendt af Gotlands vikingebønder, der i små 
grupper slog sig sammen om at bygge og eje et eller flere skibe, som de 
rejste afsted i for at sælge gotlandske varer i det fremmede og bringe luk-
susvarer hjem til Gotland, inden vinteren satte ind. Hjemme på Gotland 
passede de deres dyr, afsatte handelsvarer og forøgede typisk familien.

Hver sommer sejlede de gotlandske vikinger ud igen med kurs mod Bal-
tikum, Rusland og videre sydpå, ad de russiske floder, for at handle. Efter 
nogen tid etablerede guterne handelsstationer i det russiske, bl.a. ved 
Lagadosøen, tæt på Sankt Petersborg, hvor arkæologer i Staraja Ladoga 
har fundet spor efter en vikingeboplads fra ca. år 750. Omkring dette tids-
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punkt fik guterne øget konkurrence fra vikinger på det svenske fastland, 
hvor handelsbyen Birka også havde en stærk position i handelen med øst.

Efter at have krydset Østersøen var det på floderne, at vikingerne fragte-
de deres varer frem og tilbage på små skibe, som let kunne trækkes fra 
flod til flod over land. På flodernes vandveje kunne de eventyrlystne vikin-
ger komme helt til den arabiske verden omkring Sortehavet med Odessa 
og Byzans og i nogle tilfælde videre til Middelhavet og Det Hellige Land. 

Modsat de ofte mere blodige vikingetogter mod vest, som især de danske 
og norske vikinger begav sig ud på og blev så berygtede for, så er der ikke 
noget som tyder på, at de vikinger, der sejlede mod øst, i nævneværdig 
grad plyndrede de områder, de efterhånden nåede frem til. Hvorfor ikke? 

De ville ikke skade deres egen handel og må have indset, at fred var en 
bedre vej til velstand end krig. Planløse plyndringer kunne nemt sætte 
de lukrative kontakter over styr, og det var ingen interesseret i. I Rusland 
købte guterne bl.a. metaller, honning, tjære og pelsværk, som de solgte 
videre senere på ruten eller hjemme på Gotland.

De omfattende udgravninger i Fröjel fortæller ikke kun om guternes han-
delsnetværk allerede i vikingetiden, de fortæller også om befolknings-
sammensætningen på datidens Gotland. Flere end 100 grave blev fundet 
under udgravningerne. Nogle stak mere ud end andre. 9 skeletter, særligt 
deres tænder, blev nærmere analyseret vha. strontium undersøgelser. 
Resultatet, man kom frem til, var, at 4 ud af de 9 ikke kom fra Norden eller 
Vest-europa, men derimod fra øst. Noget tyder altså på, at det ikke kun 
var guterne, der sejlede øst- og sydpå, trafikken gik også den anden vej. 
Det er umiddelbart overraskende, men sat ind i en større sammenhæng, 
alligevel ikke. 

700-tallets europæiske storpolitik var heftigt præget af en arabisk-is-
lamisk ekspansion. Middelhavet var ikke sikkert at sejle på, hvilket be-

sværliggjorde togter mellem Byzans og Vesteuropa. Frankerrigets stadigt 
større magt betød, at Det Vestromerske Riges politiske og økonomiske 
tyngdepunkt blev flyttet mod nord til Aachen. Derfor blev de internatio-
nale handelsveje omlagt, så varer fra Byzans fremover blev fragtet på 
de russiske floder til Østersøen og herfra videre til Hedeby og Lübeck, 
hvor man så måtte transportere over land til Nordsøen eller Elben inden 
den videre sejlads til Rhinland eller Frisland. Ændringen af handelsveje 
betød øget velstand og mere kulturudveksling på Gotland, som ligger midt 
i Østersøen. De gotlandske bønder kom derfor til at sidde på en stor del 
af handlen i søen, hvor deres ø var et nødvendigt pitstop for de små flod-
gående skibe. 

I vikingetiden og frem til 1200-tallet blev søfarten på Gotland drevet af 
selvstændige vikingebønder, som også agererede købmænd og hånd-
værkere. De drev forretning fra deres egen bopæl og sejlede afsted på 
egne skibe, ejet i partnerskab med deres naboer og familiemedlemmer. 
Det var pga. denne betydelige andel af Østersøhandelen gennem flere 
århundreder, at Gotland blev en så utroligt rig ø og allerede var det, længe 
før Visby blev etableret og priviligeret som medlem af det mægtige Han-
seforbund af købstæder omkring Østersøen.

Gutasagaen og Gutaloven
Politisk set har guterne (som indfødte gotlændinge kaldes) fra 900-tallet 
anerkendt de midtsvenske kongers overhøjhed. Der blev betalt en årlig 
tribut (skat), og på visse betingelser var man forpligtet til at deltage i 
leding (en slags værnepligt), men ellers var der ikke nogen nævnevær-
dig svensk indflydelse på øen. I stedet havde Gotlands styre form af en 
selvstændig bonderepublik, hvor konflikter blev afgjort på tre hovedting, 
og større, fælles beslutninger blev truffet på Gutnaltinget, som mødtes i 
Roma midt på øen. Retsreglerne var skrevet i Gutaloven.

Gutasagaen og Gutaloven er to exceptionelle dokumenter, som giver 
et godt indblik i Gotlandsk historie og selvforståelse. Gutasagaen blev 
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skrevet i årene 1220-1285, og som sagaer gør, fortæller den historien om 
guternes oprindelse og større bedrifter. Teksterne handler om Gotlands 
opdagelse, og om hvordan øen blev beboet, om en fredsaftale med Svea-
kongen, om den hellige Olavs besøg og endelig om guternes omvendelse 
til den kristne tro. 

Der findes kun et senere manuskript på oldnordisk, eller gutamål, tilba-
ge, Holmkodekset, og det ligger i en boks på det Kungliga Biblioteket i 
Stockholm sammen med den ældste version af Gutaloven. Gutasagaen 
kan siges at være en slags indledning til loven. I alt findes der 6 bevarede 
håndskrifter med hele eller dele af teksten skrevet på 4 forskellige sprog i 
kronologisk rækkefølge: oldnordisk/gutamål, tysk, svensk og dansk. 

I det ældste eksemplar, Holmkodekset, består Gutasagaen af 8 stykker 
pergament inddelt i 4 kapitler. Man mener, at Holmkodekset, eller Codex 
Holmensis B 64, som det officielt hedder, er skrevet i 1350. Begge dele af 
teksten er skrevet på gutamål, en gammel oldnordisk dialekt, som blandt 
nogle få stadig tales på Gotland, og i de senere år pga. vikinge- og mid-
delaldermarked er ved at få en renæssance. Måske det bliver det nye 
Esperanto på de nordlige breddegrader? Nu til dags er sagaen og loven 
oversat til mange andre sprog og findes i et hav af udgaver. Den udgave, 
som jeg har læst, er udgivet af Gotlands Museum og bearbejdet til svensk 
af Åke Holmbäck og Elias Wessén.

Begge tekster, både Gutasagaen og Gutaloven, siger meget om tilhørs-
forholdet til Sverige, om den aftale, der var gældende frem til den danske 
invasion og erobring i 1361. Hvor loven sætter de formelle rammer for 
øboernes liv, fortæller sagaen i episk form om øens tilblivelse, sædvaner 
og skikke. Sagaens vigtigste afsnit omhandler, ligesom loven, øens rets-
lige stilling i forholdet til Sverige, men i sagaen er også beskrivelser af 
Gotlandsk byggeskik og kirkebyggeri, og om hvordan kirken på øen hører 
ind under Biskoppen af Linköbings stift. 

Gutaloven er en af Nordens tidligst nedskrevne lovbøger og indgik i de 
svenske landskabslove. Faktisk blev Gutaloven brugt i almen lovpraksis 
på Gotland helt frem til 1645, da øen overgik til svensk herredømme efter 
Christian 4.’s store tab i Torstenssonkrigen. Gutasagaen afsluttes med en 
opregning af alle de overenskomster og gensidige aftaler, der er indgået 
mellem guterne, den svenske konge (kongen i Uppsala) og biskoppen i 
Linköbing. 

Gotlandske historier 1918



Det var i juli måned 1566, syvårskrigen igen kom til Gotland, da den store 
dansk-lübske flåde, som havde vundet flere slag i Østersøområdet, ank-
rede op ud for Visby. Det var den danske admiral, flådens øverstkomman-
derende, Hans Lauridsen Baden, der havde besluttet at sejle til Visby, for 
i Domkirken at stede sin underadmiral, som havde hovedet fået skudt af 
under et slag ud for Öland, til hvile. 

Den dødes navn var Christopher Mogensen, og om hans begravelse 
skrev Holberg senere lakonisk i sin Danmarkshistorie: 

“… her måtte nogle tusinde drukne, så at en kunne ligge tørt”. 

For sagen var den, at Christopher, som adels- og befalingsmand, i mod-
sætning til menige matroser, havde krav på en kristen begravelse i indviet 
jord, hvis han døde i kamp. De øvrige mænd uden rang blev begravet til 
søs uden større ceremoni. 

En storm var varslet og flådens skibsførere frarådede på det kraftigste, 
at man lå for anker ud for Gotland i to dage og to nætter, hvor strømmen 
var stærk og revene skarpe, når det trak op til storm. Lensmanden på Vis-
borg slot, Jens Bille, advarerede også admiralen om uvejret og Gotlands 
barske kyst, men han ville ikke høre efter og truede de af hans folk, som 
sagde ham imod, med rettergang.

Næste dag, søndag den 28. juli, var havet stille og Christopher Mogen-
sen blev som planlagt begravet i Domkirken. Men samme nat trak det op 
til storm, imens besætningerne lå og sov ombord på skibene. En stærk 
pålandsvind blæste op og ramte for fuld kraft. Skibene blev drevet ind 
mod land af stormen, hvor de blev knust mod skærene. På en enkelt nat 
druknede mere end 6000 mand, da elleve danske og tre lübske skibe blev 
slået til pindebrænde mod Gotlands rev og skær. 

Iblandt de mange døde var flådens øverste befalingsmænd: admiralerne 
Hans Lauridsen Baden og den lübske admiral/borgmester Bartholomeus 
Tinnappel. Begge ligger begravet i Visby Domkirke. Ulykken knækkede 
den danske flåde, og Frederik 2. så sig snart nødsaget til at forhandle en 
fred med sine fjender, men det trak ud. I 1568 blev den svenske konge 
afsat af sine egne brødre, og lillebror Johan blev senere kong Johan 3. 
Nu ønskede alle parter efterhånden fred, men de kunne ikke blive enige 
om betingelserne. Nogen udefra måtte hjælpe. Det gjorde den tyske kej-
ser i juli 1570, da han indkaldte til et fredsmøde mellem parterne i Stet-
tin. Aftalen gav Danmark sejren og bestemte, at Sverige skulle betale en 
krigsskadeserstatning på 150.000 daler inden for tre år, hvis de ville have 
borgen Elfsborg tilbage. Ellers ændrede krigen ikke meget på stillingen 
mellem den danske og svenske konge.

Men da freden endelig var en realitet, fik den danske konge tid til at be-
kymre sig over Gotlands åndelige ve og vel. En kommission blev nedsat 
for at få styr på stiftet, som reelt ingen ledelse havde. Frederik 2. skrev 
til sin lensherre på Gotland, Kristofer Walkendorff, og bad ham vælge en 
præst fra øen, som kunne sendes til København på uddannelsesophold 
og vende tilbage til Gotland som superintendent, dvs. biskop, over Got-
land. Hr. Mauritz Kristensson Glad blev valgt og sendt til hovedstaden, 
hvor han fik kongens godkendelse og officielt blev udnævnt til leder af 
Gotland Stift.

I år 1588 døde Frederik 2. efter længere tids sygdom. Han efterlod sig et 
rigt kongerige og en kun 11 år gammel tronfølger, som måtte vente otte år, 
før han kunne regere sin fars riger. I stedet indsatte rigsrådet en formyn-
derregering med fire medlemmer fra de gamle, danske adelsfamilier, og 
enkedronning Sophie blev sat uden for reel indflydelse. I august 1596 blev 
Christian 4. kronet til dansk-norsk konge i Københavns Vor Frue kirke. Han 
var kun 19 år gammel, rejselysten og detaljeorienteret.

De druknede
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Hendes kristne navn var Bodilla Christina Jacobsdotter, men hun blev 
kaldt Båta-Bol efter den gård, hun blev født på i 1765. Gården lå syv km 
fra Helgumannens Fiskeläge. Derude havde Bodilla en lille fiskerbåd, som 
sikrede hende mad på bordet og lidt ekstra penge, når hun fik en fangst, 
hun kunne sælge på torvet i Visby.

Bodilla var den eneste kvinde, som fiskede. At fiske var en tung og ofte 
farlig beskæftigelse, men det skræmte tilsyneladende ikke denne pige, 
som siges at have lignet Freja fra den nordiske mytologi. Bodilla var 
usædvanligt høj for en kvinde og, efter sigende, stærk som en mand. Hun 
havde langt, guldfarvet hår, hendes øjne var turkisblå og hendes næse 
markant, lidt som en ørns. Sådan beskriver en fårösk lokalhistoriker, Frö-
berg, hende i hvert fald, og han har nok haft belæg for det.

Da hun havde skaffet sig sin båd og en bod (en lille hytte til garn, årer 
mm.) nede ved Helgumannens fiskerleje, gik hun, når hun skulle ud og 
fiske, de 7 km ud til kysten fra gården. På Fårö kom hun ofte på tværs 
med de lokale mænd, som syntes, hun overskred uskrevne love og bragte 
skam over Fårö. Som 24-årig havde hun født en dreng uden for ægteskab, 
i kirkebogen står der “fader ukendt”, hvilket heller ikke gjorde livet lettere 
for hende. Et uægte barn var i sig selv en katastrofe for en bondedatter 
på den tid. Og hun har nok ofte måtte forsvare sig i den ene eller anden 
sammenhæng. Hun havde et viltert temperament og stor styrke. 

En gang kom det, ifølge Fröberg, til et voldsomt sammenstød med nogle 
drenge fra Visby. Det endte med, at hun tog den ene dreng i kraven og 
smed ham i havnen. Drengen kunne ikke svømme, så han var nær ved at 
drukne, men heldigvis, både for ham og Bodilla, blev han reddet op af det 
kolde vand.

Da hun var 26 år gammel, giftede Bodilla sig med en lokal enkemand, der 
allerede havde overlevet to koner og nu søgte en tredje. Hans Mulen var 
hans navn, og han var bådsmand. Hans børn var ældre end Bodilla og han 

døden nær. Han døde da også mindre end et år efter brylluppet, og så tog 
Bodilla sin søn og sine ting og flyttede hjem på sin fædrene gård. Her fik 
hun bygget en lille hytte, som sønnen, Lars, og hun kunne bo i.

Der levede Bodilla, eller Båta-Bol, et langt liv. På en kold aprildag i 1844 
døde hun i den lille hytte på familiens gård. Båta-Bol optræder ikke i hi-
storiebøgerne, men hun er alligevel ikke glemt. Færgen, som sejler over 
Fårösund, er opkaldt efter hende, den hedder nemlig Bodilla. 

Det var naturligvis ikke alle på Gotland og Fårö som levede et så usselt 
liv som Bodilla. Tværtimod fandtes der samtidigt i Visby en elite, der, ud-
over at have det sjovt, ville gøre godt. De opkaldte klubben efter deres 
yndlingsbeskæftigelse, nemlig havbadning. Det var, oversat til dansk, De 
Badende Venners klub.

Båta-Bol 
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Asger Jorn
Gotland og Fårö har længe tiltrukket kunstnere, dels pga. det særlige 
ø-lys, dels pga. øernes rige historie. Og det er ikke mange, som ved, at 
én af dansk kunsts helt store ligger begravet på Gotland. De fleste går 
nemlig ud fra, at den danske COBRA-kunstner Asger Jorn er begravet i 
Silkeborg, hvor de har et smukt museum dedikeret til ham. Men man må 
tro om, for han hviler på det sydlige Gotland ved kirken som kaldes, Sud-
rets katedral, i Grötlingbo. 

Gennem sin 40 år lange karriere producerede han mere end 2.500 kunst-
værker, som spænder over alt fra tegninger, grafiske print og collager til 
vævninger, keramik, skulpturer og bøger, men det vil altid være maleriet, 
Asger Jorn er særligt kendt for. Han arbejdede gennem hele sit liv, side-
løbende med sin øvrige kunst, på flere bogprojekter. Allerede i 1948–49 
skrev han sammen med arkæologiprofessor P.V. Glob om oldskandina-
visk kunst, og i 1957 udgav han ”Guldhorn og lykkehjul”, en undersøgelse 
af billederne på guldhornene. Fem år senere, i 1962–66, havde han store 
planer om at udgive et mammutværk om den skandinaviske forhistoriske 
og middelalderlige kunst koblet til den sydeuropæiske for at vise samspil 
og forskelligheder. Kort tid efter besøgte han, på en rejse rundt i Skan-
dinavien for at samle materiale til bøgerne, Gotland for første gang. Øen 
blev hurtigt et centralt element i hans teori om en særlig nordisk folkelig 
kunsttradition, som han mente “vandalerne” havde spredt fra nord til syd 
før kristen tid.

I 1964 stiftede han Scandinavian Institute of Comparative Vandalism 
(forkortet til SIC). Ideen med instituttet var at udføre sammenlignende 
studier af folkekunst gennem 10.000 år. Resultatet af undersøgelserne 
skulle senere blive til en bogserie på ikke mindre end 30 bind. Projektets 
arbejdstitel var: “10,000 Years of Nordic Pop Art”. Rundrejsen tog i alt 
seks uger, og det var på denne tur, han i følge Jacqueline de Jong, be-
sluttede, at han ville begraves på Gotland, fordi han ikke ville efterlades 
i den danske muld.
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Sammen med to fotografer Gérard Franceschi, Ulrik Ross og hans hol-
landske kæreste, Jacqueline de Jong, rejste Jorn rundt i Frankrig, Spani-
en, og Skandinavien. På deres rejser kom de, som nævnt, også til Gotland 
for at lade sig inspirere af øens mange arkæologiske skatte, runesten, 
middelalderkirker, kalkmalerier og labyrinter. Oplevelserne og de mange 
fund på øen gjorde et enormt indtryk og kom til at få en afgørende indfly-
delse på Asger Jorns kunst og teori fremover. 

Jorns kæreste, Jaqueline, har senere fortalt om rejsen rundt på Gotland, 
at den var drevet af lyst, uden plan eller mål, men at de alligevel havde sat 
sig grundigt ind i tingene før afrejsen. Jagten var den samme, hvor end de 
kom. De ledte efter graffiti i romanske kirker: hedenske symboler, monstre 
og djævle, skibe og runer på kirkernes vægge og facader. De vidste, hvad 
de ledte efter, men fandt meget mere end de kunne drømme om, og inden 
de havde set sig om, havde de taget mere end 25.000 fotos! Og det var 
mere, end nogen af dem kunne overskue.

Der skulle ikke laves nogen konklusion, for der var, ifølge ham og de an-
dre, ingen at drage. I stedet ville de blot fremlægge arbejdet. Bogværket, 
som rejserne skulle udmunde i, ville derfor bestå af en stor kollage af 
billeder fra rejserne uden megen tekst. Ingen konklusioner, kun sammen-
ligninger og oplæg – en stor komparativ analyse, der skulle opsummere 
instituttets faktiske arbejde.

Hele projektet var startet i Normandiet med fundet af “graffiti” på vægge-
ne i de romanske kirker og sære stenrelieffer på kirkernes ydre facader, 
som viste drabelige scener fra sagaer og legender. Jorn undrede sig over 
hvilke historier, som blev fortalt og hvorfor. Han mente at finde samme 
fortælling i og udenpå kirker flere steder rundt om i Europa. Han fandt den 
samme historie fortalt på Gotland i nogle relieffer på kirken i Grötlingbos 
facade. Men uden nogen udgivelser måtte Jorn i 1966 opgive at finde 
økonomisk støtte til projektet. 

Hans forfattervirksomhed koncentrerede sig derefter om enkelte histo-
riske emner: Tegn og underlige gerninger, 1970, Indfald og udfald, 1972 
og endelig Gotlands Didrek / Folkekunstens Didrek, 1978, sammen med 
Armin Tuulse, Niels Lukman og Jørgen Sonne. Det var i sidstnævnte, Got-
lands Didrek, at tolkningen af reliefferne på Grötlingbo kirke endelig blev 
taget under behandling. Jorn rejste spørgsmålet, om ikke Grötlingboreli-
efferne skulle ses som illustration af en livshistorie, nemlig over Didrek af 
Berns, en historisk person og sagnfigur i en. 

Navnet Didrek af Bern er en tysk omskrivning af navnet Theoderik af 
Verona. Theoderik var høvding over østgoterne og havde sin residens i 
Ravenna, hvor hans gravrotunde stadig står. Han levede i årene 454-526, 
som var en periode præget af store folkevandringer og ikke mindst Ro-
merrigets begyndende undergang. Didrek havde støtte hos den byzanti-
ske kejser Leo, som han kæmpede for mod germanernes konge Odoaker, 
det var ham, som oprindeligt herskede i Ravenna. Under fredsfesten efter 
indtagelsen af byen dræbte Didrek koldblodigt Odoaker, og fra den dag 
herskede han enerådigt under tilnavnet Theoderik den Store. 

Didrek var en opmærksom, men grum hersker, som ville beskytte og gen-
oprette sit rige. Metoden, han brugte, var henrettelser af dem, som stod 
tættest på ham. Men grumheden var ikke hans værste synd i Pavens øjne. 
Som arianer var Didrek kætter, og det var langt værre. Arianisme var en 
trosretning inden for den tidlige kristendom, hvor man ikke troede på, at 
Sønnen (Kristus) var skabt af Faderen (Gud). I modsætning til den domi-
nerende kristne udlægning hvor Kristus er en del af Gud og derfor ikke 
er skabt, troede de ikke på, at Sønnen var guddommelig af væsen. Som 
arianer anså Didrek Kristus for at være mere end et menneske, men min-
dre end en Gud. 

Krigshelt, enehersker og kætter. Der var kort sagt rigeligt stof til myter og 
legender i historien om Didrek allerede i hans samtid og især efter hans 
død. Mange historier blev fortalt om ham, den mest populære var nok en 
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om en vild jagt, og hvordan han blev hentet til Helvede. Didrek havde haft 
stærke forbindelser, både kulturelle og familiemæssige, til germanere og 
frankere. Blandt dem blev han, kort efter sin død, en sagnhelt, og det var 
dem, som omskrev hans navn til det mere tyskklingende Didrek af Bern 
fra Theoderik af Verona.

Didrek blev tillagt mange heltegerninger, fx. at han havde frelst en mand 
ved navn Sintram fra at blive ædt af en drage, og at han blev kaldt “løve-
ridder”, fordi han reddede en løve, som blev hans følgesvend. I Norden 
blev han hovedperson i flere heltekvad. I Danmark optræder han som 
helten i kæmpevisen “Holger Danske og stærke Diderik”. Fælles for hi-
storierne var, at han havde frelst sin kættersjæl ved at påkalde sig jomfru 
Maria i sin sidste stund, og det er måske netop den del af historien, som 
gør, at han kommer ind i kirkens billedverden. 

På flere romanske kirkefacader rundt om i Europa har Jorn og flere an-
dre nemlig set den samme historie om Didrik i pyntende stenrelieffer fra 
1100-tallet. Den mest berømte er et facaderelief på kirken i Verona, San 
Zenos, fra omkring år 1130. I løbet af 16 billeder hugget i sten ses hele 
historien: kampen mod Odoaker, løven og den vilde jagt efter hjorten, som 
ender i Helvedets gab, hvor djævelen står lænet op ad en dør som for at 
byde sin nye beboer velkommen. Indskriften “O tåbelige konge” tyder på, 
at vi skal opfatte Didrek som en skræk og advarsel mod kætteri på kirken 
i Verona. 

En anden billedfrise, som fortæller om Didreks kampe, kan man se på 
Andlaukirken i Alsace. Igen er det billeder hugget i sten, der i grove træk 
fortæller om kampen mod Odoaker, Sintram i dragens gab og hjortejagten 
dog uden en hånende indskrift om kongen. Man kan naturligvis indven-
de at enhver hjortejagt kan ligne Didreks, og at kampen mod dragen er 
klassisk i næsten alle mytologier. Men hvis vi kun ser på de tre nævnte 
kirkers relieffer ved indgangene, er de alle udført på nogenlunde samme 
tid, og de ser ud til at fortælle samme historie, omend med lidt variation. 

Både Zenokirken i Verona og kirken i Andlau, Alsace, har billedrelieffer 
udhugget i sandsten på kirkefacaden, som i stil og udtryk til forveksling 
ligner dem i Grötlingbo. På alle tre kirker kan man, med lidt god vilje, se 
de samme billeder, omend i forskellig rækkefølge, sat i samme ramme på 
kirkernes indgangsfacade. 

Mesteren Sigraf, som menes at have lavet reliefferne i Grötlingbo, var 
lærling i Byzans, og man har dateret hans værker til perioden 1170-1215. 
Hvis de årstal er rigtige, er han altså 40 år for sent ude i forhold til reli-
efferne på kirkerne i Verona og Alsace. Og desuden var hans yndlings-
motiv, i hvert fald på døbefontene, De Hellige Tre Konger og ikke Didreks 
bedrifter. At reliefferne i Andlau og Verona begge fortæller historien om 
helten Didrek, er almindeligt anerkendt. Det faktum og den tydelige sam-
menlignelighed med reliefferne i Grötlingbo var bevis nok for Jorn om, at 
historien, som fortælles i Grötlingbo, er den om Didrek. Og jeg er for så 
vidt enig med ham.

Her får du historien om Didrek og den vilde jagt, fra “Gotlands Didrek” 
1978:

“ Hvordan kong Didrek af Bern fandt sin død: Da ingen mere turde 
måle sig med Didrek, hverken krigere eller riser, syntes han ikke at 
han kunne udmærke sig ved andet end at gå på jagt efter store dyr, 
som andre dristige mænd ikke turde ridde efter. Han red tit på  
dyrejagt med få svende, og vi kan ikke her skrive om alle de bedrifter, 
lige til han var næsten affældig af ælde.  

En dag havde han taget bad i en by, som nu kaldes Didreks Bad.  
Da råbte en af hans svende:  
–  Herre, her løber en hjort, aldrig så jeg, og ingen har vel set, 

så stort og pragtfuldt et dyr! 
 Da konge hørte dette, sprang han op og tog badekåben, svøbte den  
 om sig og råbte, da han så dyret:  
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Indkøb i Visby
Når jeg er på Gotland, foretrækker jeg at købe ind i gårdbutikker, på loppis 
eller hjemme hos de lokale kunstnere og i deres værksteder mv., men jeg 
sørger nu alligevel også altid for at besøge de små butikker i Visby. 

I den gamle bydel er det i Adelsgatan, Hästgatan og S:t Hansgatan, du 
finder butikkerne, men leder du efter Systembolaget, en bank, COOP og 
H&M etc. skal du uden for bymuren ved Österport, hvor der er en han-
delsgade og et mindre bycenter. I Visby har de fleste butikker åbent hver-
dage 10-18 og lørdage 10-16. Stadig flere holder også åbent om sønda-
gen, oftest mellem 12-16. Du kan se en liste over alle butikker og deres 
åbningstider i Visby her: www.visbycentrum.se/shopping. Nedenfor har 
jeg samlet en liste over mine yndlingsbutikker indenfor bymuren.

Kränku Te & Kaffe
S:t Hansplan 4
www.kraenku.se
Hos Kränku køber jeg altid Äkta Guteblanding te og slik til ungerne. Bu-
tikken er en gammeldags te- og kaffehandel med de skønneste dufte og 
masser af fristelser. De har 100 forskellige slags teer, kaffe, marmelade og 
andet godt, som jeg ofte køber som gaver til familien og til den hjemlige 
hygge efter hjemkomsten. 

Akantus
S:t Hansplan
www.akantusvisby.se
Moderne design, flotte plakater, vintagefund i fin balance. Alt sammen 
indrettet i flotte lokaler, meget indbydende og fristende, men dyrt. Længst 
inde i butikken finder du deres fine antikke sager. Priserne er lidt høje, 
og du får ikke noget smidt i nakken, men butikken er alligevel bestemt et 
besøg værd. 

Wisby Ost
Wallers Plats 4
www.wisbyost.se
På Wallers Plats finder du et himmerige for alle osteelskere med smags-
prøver en masse og en stor, akkumuleret viden om ost i alle afskygninger 
og farver. Her kan det blive svært at vælge mellem lækre lokale speciali-
teter, delikatesser og oste med udsalg fra 30 forskellige gotlandske pro-
ducenter. Dette er klart det bedste sted at købe gotlandske specialiteter, 
før hjemturen begynder. De vakuumpakker gerne osten, så du ikke gene-
rer dine medpassagerer alt for meget. 

Annika Gustavsson 
S:t Hansgatan 26
www.annikagustavsson.se
Annika Gustavsson er uddannet guldsmed i København, men er vendt til-
bage til sit oprindelige Gotland, hvor hun skaber smukke smykker og har 
butik. Hendes design tager udgangspunkt i, hvad hun finder på sine gåtu-
re langs strandene på Gotland, og jeg har blandt andet selv købt en smuk 
Linné-fossil-sølvkæde hos hende, som jeg går med hver dag. Jeg sparer 
stadig sammen til mit næste Annika Gustavsson smykke! 

H10 Market
Hästgatan 10 A 
www.h10.se
H10 Market er et supertjekket sted lidt a la danske Bahne bare på svensk 
og lidt lækkert. Her kan du shoppe møbler, modetøj, indretning og krydde-
rier, og du kan nyde en kop kaffe i cafeen. 
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Makalös
Hästgatan 12
www.makalostidsfordriv.weebly.com
I butikken, som ligger lidt op ad gaden fra H10-markedet, sælger de antik, 
kuriosa og design. Og omme bagved forretningen har de Bed & Breakfast 
med morgenmad, som serveres i den idylliske gårdhave.

Sove i Visby 
Hvis du vil bo i Visby, skal det være indenfor bymuren. Rundt om på øen 
er der masser af alternativer til steder at overnatte. Her har jeg blot sam-
let en lille liste over mine favoritsteder indenfor bymuren. Alternativt til 
hotel kan man finde en del gode lejemuligheder i Visby og for så vidt på 
hele Gotland, gennem Air BnB, HomeExchange og andre deleøkonomiske 
boligsider på nettet. I bogens sidste afsnit finder du en liste over overnat-
ningssteder udenfor Visby.

Clarion Hotel Visby
Strandgatan 6
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/visby/clarion-hotel-wisby/
Et ekstremt velplaceret, charmerende 4-stjernet hotel på Donners Plats. 
Værelserne er en anelse slidte, men lækkert indrettet i en old school-stil 
med Hästanssenge, stribede tapeter og løvefødder på badekarret. De-
res Vinterträdgården, baren, er utroligt flot og et godt sted at hænge ud 
til fredagsbar med dj og livebands. I købmandsgårdens gamle ølkælder 
ligger hotellets spa og indendørs svømmepøl med en søjle fra 1200-tallet 
midt i bassinet. 

Kalk Hotel
Strandgatan 13
www.kalkhotel.se
Lidt længere nede ad Strandgatan i nummer 13 ligger Kalk Hotel, som 
også er et 4-stjernet hotel, men langt mindre og mere intimt end Clarion. 
På Kalk har de 20 nyindrettede. Det emmer af diskret luksus og en del 
værelser har havudsigt. 

Best Western Strand Hotel
Strandgatan 34
www.strandhotel.se
Hotellet ligger også i Strandgatan, men i modsatte ende af Clarion. Her i 
det gamle Visby Bryggeris lokaler fra 1854 er der i dag indrettet moderne 
hotel med 132 værelser. Hotellet er en del af Best Western kæden, hvilket 
både er et plus og et minus. Charmen er så som så, men servicestandar-
den er høj. Ikke mindst pool og spaområde er dejligt. 

Hotell Visby Börs
Mellangatan 17
www.visbybors.se
I Mellangatan 17 ligger et pudsigt hotel, hvor Mae West møder Scarlet 
O’Hara i indretningen i den tidligere Visby Børs bygning. Hotellet er et 
søsterhotel til Donner Hotel på Donners Plats og har som sådan ikke no-
gen lobby eller bar. Morgenmaden serveres på værelset. Du kan leje hele 
huset, hvis du vil være i fred. 
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Hotell Breda Blick
Tranhusgatan 33
www.bredablick.se
Oppe i Tranhusgatan, på den første klint i Visby, ligger smukke Breda 
Blick med den skønne udsigt ned over Botan, Visbys botaniske have, og 
ud over solnedgangene på havet. Det gule hotel er et rart sted at besøge, 
og hotellet har da også en del stamgæster, som vender tilbage hertil år 
efter år – og det kan jeg godt forstå! Breda Blick består af to bygninger, 
som både har været pensionat og restaurant gennem tiderne. Selma La-
gerlöf boede her på hotellet da hun samlede materiale til Nils Holgersens 
rejser, der som bekendt også bragte ham til et fortryllet Visby. Hotellet har 
30 værelser, som alle indrettet i en landlig, lidt slidt, fin du siecle stil, men 
det hele er ekstremt charmerende. 

Hotell Helgeand Wisby
Norra Kyrkogatan 3-7
www.hotelhelgeand.se
Helge And, betyder på svensk Hellig Ånd, og hotellet ligger også i kvarte-
ret, hvor det gamle, historiske Visby Hospital lå i forbindelse med Brødre-
menigheden, der ejede den ottekantede Helge Ands kyrka et stenkast fra 
Stora Torget. I dette middelalderhus er i dag indrettet et ekslusivt hotel, 
hvor indretningen er præget af kalksten og rå træbjælker. Hotellet har 17 
værelser i forskellige kategorier, og ingen af dem er ens. Hotellet har også 
en spaafdeling.
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Hemse  
Gula hönen & Kapten Grogg i Ronehamn 
Stavgård  
Uggarde Rojr  
Loppis i Havdhem 
Gute Vin 
Verdus Veranda 

Åsa´s Keramik & et Crêperie 
Asger Jorn & Grötlingbo kirke  
Kattlunds Museumsgård  
Fide Fajans 
Öja Kirke 
Peters Arkiv 
Burgsvik Strand & Hamn 
Hamra Krog & Krukmakeri  
Holmhällars Raukområde  
Austre Strand  
Vamlingbo Præstegård  
Körsbärsgården  
Hoburgsgubben  
Naturreservatet Husrygg  266
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Högklint 271
Fridhem 272
Gnisvärd Skeppssättning  273
Gnisvärd Fiskeläge 274
Tofta Strand 276
Gannarve Skeppssättning 277
Fröjel 277
Lojsta Hed  282
Ethelhem Krukmakeri  284
Lye Kirke 285
Gålrum Gravfelt 287
Ljugarn 288
Folhammar Raukområde  295
Katthammarsvik 297
Krakas Krog i Kräklingbo  298
Gotlandstoget 299
Roma Kloster 300
Mästerby Kors  304 øen
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Galgberget 309
Kunstnerhjemmet Brucebo  310
Krusmyntagården  312
Bjergkongens Sal i Lummelunda  313
Bro Kirke 318
Tingstäde Träsk 322
Marteboljuset 324
“Ett litet crêperie” 325
Stenkyrka 326
Jungfrun ved Lickershamn 327
Den åbne stenrøse Kauparve  327
Domarlunden og Sangelstenen  328
S:t Olofsholm 329
Gotlands S:t Olofsled 332
Lärbro Kirke 334
Den Blå Lagune 336
Fårösund 336
Fårösund Fästning 339
Fabrikken Furillen 342
Kyllaj 344
Prima Gård AB 345
Bungemuseet 346
Bungenäs Matsal och Kalkladan 347
Slite 348
Tjelvars Kärring  351
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Fårö kirke 356
Huset i Hammars 359
Bergmanscentret 363
Kutens Bensin  365
Sylvis Döttrar Hembageri & Café 368
Sudersand 369
Oluf Palmes mindeplads 370
Ulla Hau  371
Fårö Fyr 372
Langhammar Raukområde  373
Lauters Bar Mat Café 374
Gamle Hamn  375
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Gutamål
Sæson
Ankomst 
Sovesteder
Årlige begivenheder  
Pippi Langstrømpe  
Krimier
Orkidéer 
Det Kulinariske Gotland 
Gårdsalg
Ridning
Læs videre  404




