
Sommarresan till Gotland 2016 

Dag 1 

På morgonen tisdag 31 maj samlades 29 SPFare från Håbo på busstationen för 

att resa till Gotland. I god tid äntrade vi bussen, som , via Stockholms Citytermi-

nal för att hämta upp ytterligare fem resenärer från Stockholmsområdet, tog 

oss till Nynäshamn. Där checkade vi in våra väskor och gick ombord på M/S Visby. 

Vi fick sällskap av många skolungdomar, som skulle tillbringa några dagar på ön 

liksom vi. Resan över Gotska sjön var lugn och på eftermiddagen ankom vi Visby. 

Där mötte oss vår guide och reseledare Jan-Olof Luthman, infödd gotlänning med, 

skulle det visa sig, mycket kunskap om både historia och nutid på Gotland. Vårt 

hotell, Scandic Visby, låg ett stenkast från hamnen och när vi checkat in samlades 

vi för en välkomstdrink i restaurangen.  

Janne tog oss med på en promenad in till Visby, där han gjorde oss bekant med 

och berättade initierat om Almedalen, Donnertz Plats, Strandgatan m.fl. platser. 

Kvällen avslutades med middag på Packhuskällaren. 

 Almedalen 

Stadsvandring i Visby 

Almedalen 



Dag 2 

Vi vaknade upp till en solig dag och det kändes roligt att få ge sig iväg norrut på 

Gotland. Efter en tur längs Visby mur gick färden ut på landet. Dagens första mål 

var lammgården (got. lamm= får) Graute i Hejrum.  

 

Där bor Jenny och Kjell med sina barn, lamm, kor och 

höns. Vi fick först se en uppvisning, där Kjell boar-

dercollie samlade ihop lammen i hagen och ledde dem 

i olika riktningar ledd av Kjell anvisningar både med 

röst och med tecken. Det var fantastiskt att se hur 

hunden på mycket små kommandon rörde sig runt 

flocken utan att djuren blev skrämda eller sprang åt 

olika håll. Efter uppvisningen bjöds vi på utsökt 

lammkött med potatissallad och naturligtvis fanns 

möjlighet att köpa produkter från gården, både 

skinn, sylt m.m. 

Vi lämnade Graute gård för att ta oss över till Fårö med färjan. Inte långt från 

färjeläget ligger Fårö kyrka med bl.a. Ingmar Bergmans grav. Hans hustru Ingrid, 

som begravdes i Norrtälje 1997, flyttades till Fårö till samma grav på Ingmars 

begäran. En sådan förflyttning är mycket ovanlig, men Ingmar Bergman var också 

mycket ovanlig och fick igenom sitt krav.  

Lammgården Graute 

Jenny och Kjell 



Färden gick vidare upp till Digerhuvud på västsidan med alla fantastiska raukar.  

 

Här stannade vi en stund för att klättra bland de vackra stenstoderna. Vi fort-

satte upp till fiskeläget Helgaumannen där vi promenerade bland bodarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digerhuvud 

Helgaumannen 

Bodarna vid fiskeläget 



Lunchen, som intogs vid den trevliga Fårögården, bestod av lammfärsbiffar, som 

vi kunde njuta av sittande i trädgården. 

Nu fortsatte färden tvärs över Fårö till Sudersand och Ryssvik. Vid Lärbro kyrka, 

som var under renovering och ej besöksbar, betraktade vid gravarna efter sol-

dater och koncentrationslägerfångar, som blivit räddade till Sverige men som 

inte klarat av att leva länge efter hitkomsten. Här finns också en judisk begrav-

ningsplats för f.d. fångar. 

Inte så långt från Lärbro ligger Hångers källa. Här fick Israel Kolmodin år 1692 

inspiration till att skriva vår mest berömda psalm ”Den blomstertid nu kommer”.  

Vi återvände till Visby med mycket kunskap om Gotland. Kvällen var fri och ett 

flertal tog en promenad in till Visby för att strosa runt eller besöka en restaurang 

för att inta en bit mat. 

 

Dag 3 

Ytterligare en solig dag. Samma avgångstid som gårdagen. Efter ytterligare ett 

besöksmål i Visby, Galgbacken, gick färden söderut längs kusten. Vid Högklint 

steg vi av en stund för att njuta av den härliga utsikten över bukten och ut över 

havet.  

 

På andra sidan viken kunde man se prinsessan Eugenies sommarhus, där hon till-

bringade de sista tre åren i huset med en vacker park, som hon själv anlagt. Hon 

var skulptris och hennes mest berömda skulptur är ”Flickan med hunden” eller 

”Kan du inte tala?”. Vidare söderut längs kusten och många vackra fiskelägen. Vid 

Kronvalds fiskeläge var det kaffepaus och en mycket vacker plats att beskåda. 

Högklint 



Ett populärt ställe för bussar och vi var ju inte ensamma eftersom platsen var 

vacker. Efter att ha gjort ett snabbt besök i en hantverksbod, där det förstås 

gjordes en del inköp var vi framme vid vårt lunchställe, idag restaurangen ”Grå 

gåsen” strax utanför Burgsvik. Här huserar krögaren Håkan Alsten, känd för att 

vara värd för artisterna i programmet ”Så mycket bättre”, som spelas in i ladan, 

som också är matsal. I mangårdsbyggnaden på gården bor artister och övriga 

personal under inspelningstiden. I denna vackra miljö serverades vi en utmärkt 

lax och potatisgratäng.  

Färden gick vidare söderut och snart var vi vid Hoburgen, ytterligare en mycket 

vacker plats. Här kan man från klippan få en mycket vacker vy över havet, som 

dagen till äran glittrade i solen. 

 

Efter detta vackra besök vände vi kosan norrut och kom så småningom fram till 

Vi bestiger Hoburgen 

Hoburgen 



Öja kyrka från 1200 talet, en av 92 kyrkor på Gotland. En av dessa ligger i Visby, 

resten på landsbygden. Öja kyrkas interiör är mycket imponerande med medeltida 

målningar som påminner om Albertus Pictors målningar i Håbo kyrkor. Besöket i 

kyrkan avslutades med att Janne sjöng valda delar ur ”Den blomstertid”, ”Allt 

under himmelens fäste” och ”Uti vår hage”. Med Jannes vackra röst, som för-

stärktes av kyrkans härliga akustik, vandrade vi ut i vårsolen med ro i våra sinnen. 

Nu bar det raka vägen hem till hotellet för att avsluta kvällen i restaurangen med 

en härlig middag bestående av lamm med tillbehör.   

 

Dag 4 

Avresedag med mycket innehåll. Vi packade in våra väskor i bussen och reste 

österut till Roma Kloster och Kungsgård, där Janne berättade om klostret som 

bildades år 1164 av cisterciensermunkar och drogs in av Gustav Vasa på 1550-

talet.  

 

Vid ruinerna av klostret byggdes en kungsgård på 1700-talet. I klosterruinerna 

spelas på sommaren teater, företrädesvis av Shakespeare.  

Roma klosterruin 



Bussen gick vidare mot kusten och följde kustlinjen norrut mot Vitvär, där vi tog 

fikapaus bland raukarna.  

 

 

I Katthammarsvik gjorde vi ett besök hos keramikerna Danny och Kerstin Le-

onettes, där vi fick en mycket målande och intressant beskrivning av en mycket 

speciell tillverkningsprocess inom keramikkonsten. 

Raukar vid Ljugarn 

Keramikern Danny 



Lunchen intogs vid Östergarns gamla skola vackert belägen med vidunderlig utsikt 

över havet. Så var det dags att återvända till Visby och båtresan hem. Buss mötte 

oss i Nynäshamn och på kvällen var vi åter hemma i Håbo.  

Fyra fantastiska sommardagar på Gotland med en mycket duktig guide är över 

och många minnen kommer att finnas kvar.  

 

Text: Eva Lidö och Lennart Carlsson 
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