En solskenshistoria från
GOTLAND
Den 28 juli 2018 körde vi från Åkarp omkring tolvsnåret, för att efter några pauser på den 24
mil långa färden hamna i den lilla byn Böksholm vid 16-tiden. Byn ligger ca 3 mil norr om
Växjö. Här bor Anette, dotter till Siv.
Vi fikade tillsammans med getingar som dagen därefter jagade bort oss från två ställen i den
stora trädgården. De var ganska kräsna de små liven, för de åt skinka som de skar ut i små
runda skivor och flög i väg med dem till sitt bo under takåsen.
Eftersom de var ganska aggressiva så vädrade de kanske regn vilket också kom under
eftermiddagen.
Så blev det dags för den andra biten fram till Oskarshamn där vi landade vid färjelägret
klockan 19.00 dagen därpå. Det blev en lång väntan i kön av alla de bilar, husbilar och stora
lastbilar som skulle över till Gotland, som bekant är en stor ö i Östersjön.
Strax före klockan 20.00 uppenbarade sig en jättestor färja som lade till vid kajen. Så lastade
man av en ständig ström av fordon innan vi fick köra ombord. Klockan 21.00 lade så färjan ut
och efter tre timmar var vi framme i Visby. Nu skulle äventyret börja. Med hjälp av GPS tog
vi oss till Lummelunda och Burge stugby. Här var vi strax före klockan ett på natten och det
var mörkt så vi såg bara vad bilens ljus visade. Efter att ha kört runt och letat efter brevlådor,
som det fanns massor av vid varje avtagsväg, samt försökt hitta ett vitt hus mitt i natten, som
visade sig vara helt omöjligt. Till råga på allt regnade och åskade det.
Vi stannade vid en vändplats och där sa bilen adjö. Batteriet var dött och någon vätska läckte
ut. Vi ringde Räddningskåren som även han hade svårt att hitta oss, men med hjälp av
telefonen så lotsade vi honom till vår kära vändplats. Han kunde inte laga felet, utan bilen fick
upp på flaket och sedan trängde vi oss alla tre in i förarhytten. Så började vi leta igen efter
huset, men icke, vi fick snällt följa med till Visby. Siv ringde runt till alla möjliga ställen som
hyrde ut rum, men fick svaret att allt var fullbelagt.
Klockan fyra på natten ställde den vänliga mannen från Räddningskåren av oss vid en
parkeringsplats strax utanför Mercedes-Benz lokaler. Då hade jag föreslagit att vi skulle sova
så gott det gick i bilen. Tidigt på söndagsmorgonen fick vi kontakt med uthyraren av stugan
som var vänlig nog och kom och hämtade oss så vi kunde flytta in i stugan. Under nattens
sökande hade vi snuddat vid den, kom vi senare underfund med.
Då vi inte hade någon bil så fick vi ta till benen. En liten runda blev det, men vid
middagstiden mulnade det på följt av regn och åska. Det kom cirka elva millimeter som var
välbehövliga. Gudrun, uthyraren, i huset bredvid ”vår” lilla stuga började springa med alla
sorters spannar o. dyl. Först trodde vi att hon hade läckage men till sist förstod vi att hon
samlade regnvatten till sina blommor.
Innan vi kom till Oskarshamn stod det gula björkar och andra träd med torra löv. Det såg
bedrövligt ut.

Så blev det måndag. Klockan sju stod vi framför en person som skulle ta hand om den
kapsejsade bilen och vi fick en alldeles underbar hyrbil. Åter till stugan för en sen frukost och
sedan tillbaka till Visby. Det skall sägas att mellan stugan och Visby var det 2,2 mil.
Vi parkerade på den södra sidan av ringmuren och vandrade på den s. k. shoppinggatan. Efter
att ha gått ut och in i butikerna i cirka en och en halv timme brakade det loss med en åskskur
som gjorde undertecknad totalt genomblöt, för naturligtvis låg paraplyerna i stugan. Frågade i
en affär vad paraplyerna kostade. 450 kronor blev svaret. Nej tack, då blir jag hellre våt.
Så körde vi till stugan för att torka. På eftermiddagen solade det upp och vi var åter på väg till
Visby. Vi hade bara gått halvvägs på shoppinggatan så den andra halvan klapp vi då. Fattas
väl annat.
På kvällen skulle Siv och Christel fotografera solnedgången nere vid stranden vid stugbyn.
Solnedgången visade sig vara tämligen lång, för det hade hunnit bli nästan mörkt innan
damerna behagade visa sig igen släpande på diverse stenar de hittat på stranden.
Efter frukosten på tisdagsförmiddagen var vi på väg igen. Först besökte vi Lummelunda
kyrka. Denna är byggd av kalksten någon gång under 1100 - 1200-talet. Romanskt långhus,
rundbågeportal, ett torn i väster och ett stort gotiskt kor i öster. Vid restaurering 1960-61 fick
långhuset ett vinklat betongtak som konstnären Harald Norrby målat i molndekor.
Kalkmålningar i tornbågen från 1200-tal till 1400-tal.
Därefter besökte vi Lummelundagrottan som är ett korallrev som bildades för mycket länge
sedan. Platsen där vi var, låg för 420 miljoner år sedan i ett tropiskt hav. Det var 8 grader nere
i grottan och här fick vi se fossiler och vackra droppstensformationer. På vissa ställen längs
gångarna var det bara 140 centimeter högt, så det gällde att ducka rejält.
Vid den egentliga grott mynningen som låg ungefär 100 meter från där vi gick in fanns ett
vattenfall. Här har funnits spannmålskvarn, vattensåg och under senare tid ett järnbruk.
Visby igen där det blev många timmar. Nu skulle alla kyrkoruinerna få besök. Det tog
åtskilliga timmar för de var inte mindre än 10 stycken plus domkyrkan och kruttornet. De fyra
sista fotograferade undertecknad medan Siv och Christel förlustade sig i Botaniska
trädgården, och strax innan klockan 21 satte vi oss framför TV:n i stugan för att se Morden i
Midsomer.
Så blev det onsdag. Denna dag fick Visby vila, för då körde vi snett över ön och hamnade
först i Roma kyrka där vi steg in och hittade tretton fördjupningar i den romanska
kyrkoportalen som symboliserar Jesus och de tolv apostlarna. Sakristian är kyrkans äldsta del
och stammar från 1100-talet.
Inte långt därifrån låg Roma Kungsgård och klosterruin. Här samlades människor på
vikingatiden för att hålla allting.
Därefter blev det raka spåret till Ljugarn och Folhammar där dagens höjdpunkt fanns. Det var
rauker som är fossila minnen från förr. Naturfenomen skulle man kanske säga, ståtliga var de i
alla fall.
På vägen hem besökte vi Ardre kyrka som är uppförd i kalksten. Kor och långhus har troligen
uppförts mellan 1225 och 1250 då begynnande gotik kan skönjas i vissa partier. Det har
funnits en äldre kyrka på platsen och från denna kvarstår tornet.
Sydväst om kyrkan ligger Gunfjauns kapell, som idag är en ruin. Det kan ha varit en
betydande handelsplats här, men därom tvistar de lärda.

I Roma gjorde vi en avstickare ned till Gotlandståget som är en museijärnväg mellan Roma
och Hesselby. Tyvärr hade sista tåget gått för dagen då vi var sent ute. Men trots det hade vi
ett litet samtal med stinsen som ännu inte gått hem.
Torsdag morgon hämtade vi den lagade bilen i Växjö och dagens utflyktsmål var Fårö. I
Fårösund tog vi bilfärjan över det lilla sundet och sedan bar det av till raukfältet som heter
Digerhuvud och som är Sveriges största raukområde. 3,5 kilometer långt och avslutningsvis
finns ett uppfört äkta gotländskt fiskeläge som kallades Helgumannen. Vi passerade
Gamlehamn, där enligt kartan fanns en ödekyrka och en vikingagrav. Eftersom solen gassade
från en klarblå himmel och temperaturen var över 28 grader avstod vi från att vandra dit då
det var cirka 800 meter. Och vi skulle tillbaks också.
Istället besökte vi Ingmar Bergman centret för att strax därefter hamna på Fårö marknad. Här
var det en hel del stånd, som sålde lite av vad bygden representerade.
Nu vill jag bada, sa Siv. Och så hamnade vi strax därefter i Ekeviken. Siv badade medan vi
andra avstod, och sedan bar det av till Fårö fyr. Den är 30 meter hög och byggdes mellan
1846 – 1847. Den siste fyrmästaren lämnade sin post 1977.
Så var det dags att köra till stugan i Burge men först en titt på två ödekyrkor Ganns och
Elinghem. Båda byggda på 1200-talet och övergivna under 1500-talet. Den sistnämnda
används idag som vigselkyrka. En sådan skulle hållas på lördagen.
Fredag var sista dagen. Först besökte vi galgbacken och sedan S:t Görans kyrka som en gång i
tiden var en kyrka för de som hade spetälska, idag ruin. Båda ställena låg i norr och utanför
ringmuren. Så vandrade vi då in i Visby innanför muren som vi mödosamt i hettan skulle gå
runt. Sedan blev det ånyo en shoppingrunda där Siv och Christel for ut och in i
klädesaffärerna och då undertecknad fick uppsöka något i skuggan att sitta på. Det tog som ni
förstår ganska lång tid på den här shopping- och ringmursrundan. Den var på 7 timmar och 30
minuter, för att vara exakt. Och sedan skall det tilläggas att det var runt trettiograder varmt.
Så varmt var det inte när vi senare stod framför Bara kyrkoruin, som låg en bit in i landet.
Men det var värt att köra dit, det måste tilläggas att här var det inte precis några raka vägar
utan det var både backar och svängar. Vår racerförare klarade dock detta, och vi kom
helskinnade hem till stugan vid nästan samma tid som alla de andra kvällarna klockan 21.00.
Lördag, dagen då vi skulle resa hem. Vi packade och fejade och körde från stugan vid
elvatiden. Vid tvåtiden var vi vid färjeterminalen och det blev en lång väntan då färjan gick
vid femtiden. Ute på havet mötte vi ett åskväder, men när vi landade vid åttatiden i
Oskarshamn sken solen. Vi stannade hos Anette i Böksholm under natten och fortsatte färden
vid middagstid på söndagen.
Vi var hemma vid sjutiden på söndagskvällen. Då hade vi också gjort ett stopp i Svenstorp i
närheten av Tyringe hos Eivor (Sivs syster) och Rolf, där vi blev bjudna på kaffe och
underbart goda kakor.

Vi som åkte till Gotland är förutom undertecknad Siv Ljung och Christel Block,

Och bilderna berättar:
Jag har valt att lägga bilderna separat. De flesta är tagna med min kamera. Bilden från Ardre
kyrka är ett vykort och bilden från tåget är tagen på Ängelholms banmuseum den 29 april
2006.

En stunds samvaro innan getingarna jagar in Siv, Anette och Christel i huset i Böksholm.

Stranden nedanför Burge stugby.
Nederst: Christel letar efter fossiler bland alla stenarna. Ett hårt arbete.

Lummelunda kyrka. Exteriör och interiör.

En förväntansfull Christel. Snart dags att gå in i grottan.

Droppstensformationer i Lummelundagrottan.

Den egentliga ingången till grottan.

Här går rännan till vattenfallet som driver kvarnhjulet.

När vi lämnade Lummelundagrottan utbröt ett åskväder. Inte långt därifrån slog blixten ner
och knallen var öronbedövande.

Efter Lummelundagrottan åkte vi till Visby för att titta på Visby kyrkoruiner.
OBS! Kartan kan förstoras.

Sankta Katarina eller Sankta Karin som ligger vid Stora Torget. Stod färdig år 1250.
Många av ruinerna var stängda då man i dem uppförde teaterstycken.

Sankt Clemens. Byggd omkring 1060.

Heliga Trefaldigheten, i folkmun Drotten. Byggdes omkring år 1240 som församlingskyrka
för tyskarna. Om- och tillbyggd under senare delen av medeltiden. Övergavs 1528.

I kvarteret intill Drotten ligger Sankt Lars.
Exteriör och interiör.

S:t Nicolai kyrkoruin. Byggd för svartmunksorden omkring 1227.

Helge Ands. Kyrkan har åtta sidor och byggd i två våningar med gemensamt kor.

Sankta Gertruds kapell var under 1400-talet ett nunnekloster. Förstördes vid lübeckarnas
stormning av Visby den 12 maj 1525.

Till vänster:
Sankt Olof vackert inbäddad i
Botaniska trädgården.
Byggd omkring 1240 som tysk
församlingskyrka. Övergavs
efter reformationen.
Nedan:
Sankt Hans. Uppförd på 1200-talet.

Sankt Per ligger kloss intill Sankt Hans. Man har funnit en gravsten med inskriptioner från år
1070.

Kruttornet är det äldsta tornet i ringmuren. En
gång ett försvarstorn i en liten kastal, som höll
utsikt över den dåtida hamnen. Under 1700-talet
förvarade man krut i tornet.

Det fanns en fungerande kyrka i Visby nämligen den inponerande Sankta Maria Domkyrka.
Byggd av och för tyska köpmän på 1100 och 1200-talen.

Kärleksporten.
Mellan solnedgången i havet och Botaniska trädgården ligger porten där tusentals kyssar har
utdelats genom åren.
Till vänster Christel och till höger Siv.

Här studerar mor och dotter den svarta trägubben föreställande Carl von Linné i
Botaniska trädgården.

Roma kyrka och klockstapel.

Roma kungsgård.

Roma klosterruin. Båda bilderna från tavlor i utställningshallen.

Klosterkyrkan med ladugårdstak. Tidigt 1900-tal.
Efter Roma körde vi till Ljugarn och vidare längs kusten till Folhammar. Här finns ett
naturfenomen som kallas raukar. De står längs kusterna från norr till söder. Ibland i stora
grupper, ibland helt ensamma.
I Folhammar står de i grupp.

Christel och Siv.

Vykort.
På vägen hem från raukfältet tog vi oss en titt på Ardre kyrka som är daterad till 1200-talet.
Vi letade efter Gunfjauns kapell men hittade den inte. Ruinen lär vara 21 meter lång och cirka
11 meter bred. Troligen byggd i mitten av 1300-talet.

I Roma körde vi till stationen. Här fanns inget tåg, så istället en bild från
Ängelholms banmuseum. Tagen av författaren den 29 april 2006.

Siv utanför Roma station.

Roma station. Allt utom tåg.

Så blev det dags för en utflykt till Fårö. I Fåresund fanns nedanstående mölla som är
karakteristiskt för Gotland.

Nedan: Raukområdet Digerhuvud på Fårö.

Kör man längs raukerfältet som är 3,5 kilometer långt kommer man till ett gotländskt
fiskeläger som kallas Helgumannen.

Efter vårt besök här där värmen inte var under 30 grader ville Siv bada. Vi körde till
Ekeviken. Ett populärt badställe med långgrund strand med sandbotten.
Sedan gjorde vi en avstickare till öns fyr.

Efter Fårö fyr var det dags att lämna ön.
På vägen hem besökte vi två ödekyrkor.

Ganns ödekyrka var församlingskyrka i Lärbro socken. Uppförd i mitten av 1200-talet.
Övergiven på 1500-talet.

Efter ytterligare några kilometer kom vi till nästa ödekyrka belägen i en frodig löväng som
tillhör Hangvars prästgård. Kyrkan byggdes under 1200-talet och övergavs vid 1600-talets
början. Det mest troliga för att kyrkorna i Gann och Elinghem samt Bara övergavs var
befolkningsminskning. Runt kyrkan i Elinghem löper en mur som man tror är en äldre
fornborg.
Kommande bilder från Elinghem.

Är de trötta eller diskuterar de bara i allmänt framför altaret i Elinghems kyrkoruin.

Sista dagen på vår Gotlandsresa var på fredagen. Då skulle vi vandra längs hela muren men
först skulle vi uppsöka en kyrkoruin och en galgbacke som låg i den norra delen och strax
utanför ringmuren.

Galgbacken.

S:t Göran.

Föregående bild:
S:t Görans hospital kyrka. Gavlarna
sticker upp ovanför grönskan.
Till vänster:
Kyrkan ligger 300 meter norr om
Nordeport. Den var de spetälskas
kyrka, dessa låg utanför städerna.
Anlades troligen under 1200-talet.
Hospitalsbyggnaderna är sedan
länge försvunna.

Visborgs slott var nästa anhalt. Det var Östersjöns starkaste senmedeltida fästning. Idag finns
nästan inga spår av borgen.

Visborg
Här vid borgen påbörjade vi vår vandring runt muren.
Bilderna som följer börjar vid Jungfrutornet.

Jungfrutornet. Sägnen säger att jungfrun som förrådde staden släppte in den danske kungen
Valdemar. Jungfrun murades in här. Riktigt så är det inte men tornet var under en period
fängelse.

Långa Lisa.

Mellan tornen.

Här går med tunga steg Christel och undertecknad upp
för backarna.
Foto: Siv Ljung.

Visby ringmur.

Lite fakta om ringmuren. Längd 3,44 km. Höjd 11 meter. Antal torn 27. Högsta marktorn:
Långa Lisa, sex våningar högt. Äldsta del: Kruttornet byggdes runt 1150. Muren uppfördes
huvudsakligen på 1200-talet.

Efter shopingturen på Adelsgatan tog vi oss ut på landet för att bese ännu en ödekyrka.

Bara ödekyrka. Byggd i mitten av 1200-talet. I slutet av 1500-talet upphörde gudstjänsten.
Det är troligen då kyrkan överges och det sägs att den var då ganska förfallen.

Kyrkogården används fortfarande.

Christel tyckte att det blev lite många kyrkor. Men när vi besökte ödekyrkorna var hon inte
den utan fanns det några trappor som gick uppåt så klev hon på.
Här nedan kommer två kort. Det första lite misslyckat men man kan se att det är Christel som
synar stranden vid Burge. Vid samma strand pallar Siv äpplen som senare blev ett gott mos.

Text: Per-Gunnar Mörck
Foto där inget annat står: Per-Gunnar Mörck

