
                              Historie, kunst og kultur på Gotland...
                                   4. - 9. juni 2009

Gotland ligger sørøst for Stockholm og er bare 125 km lang og 52 km bred.
Øya har et meget rikt dyre- og fugleliv, og en fantastisk flora som vi får oppleve
noe av på vår sommertur. Visby, hvor vi skal bo, er den største byen på øya med
litt over 22 000 innbyggere. Navnet Visby kommer av vi (offerplass) og by.
Ingen vet eksakt hvor gammel byen er, men det antydes at den kan ha blitt
grunnlagt omkring år 900. Visby regnes som den best bevarte middelalderbyen
i Skandinavia, og var på 1100-tallet et viktig sete for Hanseaterne. Befolkningen
var da halvt tysk, og det rådet sterke motsetninger mellom by og land - noe
ringmuren som er betydelig tykkere mot land enn mot havsiden, er et synlig bevis
på. Vi skal blant annet besøke noen av de 92 middelalderkirkene og en gård
hvor gotlandssauen er hovednæringen, og hvor bruk av gotlandsfår både som
dekorativ kunstart og bruksting av ull og garn står i fokus. Vi skal spise god mat
både inne og utendørs.

Dag 1 – torsdag 4. juni
Vi starter turen vår fra Skedsmokorset  kl. 09.00 og fra Lillestrøm rutebilstasjon kl. 09.15. Kursen settes mot
Arvika der vi spiser lunsj på tradisjonsrike “Gates Gästgiveri”.  Vi besøker Rackstadmuseet, som kan best
sammenlignes med Skagen Museum. Ved sjøen Racken samlet det seg en koloni med kunstnere rundt
århundreskiftet og som levde og arbeidet sammen. De malte motiver fra hverdagslivet og naturen rundt seg,
sentralt sto Gustav Fjærstad og hans kone Maja. Vi får en omvisning på museet og besøker Oppstuhaga,
som ligger like ved museet og var billedhugger Christian Erikssons hjem. Fra Rackstadmuseet kjører vi mot
Nynäshamn og Skärgårdshotellet, hvor vi skal overnatte den første natten. Felles middag på hotellet.

Dag 2 – fredag 5. juni
Fredag morgen tar vi fergen over til Visby. Her sjekker vi inn på Hamnhotellet. Ut på ettermiddagen spaserer
vi bort til Donners Plass der vi skal være med på en guidet rundtur i Visby. Vi starter i Almedalen, som
tidligere var den gamle hansabyens havn, og nå et vakkert parkanlegg. Vi fortsetter langs Strandgatan der
noen av de gamle pakkhusene fortsatt står. Vår vandring fortsetter forbi Kruttornet og den kjente Fiskargränd
til Den botaniske hagen. Her finnes en mengde sydlandske tresorter som magnolia, mandeltre, tulipantre og
acasia. Vi passerer flere av de interessante kirkeruinene og promenerer opp til Klinten, et attraktivt boligområde
med 1700-tallshus og en fantastisk utsikt. Det er en rekke kunsthåndverksbutikker  i Visby, bl.a.Yllet og
Kvinnfolki. Felles middag på hotellet.

Dag 3 – lørdag 6. juni
Etter frokost reiser vi med bussen vår ut til gården “Lamm & Bi” der Annette og Dan Bonnevier bor og
arbeider – Annette syr egne modeller av gotlandsfår og Dan steller får og bier. Deretter besøker vi Roma
kloster og kungsgård som ligger vakkert til midt ute på øya Gotland. Klosteret har en lang og innholdsrik
historie. Allerede i år 1164 anla noen cisterciensermunker en gård her. “Ora et labora” - be og arbeide - var
ordenens  hederskodex eller motto. Munkene var dyktige håndverkere og flinke jordbrukere. De laget både
en fiskedam og en urtehage, og det finnes fremdeles rester av det gamle klosteret på gården den dag i dag.
Den mest i øynefallende bygningen på Roma er den flotte klosterkirken med klosterhagen utenfor, og vi blir
med på en spennende omvisning. Etter lunsj, i Katthammarsvik, reiser vi videre og besøker keramikeren,
Dan Leonette. Han arbeider særlig med rakubrenning og andre lavbrenningsteknikker. Det blir anledning til å
kjøpe keramikk og akvareller fra hans galleri. Om ettermiddagen drar vi tilbake til hotellet, og denne kvelden
spiser vi middag på egen hånd eller i små grupper på et av de hyggelige spisestedene i Visby.



Dag 4 – søndag 7. juni
På morgenen reiser vi ut til den søndre delen av Gotland eller Sudret som det kalles. Her blandes frodige åkre
med vindblåste strender og sletter med tett skog. Vi passerer den sjarmerende fiskeplassen i Gnisvärd og
Ekstakysten der det sies at Waldemar Atterdag steg i land med sin hær da han inntok Gotland i år 1361. Vi
besøker også Öja kirke, kjent for sitt vakre krusifiks og Öjamadonnaen. Vi gjør et lite stopp på et kalkmuseum
før vi når sydspissen av Gotland og ser minnesmerket Hoburgsgubben. Etter lunsj besøker vi Vamblingbo
prestegård hvor vi ser noen av Lars Jonssons berømte fuglemalerier og -tegninger. Det blir også besøk på
Naturum Gotland – en moderne utstilling av Gotlands natur. Felles middag.

Dag 5 – mandag 8. juni
Vi starter dagen på Krusmyntagården som ligger litt nord for Visby, bare et steinkast fra havet. Her får vi en
innføring i mange av kryddergårdens 200 forskjellige urter som brukes i både matlaging og innenfor legekunsten.
Deretter tar vi ferjen over til Fårö hvor vi tar en liten rundtur med bussen og får oppleve et unikt landskap med
de spesielle “raukene” som blant annet er kjent fra mange av Ingmar Bergmanns filmer. Vi spiser lunsj på
Sudersand Baderestaurang, før vi reiser tilbake til Visby. Middag på restaurant “Friheten” om kvelden.

Dag 6 – tirsdag 9. juni
Avreise med ferje fra Visby kl. 07.05. Ferjen er i Nynäshamn på formiddagen. Underveis til Oslo gjør vi et
lunsjstopp. Vi regner med å ankomme Skedsmo og Lillestrøm ca. kl. 20.00.

Praktiske opplysninger:
Pris pr. person kr  7.200,- som inkluderer:
- Hele rundreisen i moderne turistbuss fra/til Skedsmokorset
- 5 hotellovernatting i dobbeltrom med frokost
- Byvandringer og kåserier i følge program
- 5 lunsjer (dag 1, 3, 4, 5 og 6)
- 4 middager (dag 1, 2, 4 og 5)

Tillegg for enkeltrom kr 1.495,-

Påmelding senest 15. mars 2009
Prisen er basert på minimum 25 deltakere.
Husk reise- og avbestillingsforsikring – kontakt ditt forsikringsselskap.
Vi forbeholder oss retten til prisendringer ved kursendring på svenske kroner samt programendring.

Påmelding til:

Marie Louise (Vesla) Berg Astrid Skjeflo Else-Mari Kvarberg
tlf: 63 87 64 44 tlf. 63 87 64 95 tlf. 63 84 05 34
mobil: 99 46 26 77 mobil: 90 99 26 32 mobil: 91 19 63 67
marie-be@online.no astridskjeflo@tele2.no e-m.k@online.no

Teknisk arrangør:

Pb 58, 1601 Fredrikstad
Tlf. 69312621 - Faks 69313193

E-mail: info@temareiserfredrikstad.no
www.temareiserfredrikstad.no

Postboks 394, 2001 Lillestrøm
E-mail: post@punr.org

www.punr.org
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