
Gotlando kun Pär-Johan 2014 
Mia filo revenis de Aŭstralio por pasigi kelkajn semajnojn kun sia patrino en Svedio. Ni decidis, ke inter 

alie ni dum kelkaj tagoj vizitu la grandan insulon Gotlando. Ĝi estas la plej granda insulo en la Balta Maro 

kaj situas inter Svedio, Finnlando kaj la Baltiaj Landoj. Sur Gotlando forte vivas malnovaj tradicioj. La 

Historio flustras en ĉiu angulo, en ĉiu domo, la Naturo buntas en ĉiu terpeco, la homoj vivas en memoroj 

pri malnovaj eventoj, sed samtempe provas prepari sin por akcepti turistojn el diversaj landoj kaj 

kontinentoj por kapabli evoluigi sian landon. 

Gotlando multflanke malsimilas de siaj najbaraj landoj. La insulo estas kreita de etaj maraj bestoj de 

antaŭ milionoj da jaroj. Tio signifas, ke la insulo grandparte estas kreita de kalko. Multloke oni vidas la 

blankan grundon kaj la blankajn klifojn, kiam la ŝipo proksimiĝas al la bordo. Per la blankaj ŝtonoj oni 

konstruis grandan nombron de preĝejoj (97), kiuj dense kovras la insulon. Multaj el la malnovaj domoj 

estas konstruitaj per ŝtonoj kaj argilo, ĉar mankas ligno. Ne troviĝas la ruĝaj lignaj domoj, kiuj kutimas en 

Svedio. 

Gotlando havas sian propran ”kreo-rakonton”, kiu nomiĝas ”Guta” rakonto aŭ sagao. Ĝi rakontas, ke 

Gotlando sinkis sub la akvon ĉiun tagon kaj superakviĝis ĉiun nokton, ĝis Tjelvar, la unua homo alportis la 

fajron al la lando. Lia edzino nomiĝis Vitastjerna kaj ili ricevis tri filojn. Ĉiu el ili heredis trionon de la 

insulo. Ĉiu triono estis jura unuo, kiu pli malpli restas hodiaŭ. Kiam la nombro da homoj tro kreskis la 

popolo devis translokiĝi unue al la plej granda ”praremparo” (prafortikaĵo da ŝtonoj), kiun ni povis viziti. 

Kiam tio ne sufiĉis, ili translokiĝis al Fårö, insuleto ĵus norde de Gotlando, sed tie estis tro magra tero por 

sin vivteni. Aliaj vojaĝis al Dagö/Hiiuma en nuna Estonio. Kelkaj iris laŭ la rivero Duna kaj povis atingi eĉ 

Grekion kaj Jerusalemon. La plej komforta vojo de Trondheim en Norvegio, kie oni konstruis grandan 

katedralon, por veni al Jerusalemo estis trans la Balta Maro pasante Gotlandon. En la malnova pagana 

tempo oni kolektiĝis en kultejoj nomataj ”vi” por oferi al la dioj kaj ilin adori. Oni oferis krom brutaron eĉ 

siajn gefilojn. Avair Strabain estis la unua reganto sur Gotlando, kiu faris interkonsenton kun reĝo de la 

sveoj, ke la gotlandanoj pagu imposton 60 ”markojn” jare por komerci en la lando de la sveoj sendogane, 

kaj ke la sveoj defendu la gotlandanojn, se okazus minacoj. 

Dum siaj longaj vojaĝoj la gotlandanoj lernis pri kristianismo kaj ”libervole” aliĝis al tiu nova religio. La 

unua preĝejo, kies ruino ankoraŭ restas estas la preĝejo de Petro (Per), kiun ni vizitis en Visby. La komerco 

eksterlanda per peltoj, baptujoj, turnakrigiloj, fiŝoj kaj aliaj aĵoj riĉigis la gotlandajn farmistojn, kiuj dum la 

jaroj 1000 – 1300 konstruis multajn preĝejojn. Pentristoj kaj misiistoj de okcidente, sed ankaŭ de oriente 

alvenis. Ili dekoraciis la murojn per bildoj pri la vivo de Jesuo por instrui al la homoj pri la nova religio. La 

pastroj predikis en latina lingvo nekomprenata de la popolo. Pluraj el la prentraĵoj restas savitaj. En la 

antaŭa volbo pendas tiel nomata ”triumfkrucifikso”. En Svedio tio estas maloftaĵo. Hodiaŭ restas 97 

preĝejoj sur Gotlando, insulo kun proksimume 57 000 enloĝantoj. 

En Gotlando la urbo Visby iom post iom apartenadis al la komerca ligo Hansa, kiu havis grandan potencon 

en la Balta Maro. Tamen ankaŭ la kamparanoj ja povis per propraj boatoj komerci eksterlanden. En la jaro 

1361 dana armeo kun la reĝo Valdemar Atterdag invadis Gotlandon. La kamparanoj batalis kontraŭ tiu 

armeo per siaj mizeraj armiloj. Oni moviĝis al Visby, ĉar la kamparanoj atendis de la urbo helpon. 

Kontraŭe, la urbanoj decidis ne enlasi kaj helpi la kamparanojn, sed iel enlasis Valdemar kun la dana 

armeo, ĉu helpe de amantino de Valdemar aŭ alimaniere. Multaj rakontoj ĉirkaŭflugas pri tio. Tamen la 

vero estas, ke la dana armeo ekstermis la kamparanajn grupojn ekster la fermitaj pordoj de Visby. 1800 

viroj junaj, maljunaj, tie mortis, granda nombro el la tiama enloĝantaro. (La urbaj komercistoj eksentis, ke 

la kamparanaj komercistoj konkurencas kun ili.) Ni vizitis ekster la remparo de la urbo Valdemar-krucon, 

kiu memorigas pri la evento.  



La evento 1361 ŝanĝis la situacion de la insulo. La ekonomio de la kamparo longe estis mizera. Neniu plu 

havis monon por konstrui preĝejojn. Multaj el la preĝejoj restis duonpretaj, ĉar ne troviĝis mono por la 

finkonstruado. Sed ĉio malbona portas kun si ankaŭ ion bonan; Ne ekzistis mono por renovigi la 

preĝejojn. Ili restas konservitaj en la mezepoka stilo kun bela arto, belaj pentraĵoj surmure. Ni vizitis 

kelkajn el la 97 preĝejoj kaj ĝuis la etoson de malnovaj tempoj. La tombejoj havis plurajn altajn 

”enirpordegojn”, tra kiuj la paroĥanoj eniris por celebri diservojn kaj tra kiuj oni portis la mortintojn. 

Suiciduloj kompreneble ne rajtis ripozi en la tombejo kaj ne povis esti portataj tra la granda pordego al la 

tombejo.  

Tamen la vivo rekreskis surkampare. Oni konstruis grandajn farmdomojn el argilo kaj kalko, oni kultivis 

grenon, oni bredis bovinaron, ŝafaron, oni kreis baptujojn kaj ŝtonakrigilojn, kiujn oni disvendis en multaj 

landoj en norda Eŭropo. Multaj farmistoj kaj kultivis la teron kaj fiŝkaptis. La virinoj prilaboris la lanon de 

la ŝafoj kaj preparis belajn vestojn. Kompreneble oni devis ankaŭ militi dum la jaroj, kiuj sekvis. En la jaro 

1645 Gotlando venis sub la regno de Svedio. Inter la jaroj 1361 – 1645 ĝi estis parto de Danio. 

El tiuj multaj preĝejoj ni vizitis dekon. Tie ĉi mi mencias nur iujn, kiuj plej impresis nin. 

Öja preĝejo. En ĝi same kiel en pluraj el la preĝejoj estas signoj de pli malnova romana preĝejo de la 12-a 

jc. En la romana volbo pendas triumfkrucifikso, kiu estas la plej fama mezepoka artaĵo en Gotlando. Ĝi 

havas tre altan gotikan turon. Ekster la preĝejo estas ruino de Kastalo, kiu estis konstruita por defendi la 

preĝejon kaj la enloĝantojn. La preĝejo situas en fekunda regiono. 

Fröjel preĝejo. Ĝi montras, ke ofte oni konstruis la preĝejojn samloke kie situis malnova, pagana kultejo. 

La parto ”Frö” en la nomo montas, ke la dio de fekundeco Frö estis adorita tie, la lasta parto ”el” signifas 

kultejo same kiel ”vi”.  

Garda preĝejo. Jam en la jaro 1000 ekzistis tie ligna preĝejo. Poste estis konstruita unu el la plej unuaj 

ŝtonpreĝejoj. La pentraĵo montras du sanktulojn en bizanca stilo kaj estas pentritaj de rusa pentristo de 

Staraja Ladoga. Nur en tiu preĝejo ni vidis ortodoksan pentraĵon. 

Viklau preĝejo. En ĝi ankaŭ pendis granda triumfkrucifikso, sed la plej valora estas statueto de Virgulino 

Maria el oro. Ĝi devenas el Francio, aŭ estas portata de tie aŭ venis iu artisto al Gotlando kaj kreis ĝin 

surloke. La statuo estas tre delikate farita. Viklau situas tre proksime al la granda kaj fama monaĥejo 

Roma Kloster kaj Kastelo. Loĝis tie cistercianoj-monaĥoj. Estas la sola monaĥejo sur Gotlando. La 

konstruaĵo estas ruinigita, sed oni uzas ĝin nun por someraj teatro-prezentadoj.  

Ekster la preĝejoj ni kelkloke vidis belajn malnovajn loĝejojn por la pastroj. Ĉio estas ĉirkaŭita per belaj 

blankaj muroj de kalko, bele konstruitaj. Apud la tombejo situis granda ”herbejo de la pastro” 

”Prästänget”. Tio estis parto de la salajro de la pastro, manĝaĵo por la bovinaro kaj ŝafaro dumvintre. Nun 

la herbejoj estis plenaj de floroj kaj bonodoro ŝvebis super ili. Ili estis plenkolora paleto. Iu diraĵo diras, 

kiam skabiozo floras estas tempo por rikolti la herbon. Mi vidis unu – do ni venis ĝustatempe por ĝui la 

flortapiŝojn. Ankaŭ laŭ la vojoj la floroj diverskoloraj abundas. La ŝoforo, la filo Pär-Johan ĉiam aŭdis la 

krietojn de patrino: ”Malrapide, malrapide por ke mi ĉion povu vidi!” Post trihora boat- vojaĝo de mia 

hejmo oni alvenas al tute alia lando kaj laŭ historia tempo kaj de naturo. Floroj ĉie: ekioj, ranunkoloj, 

arbara geranioj, katpiedaj anteranioj, hederoj (la nacia floro de Gotlando multas). Arbustoj: padusoj, 

siringoj, citizoj, juniperoj kaj multe pli el ĉiuj kreskaĵoj. Ĉirkaŭ preĝejoj, kiel versignoj ĉe farmoj, laŭ 

malnovaj vojoj abundas fraksenoj mitologiaj sanktaj arboj. Sub ties radikoj loĝas tri nornoj, Urd, Verdandi 

kaj Skuld. Ili ŝpinas la vivofadenojn de la homoj kaj en iliaj manoj kuŝas via vivo. Sur tomboŝtono mi vidis 

la tekston: ”Vi blukolora maro, kiu dum miloj da jaroj battuŝis la bordojn de Gotlando”. 

Ni vidis kelkajn fiŝistajn vilaĝojn kun ruĝaj domoj. Ili situas tre proksime unu al la alia kun la gablomuro 

kontraŭ la maro. La plej bela fiŝista vilaĝeto estas Holmhällar kun dometoj el kalko kaj tegmentoj de 

kalkoslaboj. La tereno estas el kalko sur kiu kreskas akraj sedoj, timianoj kaj aliaj malaltaj floretoj kaj 



herboj. La blua maro kun blankaj krestoj sur la ondoj. Oni povus longe resti tie, forgesi pri ekstera mondo 

kaj lasi la pensojn flugi super la blua maro, tra la sorĉigaj arbaroj, super la floroplenaj, bonodoraj 

kalkebenaĵoj. Ni vidis labirintojn, kiuj ofte en malnova tempo estis konstruitaj ĉemare, por ke la 

forvojaĝonto preĝu por bona, sukcesa vojaĝo per ĉirkaŭirado en la labirinto. Pär-Johan tion faris kaj ni ja 

havis bonan vojaĝon plenan de travivaĵoj kaj novaj scioj. Eĉ ni travivis feston de somermezo 

”midsommarfest” tio, kio estas la plej granda festado de la svedoj, ĉar oni festas, ke la suno, la somero 

refoje venas viziti nin.  

Diversloke ĉe la marbordo de Gotlando staras tiel nomataj ”raukar”. Tio estas pli malmolaj klifoj/ŝtonoj, 

kiuj elstaras kvazaŭ statuoj. Ni vidis ilin kaj ĉe la suda pinto de la insulo kaj plej norde sur la insuleto Fårö. 

En la sudo oni nomas la grandan klifon Hoburgs-maljunulo, giganto kiu gardas la landon. Norde estas 

longa vico de diversaspektaj figuroj, kiuj gardas la ekstreman bordon kontraŭ la Balta Maro norden. La 

insuleto Fårö estas konata por la fakto, ke la fama filmreĝisoro Ingmar Bergman multjare loĝis kaj laboris 

tie. Pluraj filmoj estas kreitaj tie. Ĉiun jaron en junio okazas filmseminarioj. Okazis fakte samtempe, kiam 

ni estis tie. La kruda, severa naturo sur la insuleto Fårö bone kongruas kun la filmoj de Ingmar Bergman. 

Ni vizitis lian tre modestan tombon, kiu rigardas al la maro. En la proksimeco kreskas frakseno – la sankta 

arbo. 

Ĉiu svedo pensas, ke la insula nomo Fårö alludas al tio, ke multaj ŝafoj sin paŝtas sur ĝi, ĉar ”får” signifas 

ŝafo en la sveda lingvo. Ŝafo en la gotlanda lingvo nomiĝas ”lamb”. ”Får” en la insula nomo devenas de 

”fara” = vojaĝi, kaj la nomo de la insulo signifas ”la insulo de kie oni forvojaĝas foren”, ĉar estas longa vojo 

de tie al iu lando. La pragotlanda lingvo vere estas alia lingvo. Ĝi apartenas al la orientĝermana 

lingvogrupo kaj estas eble la sola en tiu grupo. La skandinavaj lingvoj apartenas al la nordĝermana 

lingvogrupo. Nun oni parolas svede sur Gotlando, sed kun forta akcento kaj multaj diftongoj. 

En la mezo de la insulo estas grandaj ebenaĵoj, kie la origina raso de la ĉevaletoj gotlandaj (Gotlansruss) 

sovaĝe sin paŝtas. Pär-Johan malrapide veturis tra la tereno, kie ili vivas. Ni aŭtis tre malrapide kaj post 

malebena vojaĝo ni trovis plurajn ĉevalinojn kun idoj, kiuj sin mamnutris. Estis vere mirakla travivaĵo. La 

idoj leviĝis kaj ĉirkaŭsaltis. Estis vera bildo de la komenco de la mondo. Multloke estas grandaj herbejoj, 

ofte kun ventmueliloj, ĉar multe blovas sur la insulo. Tiaj herbejoj regalas nin per vastaj vidoj super maro 

kaj ĉielo. 

Visby, la sola urbo sur Gotlando, estas malnova Hansa-urbo kun mallarĝaj serpentumantaj stratetoj. La 

domoj konstruitaj per kalkŝtono. Deko de preĝejaj ruinoj. Ĉie bela griza, blanka kalkŝtono kaj amaso da 

diverskoloraj rozoj laŭlonge de la domaj muroj. Kun iom da suno la etoso estas kvazaŭ vi promenus en 

fabela lando. En unu ruino oni aranĝis kafejon, kie vi povas frandi safranpatkukon kun bluframbokonfitaĵo 

kaj vipita kremo, specialaĵo de Gotlando. En aŭgusto oni festas ”Semajnon de Mezepoko” kaj ĉiuj homoj 

aspektas ”mezepokaj”, festas surstrate, manĝas ĉe grandaj tabloj sur la Granda Placo. Kantoj, tostoj, 

mezepokaj instrumentoj ludas. Oni vendas lanaĵojn, ceramikaĵojn. Grupoj ludas koncertojn. 

La urbo estas ĉirkaŭata de tre longa (3,5 km) remparo kun 27 turoj krom pordegoj. Dum mezepoko 

komercistoj el diversaj landoj okupis diversajn kvartalojn en la urbo. Oni venis el Lubeck, Rusio, 

Nederlando, Hansaurboj en Pollando ktp. Ekster la urbo nun estas novrikoltitaj herbejoj kaj la mirinda 

odoro renkontas nin. Amaso de sovaĝaj rozoj, sambukoj kaj prunelujoj. Vera Arkadio! Ni loĝis en 

apartamento kun balkono, kiu rigardis al la urbo kun ruinoj, turoj de la katedralo kaj la maro. Mirakla urbo 

ĉu mezepoka? Ĉu en la jaro 2014? 

Mi dankas al mia filo, kiu kune kun mi planis la vojaĝon. Li aŭtis al ĉiuj lokoj kaj havis paciencon, ke mi 

povis ĉion ĝui kaj spekti. Ni multon vidis kaj lernis. Certe vi komprenas, ke tiu ĉi longa rakonto estas nur 

parto de ĉio rakontebla kaj rakontinda. 

Kerstin Rohdin 


