
LA PRINTEMPAJ VOJAĜOJ 
 

La printempo 2005 vere estis enhavoriĉa kaj ŝanĝiĝema. Unue oni povis kanti per la vortoj de la sveda 
verkisto Lars Wivallius ”Plendokanto pri la malvarma kaj seka printempo”. La dio vere aǔskultis tiun 
plendokanton. Kiam la unua duono de la printempo estis malvarma kaj seka, la duona parto fariĝis 
malvarma kaj humida. Tio montras ke oni ne plendu! 
 
Kaj vere mi ne havas kialon plendi, ĉar mi delonge ne travivis printempon tiel plenumitan per floroj kaj 
sovaĝaj bestoj. Dum la Tago de Ĉieliro de Kristo, kiu apartenas al la unua periodo, ”malvarma kaj seka”, 
tamen spicita per iom da pluvo, mia frato, Lars kaj mi ekskursis sur insulo Öland – la vere pintemepa insulo- 
kaj ni vidis belan revekiĝon de la printempo. Lars kiu multfoje vizitis Öland jam konis multajn florejojn kaj li 
kondukis nin al multaj herbejoj kaj paŝtejoj, krome al akvejoj kiel marĉoj, lagoj kaj margolfoj. 
 
Ni unue venis al la paŝtejoj de Halltorp. kiuj estis plenaj de ĉiuj specoj da anemonoj, blankaj, bluaj, flavaj. La 
flavajn mi antaǔe nur vidis unuopajn, sed tie ĉi la tero estis tutkovrita per blanko kaj flavo. Ni marĉis certe 
du kilometrojn kaj ambaǔflanke de la pado la tero estis kovrita per blanka – flava ”tapiŝo”. La tero odoris 
de novnaskita printempa vivo. Belajn vesperajn promenadojn ni faris kaj vespere la vetero ofte 
pliagrabliĝis. 
 
La venontan tagon ni iris al Norda Öland. Ni eĉ plej norde atingis ”Trolarbaron”, kiu ne estis tiel sorĉiga kiel 
ni imagis. Tamen ni vidis ”prabovojn” paŝti sin sur la strandherbejoj.Ni promenis sur la rokoj ĉe la norda 
pinto de Öland kaj havis belan superrigardon super la maro kaj la ŝtonplena strando. En tiu momento la 
suno donis al ni iom da varmo. Estis iom tro frue dum la printempo, por ke la orkideoj floru, sed post 
intensa serĉado ni trovis kelkajn ”kuraĝulojn”, kiuj montris sian pinton. Ni vidis grandegajn pinarbojn, altaj 
kiel mastoj. Post nia promenadoj en la ”nordo” ni manĝis kotletojn en agrabla strandrestoracio. 
 
La lastan tagon sur Öland ni vizitis la sudan parton de la insulo kaj vidis Gärdslösa preĝejon. kie ni studis la 
malnovajn mezepokajn pentraĵojn sur la internaj muroj. La patro de konata sveda verkisto, Stagnelius, estis 
paroĥestro en tiu preĝejo. Ekster la preĝejo estis memorŝtono kun unu el liaj plej konataj poemoj. 
 
Apud impona prafortikaĵo, Ismantorp, 125 metrojn je diametro ni aǔskultis turdon, kiu diligente kantis. Ĉe 
Sandby preĝejo ni trovis du interesajn ĝemeljan runŝtonojn kaj tre longan ŝtonmuron de la 19-a jarcento. 
En iu Naturlibrovendejo mi aĉetis libron ”La Ölanda vojaĝo” de Linné, tiel ke mi povas daǔre travivi mian 
Ölandan vojaĝon kun li. 
 
Tra pluraj, malnovaj ”vicvilaĝoj” ni atingis la sudan terpecon de Öland. Multaj ŝafoj, forta vento, altaj ondoj 
sur la maro. Ĉe mirakla vidaĵo al birdoj kaj maro mi manĝis la plej bongustan kotleton de ŝafido, kiun mi 
iam manĝis. Lars manĝis heringojn pri kiuj li sopiris. Lars multe studis la birdojn tie, ĉar estas konata 
ornitologia centro, antaǔ ol ni reveturis norden. 
 
Ni denove vagadis sur herbejoj kaj paŝtejoj kun tapiŝoj de blankaj kaj flavaj anemonoj. Pluraj plantoj de 
printempadonis kreskis jam en suna dekliveto. Tuj la ĉielo ekaspektas minace griza kaj kun la pluvo 
pendanta super ni, ni admiris la ”tombokampon” Grettlinge, kiu estas tri kilometrojn longa kaj entenas 
multajn specojn da tumuloj kaj ”flisor” grandaj starantaj ŝtonplatoj. Tra ankoraǔ belaj vilaĝoj ni atingis la 
Öland-ponton, kiun oni kiel kutime riparas, sed de kie ni havis imponan superrigardon al la kastelo kaj 
katedralo de Kalmar. 
 
Kelkajn semajnojn pli poste mi vizitis Lars kaj lia edzino Chris en Värmdö apud Stockholm. Tiam ni atingis la 
periodon de ”malvarmo kaj pluvo”. Tamen la suno sukcesis sendi al ni kelkajn radiojn. Dum tiuj momentoj 
ni tuj sidiĝis sur la verandon envolvitaj en kovriloj por ne tro skuiĝi en la malvarmeco. La somerdomo de 



Värmdö fariĝis tuta vilaĝeto, de kiam mi laste vidis ĝin. Ĉefdomo, gastdomo (mi havis tutan domon por mi 
mem) ban/lavdomo, necesej-domo. La tuto estis tre komforta establo, kiu regalis nin per agrabla endoma 
varmeco, io, kio estas bezonata, kiam la vintra aǔ printempa malvarmo provis forŝteli tion, kio estus estinta 
somera vetero. Inter la pluvado Lars kaj mi promenadis laǔ la bela roka bordo kaj denove ĝuis anemonojn 
kaj multspecajn florojn kaj birdojn. Pluraj belaspektaj somerdomoj diversaĝaj situis en la regiono. Värmdö 
longe estis ŝatata somerumejo por la stokholmanoj. La lastan tagon ni ĉirkaǔveturis sur Värmdö, lunĉis en 
granda bovinejo rekonstruita al granda, luksa, populara restoracio. Ni iris per pramŝipo la la malnova, 
pitoreska urbo Waĥolm Post la ĉirkaǔvojaĝo ni atingis la Ĉefan stacidomon. Ni vizitis Galerion Lena 
Linderholm, kie oni montris sunplenajn pentraĵojn kaj manlaboraĵojn. Bone ke ni trovis la sunon almenaǔ 
en la artaĵoj. Ĉar Värmdö situas proksime de Stockholm ni ankaǔ ĝuis la vivon de grandurbo – spektis 
filmojn, kafumis sur la placoj, preskaǔ partoprenis en rabo ĉe la subtera fervojo. 
 
Mi restis hejme en Högsby dum kelkaj tagoj kaj ĝuis sufiĉe belan veteron. Dum tiu tempo okazis mia 
datreveno. Mia amikino kaj mi iom ekskursis en la regiono kaj ĝuis bongustan fiŝon en la ĝardeno de mia 
ŝatata Påskallavik Gastejo. Posttagmeze ni trinkis kafon kun schwarzwaldtorto en mia ĝardeno inter 
florantaj bluaj lupinoj kaj flavaj kaledonioj. La gazono estis plena de lekantetoj. Paradiza loko! 
 
Ankoraǔ unu vojaĝo al insulo vicestaras. Birgitta, alia amikino, demandis ĉu mi volis vojaĝi kun la 
Popolaltlernejo al Gotland. Je la 10-a horo matene mi renkontis grupon por mi nekonatan ĉe la ŝipo 
vojaĝonta al Gotland. La ŝipo granda, nova, eleganta kondukis nin al Visby, la urbo sur Gotland. Tie atendis 
aǔtobuso, kiu kondukis nin al Hemse Popolaltlernejo en la suda parto de Gotland. Post iom da informado 
pri la lernejo ni manĝis viandhakaĵon de ŝafido. La lernejo certe havis bonan kuiriston, ĉar ĉiam la manĝaĵo 
bongustis. Dum la vespero arkeologo de la insula muzeo rakontis pri elfosaĵoj sur Gotland. Ekzistas multege 
da tumuloj de la Ferepoko kaj de la riĉa Bronzepoko kun multe da trezoroj de sudo de Eǔropo kaj la Nigra 
Maro. Ankaǔ estas multaj trezoroj de la vikinga periodo, kiujn oni protektas en la muzeo de Visby. 
 
Venontan matenon ni ekveturis tra verdanta kaj floranta regiono suden al florherbejoj kaj tumulokampoj. 
Grandaj kampoj kun florantaj orkideoj, ranulkoloj, multege da primoloj kaj konvaloj. Ankaǔ tre agrabla 
estis, ke la suno ĵuste tiam brilis super ni, dum ni iris inter la floroj. La tagon antaǔe la pluvo verŝiĝis tiel ke 
kelkloke la grundo ankoraǔ estis tro humita surtreti. Ni vizitis Kattlund-bienon, mezepokan bienon, eble 
estas la plej malnova ekzistanta en Svedio. Estis posedaĵo de juĝisto, do loĝejo de riĉulo, sed hodiǔ certe 
neniu volus loĝi tie. Ni ĉirkaǔpromenis en la bieno, kiu nun estas muzeo. En ties manĝejo estis regalita per 
modeloj de mezepoka manĝaĵo, En la korto oni regalis nin per moderna manĝaĵo kaj ni ĝuis ĝin apud la 
spicaĵ-ĝardeno. 
 
Proksime situis Vamlingbo preĝejo. La granda loĝejo de la paroĥestro funkcias nuntempe kiel ekspozicejo 
por pentraĵoj de la fama pentristo de birdoj Lars Jonsson. Li i.a. ilustris dek konatajn librojn pri birdoj. Li 
laboras ekstere en la naturo kaj ne pentras de fotoj. Li montras la birdon en sia biotopo. Estas longdaǔra 
laboro arte bildigi tion. Por multaj homoj birdoj esstas birdoj kaj arto estas arto. Sed se vi ekkonas la la 
birdojn de Lars Jonsson, vi tuj konstatas, ke ne estas diferenco inter tio, sed ke liaj birdoj estas arto, kaj 
altkvalita arto. Ĉiu eta plumo estas precize tie, kie ĝi devas esti, la biotopo estas perfekte reproduktita kaj 
la lumo briligas ĉiun bildon. 
 
En la preĝejoj de Gotland multaj murpentraĵoj estas konservitaj de la mezepoko. Vamlingbo preĝejo estas 
plena de multaj grandaj pentraĵoj. Unu el ili montris la german-romian imperiestron Henrik II (973 – 1024), 
kies animo estis pezita de la ĉefanĝelo Mikaelo. Liaj "onaj" agoj de lia vivo gajnis nur dank al tio, ke li ĵus 
antaǔ sia morto donacis oran kalkon al la monaĥejo de S:t Laurentius, kiu tenas la kalkon sur la balancilo 
kaj tiel helpas ke la ”bono” gajnu. La 92 preĝejoj en la kamparo de Gotland ofte havas strangan 
arkitekturon. Oni volis rekonstrui la preĝejojn dum la 18-a jarcento, dum kiu regis alta konjunkturo. Sed la 
konjunkturo rapide malpliboniĝis, tiel ke la rekonstruo de la preĝejoj neniam finiĝis. Kelkfoje oni komencis 



konstrui la turon kaj tiam la preĝejo havas pompan turon. Kelkfoje oni komencis per la navo. Tiam la 
preĝejo havas pompan navon kaj etan rudimentan turon, ĉar la mono ne sufiĉis por finkonstrui la preĝejon. 
La preĝejoj similas al ”ludpreĝejoj”, kiuj estas erare kunmetitaj. Vespere botanikisto prelegis pri Stora 
Karlsö, ornitologia insuleto. Li ankaǔ montris miraklajn fotojn pri orkideoj de sur la insulo. 
 
Eta boato, kiu forte balanciĝis sur la ondoj, transportis nin al Stora Karlsö, ornitologia centro. En eta 
birdomuzeo oni informis nin pri la birdoj de la insulo, Kiam ni eliris la muzeon ekpluvis kaj estis pluva, griza, 
nebula dum la tuta trihora promenado, sed tamen estis mirakla irado alte inter la nuboj de la ĉielo kun la 
maro malsupre envolvita en nebulo. La gvidisto montris al ni florojn multspecajn. Ni vidis la birdojn naĝi kaj 
plonĝi en la akvo. Ili ĉasis novkovitajn birdidojn, plej ofte longbekajn uriojn. La aǔkoj estis lertaj ĉasi ilin. 
Duloke ni vidis rokbretojn plenigitajn ĝis lasta loko de kovantaj longbekaj urioj. Ili preskaǔ kuŝis unu sur la 
alia kovante ovojn, kiuj estis pli pezaj en unu flanko, por ke ili ne malsuprenfalu. Post kelkhora vagado en la 
sovaĝa naturo, ni alvenis al la restoracio ĉe la haveno kaj tuj estis vigleco akj bruo kiel en vera grandurbo. 
Malklimakso! 
 
Post la vespera manĝo iu franciskana monaĥo de la mezepoko vizitis nin. Estis instruisto ĉe la lernejo, kiu 
ankaǔ laboris kiel gvidisto pri historio. Li rakontis miraklajn mensogaĵojn kaj legendojn pri Gotland. Li 
rakontis pri troloj kaj gigantoj kaj pri kiel ili influis al la vivoj de la homoj. Li rakontis ke filino de paroĥestro 
enamiĝis en la dana reĝo Valdemar Atterdag, kiam li 1360 maskita alvenis al Gotland por rekognoski kiel 
riĉaj estas la gotlandanoj, por ke li sciu kiom da impostoj li postulu, kiam li postan jaron revenos por prirabi 
la insulon. Valdemar igis ŝin promesi, ke ŝi malŝlosu por li la pordon kiam li revenos venontjare. Tiam li 
kunportu ŝin al Danlando kaj igu ŝin sian reĝinon. Kiam la knabino aǔdis, ke Valdemar revenis, ŝi iris al 
Visby, erarigis la gardistojn, tiel ke ili enlasis ŝin en la urbon. Enveninta en la urbon ŝi malŝlosis la pordegon 
por Valdemar kaj liaj soldatoj. Valdemar ”forgesis” sian promeson kaj ne kunprenis ŝin al Danlando kaj ne 
igis ŝin sian reĝinin. Anstataǔ la urbanoj enmasonis ŝin vivantan en la Virgulin-turon. Ankoraǔ hodiaǔ oni 
povas aǔdi ŝin ĝemi en la turo ĉiun ĵaǔdon, kiam estas plena luno. 
 
La monaĥo ankaǔ rakontis pri la paroĥestro, kiu volis posedi oran kalkon en sia paroĥejo. Li iris al la troloj 
por iamaniere havigi al si tian. Oni regalis lin per troltrinkaĵo el kapro-korno. Li kaŝe forĵetis la trinkaĵon, ĉar 
li sciis, ke ĝi estis tro forta por trinki. Tio okazis dufoje kaj ĉiun fojon li tre klare montris kiel li soifis. Kiam li 
rakontis pri la dua peto da trinkaĵo, mi iris por havigi al li glason de akvo, ĉar estis seka aero en la ĉambro 
kaj mi mem scias kiel la buŝo sekiĝas kiam oni prelegas. Aplaǔdo! Je la tria peto la paroĥestro diris al la 
troloj ke li volis havi pli bonan kalkon eltrinki kaj tiam ili regalis lin el ora kalko. Tuj kiam ili enmanigis ĝin al 
li, li rapide forrajdis en la preĝejon, kie la troloj ne povis atingi lin kaj la kalkon. 
 
Sekvontan tagon la monaĥo transŝanĝiĝis al Calle kaj li montris al ni partojn de la trezoroj de la gotlanda 
muzeo dum li interese rakontis pri tiuj. Bildŝtonoj (runŝtonoj kun bildoj) partojn de novfarita vikinga 
elspozicio, preĝeja arto i.a. la tre delikata Öja-madono. Laste en la muzeo li montris la Spilling-trezoron, kiu 
estis trovita en 1999. Tio estas la plej granda kaj plej enhavoriĉa trezoro, kiun oni trovis en Svedio. Ĝi pezis 
65 kilogramojn kaj sufiĉus por pagi impostojn al Svea-regno por la gotlandanoj dum kvin jaroj en la 10-a 
jarcento. Ĝi entenas brakringojn, butonegojn kaj grandan kvanton de arabaj moneroj. Dum la jaroj 900 – 
1000 la moneroj plejparte devenis de Anglio kaj Germanio. Nun la arkeologoj konstatas ke la trezoroj estis 
kaŝitaj en la loĝejoj. La kulturgeografoj pritaksas la nombron de vikinga-tempaj bienoj en Gotland ĉirkaǔ 
1100 – 1300 bienoj. Tio montras ke oni dum proksimume dekunu generacioj kaŝis almenaǔ unu arĝentan 
trezoron en ĉiun duan bienon. La trezoroj helpis al la arkeologoj trovi la vikingajn loĝejojn. 
 
Posttagmeze Calle gvidis nin tra Visby rakontanta pri la historio de la urbo. Germanaj vendistoj ekkonstruis 
ĝin dum la 12-a jarcento. Ĝi rapide konstruiĝis, domoj por la komercistoj, por varoj, preĝejoj, ĵeteoj, ĉio, 
kion oni bezonas en internacie komerca urbo. Plejparte estis transitkomerco inter okcidento kaj oriento. 
Kiam la komerca kompanio Hansa ne plu uzis Visby kiel transitstacio en la 13-a jarcento la konjunkturo 



rapide falis kaj Gotland fariĝis centro por piratoj la tiel nomataj ”vitaliefratoj”. Dum la 18-a jarcento revenis 
alta konjunkturo. Tiam oni komencis rekonstrui la preĝejojn de la kamparo. Bonŝance oni faris nenion pri la 
ruinoj en la urbo Visby. Ofte la domoj en la urbo ricevis unu etaĝon alkonstruita, sed oni ĉiam retenis la 
urboplanon. Denove venis malalta konjunkturo kaj la rezulto fariĝis ke nun Visby estas unu el la plej bone 
konservitaj mezepokaj urboj. Pro tio la turistoj alŝvarmass kaj estas tre bona enspezofonto por Gotland. La 
ramparo estas unu el la plej altaj kaj plej bone konservitaj en Eǔropo. Ni ankaǔ vizitis la interesan 
botanikan ĝardenon kun multaj por Svedio eksotikaj arboj kaj plantoj. 
 
Lastan tagon ni libere vagadis en la urbo. Mi i.a. sidis en kafejo en St Hans ruino kaj ĝuis specialan patkukon 
kun safrano kun speciala gotlanda konfitaĵo kaj vipita kremo. Estas ruino post granda preĝejo kun hedero 
grimpanta sur la muroj, kiel sur litografio de la 19-a jarcento. Meze en la subĉiela ”kafejo” floris pomarbo 
kaj siringoj. Denove paradizo! 
 
La eleganta pramŝipo rekondukis nin al Oskarshamn. Ni iris kontraǔ bela sunsubiro kaj post iom pli ol unu 
horo ni ekvidis la konturojn de nia urbo. 
 
 
Högsby 16-an de junio 2005 
 
Kerstin Rohdin 
 
 
 


