
KERSTINS ÖLÄNDSKA och GOTLÄNDSKA RESA 
 
Våren 2005 har verkligen varit innehållsrik och omväxlande. Först kunde man sjunga en 
”Klagowisa över denna kalla och torra vår” för att tala med Lars Wiwallius ord. Denna klagovisa 
blev över hövan bönhörd, så när första hälften varit kall och torr blev nästa hälft kall och blöt. 
Detta visar att man inte ska klaga. 
 
Och verkligen har jag inte haft anledning att klaga, för jag har inte på väldigt länge upplevt våren 
så fylld av blommor och vilda djur. Under Kristi Himmelsfärdshelgen, som tillhörde den första 
perioden, kall och torr, dock kryddad med lite regn in emellan, var Lars och jag på ”exkursion” på 
Öland och såg våren vakna upp. Lars som varit många gånger på Öland och besökt de olika 
”lokalerna” ledde oss runt till en mängd ängar och hagar och dessutom till vattensamlingar, kärr, 
sjöar eller havsvikar.  
 
Vi började med Halltorps ängar som var helt fyllda med alla sorters sippor, mängder av vitsippor, 
men också många blåsippor och gulsippor. Gulsippor har jag tidigare bara sett i enstaka exemplar, 
men här var marken verkligen heltäckt av gult och vitt. Det var inte bara på en liten bit, utan hela 
ängen, vi gick en ungefär en kilometerlång stig, på båda sidor om stigen var marken täckt av 
denna färgade ”matta”. Alla ängarna doftade av nyuppståndet liv, av vårblommor och vårjord. Jag 
lärde mig att känna igen en ny växt, skogsbingel. Det påstås att Linné fann den på Gotland under 
sin resa där 1741. Runt oss hälsade alla slags fåglar våren. Lars talade om namnen på den 
allesammans. Om det stämde eller ej kunde jag inte avgöra, jag som bara kunde höra att det var 
vacker vårfågelsång. Efter vår långsamma vandring genom denna underbara äng kom vi till ängen 
med de stora ekarna, där nästan all bark var uppäten av ekbaggar, så att ekarna var döda. Men de 
såg ut som fantastiska konstverk, statyer. 
 
När vi njutit färdigt av dessa ängar och skulle ha oss en kopp kaffe till livs, hamnade vi på Halltorps 
herrgård. Men det var verkligen inte rätta platsen för ”en kopp kaffe”. Alltså blev det ”sill med 
brännvinsost” en förrätt från menyn! Det är ett fantastiskt ställe! 
 
Vi åkte vidare till vattenland, där vi fann strandskator och en massa andra fåglar, som Lars 
försökte lära mig. Skedand, rödbena, gravand. grågås, vigg, strandpipare. Jag hade en kikare med 
och det var fantastiskt vad man såg utseende och teckningar i fjäderdräkt bra på de olika fåglarna. 
Jag lärde mig en hel del, men man behöver repetera många gånger (liksom för att lära sig något 
nytt på datorn!). 
 
Vi bodde på Villa Sol där rummen hade olika färgnamn, vita rummet, gula rummet, blå rummet. 
De olika rummen var målade och tapetserade i respektive färger. Varje kväll innan det var dags att 
gå och äta på den enda öppna restaurangen som hade god mat och utsikt mot Kalmar Sund, tog vi 
härliga promenader genom underbara hagar med hassel, sippor av olika färger. Över allt detta 
började boken slå ut och kvälls-solen sken genom bladverket och allehanda fåglar lät sin sång 
flöda över oss. Underbart för en skåning att se solens sken genom bokens lövverk på våren. Vi 
kom upp för klinten till Borgholms slottsruin och gick tillbaka längs stranden. Härliga 
kvällspromenader! Vädret visade sig också alltid lite vänligare framåt kvällen.  
 



Av de övriga dagarna ägnade vi en dag åt Norra Öland och den andra dagen åt Södra Öland. Vi 
vandrade runt ända uppe i ”Trollskogen”, som inte var så förtrollande som vi hade tänkt oss. Dock 
såg vi ”uroxar” betande på strandängarna där. Vi vandrade på klinten på Norra Öland och hade en 
underbar utsikt över havet och den steniga stranden. Just då bemötte solen oss med lite värme. 
Det var lite tidigt för orkidéerna, men med idogt sökande fann vi dock några som just började 
komma upp. Vi såg ett pungmesbo, en intressant liten påse som hängde i en björk. Och flera 
blodiglar. Och jättehöga tallar i Mastskogen.  
Vi avnjöt fjärilskotlett på Byxelkroks strandrestaurang. 
 
Sista dagen på Öland ägnade vi åt södra delen av ön. Vi var inne i Gärdslösa kyrka och studerade 
väggmålningarna. Utanför kyrkan såg vi Stagnelius-monumentet och läste dikten ”Näcken” på 
minnesstenen. ”Kvällens guldmoln fästet kransa. Älvorna på ängen dansa, och den bladbekrönta 
Näcken gigan rör i silverbäcken.”  
 
Vid den imponerande fornborgen Ismantorp som är 125 m i diameter lyssnade vi till en 
rödvingetrast som sjöng ihärdigt. Vid Sandby kyrka hittade vi två vackra tvillingrunstenar och en 
väldigt lång kyrkogårdsmur från 1800-talet. I Naturbokhandeln köpte jag Linnés öländska resa, för 
att fortsätta uppleva Öland tillsammans med honom. Genom de vackra radbyarna på Södra 
Öland, Hulterstad, Segerstad, Näsby och Ås kom vi till Otterby och Ölands Södra Udde. Mängder 
av får, kraftig vind, härliga böljor på havet. Med underbar utsikt över fåglar och hav åt jag den 
underbaraste lammkotlett jag någonsin ätit. Lars åt underbar strömming, som han längtat efter. 
Lars kikade på en massa fåglar där, innan vi gav oss av norrut igen. Vi vandrade åter genom hagar 
och ängar med mattor av gula och vita sippor. Flera stånd av våradonis fanns i en backe med 
södersol. Himlen började se hotfullt grå ut och med regnet hängande över oss beundrade vi 
Grettlinge gravfält, som är 3 km långt och där det finns många sorters gravar och ”flisor”. Genom 
den vackra byn Vickleby nådde vi Ölandsbron, vilken som vanligt var under reparation, men 
varifrån man dock har en skön vy över Kalmar Sund och slottet och domkyrkan i Kalmar. 
 
Efter att ha övernattat i Högsby besökte vi Jugnerholmarna, där man tillverkat batterier, men som 
nu är restaurerat till ett intressant och vackert friluftsområde. Lars har varit inblandad i 
saneringsarbetet. Vi vandrade längs Emåns mynning genom vacker skog kämpande med 
regnskurarna. I Påskallavik gästgiveri njöt vi en underbar kolja med Dijonsås och som efterrätt 
chokladkaka med frukt. Förbi Timmernabben, Pataholm, Strömsrum träslott, det största i Sverige 
och Arvid Källströms märkvärdiga konstverk (Vindorgel, Blå gossen m fl) återvände vi till Högsby. 
 
Några veckor senare besökte jag Lars och Chris på Värmdön utanför Stockholm. Då hade vi 
kommit in i perioden med kyla och regn. Trots det lyckades solen skicka några strålar över oss. 
Dessa ögonblick satte vi oss genast på altanen och svepte in oss i filtar för att inte skaka för 
mycket i frosten. Sommarstugan i Värmdö har blivit en hel liten by med storstuga, gäststuga (jag 
fick en hel stuga för mig själv) bad/tvättstuga, dass-stuga. Det hela en mycket komfortabel 
anläggning som också bjöd på skön värme inomhus, vilket behövdes när vinter- eller vårkylan 
försökte övervinna det som skulle kallas för sommarväder. Mellan regnskurarna gick Lars och jag 
en underbar promenad längs strandkanten tittade åter på sippor och allehanda blommor och 
även fåglar. En mängd fina sommarhus av olika ålder fanns också där i området. Sista dagen körde 
vi en tur på Värmdön, åt underbar lunch i en stor ladugård som var renoverad till restaurang. Vi 



tog vägen över Waxholm för att komma till Centralen. Som alltid är Waxholm härligt att 
promenera runt i. Vi var inne på Galleri Lena Linderholm och såg solfyllda målningar och 
konsthantverk. Några härliga dagar på Värmdön, som också innefattade besök i Stockholm med 
bl.a. biobesök. Vi såg ” Bröderna” en dansk film om relationer mellan bröder, och en film om hur 
det var att komma tillbaka till Mongoliet efter ett liv på annat håll. Och det bästa av allt var att få 
träffa Lars och Chris flera dagar och att få prata och umgås. Underbart!!!! 
 
Jag hade några dagar hemma i Högsby med ganska fint väder. Under den tiden passade jag på att 
fylla år. Ebon och jag firade den med en härlig bilresa i omgivningarna med en god måltid på 
Påskallavik Gästgivaregård. För at vi skulle fira riktigt hade vi ett litet kaffekalas i trädgården med 
schwarzwaldtårta. Willy kom just också förbi så vi var tre stycken som drack kaffe och njöt av att 
titta på blommande lupiner och hundkex. Jag fick ett blått tjockt fint glas av Ebon. Det var gjort av 
Ulrika Hydman-Vallien. Jag har redan druckit ur det flera gånger. 
 
Åter en ö-resa står på tur. Jag fick följa med folkhögskolan på deras skolresa till Gotland. Birgitta 
frågade om jag ville följa med. Klockan 10 på morgonen träffade jag samman med en grupp för 
mig okända människor vid Gotlandsbåten i Oskarshamn. Vi var 20 stycken som gick ombord. En 
ny, fräsch, stor, elegant och praktisk färja förde oss över Östersjön till Visby. Där väntade en buss 
som körde oss till Hemse folkhögskola. Kaffe, information och sedan middag med hackebiff av 
lammkött. Gott! De måste ha en bra kock där, för all maten var väldigt god. På kvällen var det en 
arkeolog från Gotlands Fornsal som berättade om utgrävningar på Gotland. Många 
järnåldersgravar och många stora gravar med skatter från den rika bronsålderstiden. Det finns 
även en mängd skatter från vikingatid. En hel del av fynden låg inte så djupt, för man hade ju inte 
grävt i kalkstenen. 
 
Nästa morgon bar det av genom ett grönskande och blomstrande landskap söderut till 
blomsterängar och gravfält. Stora fält med blommande orkidéer, smörblommor massor av 
gullvivor och liljekonvalj. Vad som också var ganska skönt var att solen hade bestämt sig för att 
skina medan vi gick på ängarna. Dagen förut hade regnet vräkt ner så på vissa ställen var marken 
alldeles genomsur. Vi besökte Kattlunds-gården en gammal gård från medeltiden, antagligen 
Sveriges äldsta gård. Det var domaregård under lång tid och var alltså en rikemansgård, men idag 
skulle verkligen ingen vilja bo där. Vi gick runt i muséet. I en sal var det dukat med modeller av 
gammal mat från medeltiden. På tunet var det framdukat med modern mat, som vi satt och åt 
precis intill kryddgården. Strax intill låg Vamlingbo prästgård, där konstnären Lars Jonsson hade 
stor utställning med sina fågeltavlor. Han har bl.a illustrerat en fågelfauna och har bakom sig inte 
mindre än tio volymer fågelböcker - en stor arbetsinsats med tanke på den tid det tar att fånga 
naturen. De tavlor som var på utställningen och till försäljning visade fåglarna i sin miljö, i sin 
biotop Fåglar är fåglar och konst är konst för flertalet människor. Men den som blir bekant med 
lars Jonssons fåglar inser direkt att här går ingen skiljelinje: hans fåglar är konst – och inte vilken 
konst som helst. Varje liten fjäderpenna sitter exakt där den ska, biotopen är perfekt återgiven 
och ljuset – ljuset får varje bild att skimra. 
 
Kyrkorna på Gotland har mycket väl bevarade kalkmålningar. I Vamlingbo var väggarna fyllda av 
stora målningar. En av dem visade den tysk-romerske kejsaren Henrik II (973–1024) vars själ 
vägdes av ärkeängeln Mikael. Hans ”goda” gärningar vägde över endast tack vare att han just före 



sin död skänkte en guldkalk till S:t Laurentiusklostret. S:t Lars håller kalken på vågens balansstång 
och hjälper det godas vågskål att vinna. De 92 kyrkorna på Gotlands landsbygd hade ofta en 
märklig arkitektur. Man byggde om kyrkorna under 1700-talet, som var en högkonjunktur. Men 
konjunkturerna blev snabbt sämre, så de påbörjade kyrkorna blev aldrig färdiga. Ibland hade man 
börjat bygga på tornet och då har kyrkan ett ståtligt torn. Ibland började man på skeppen och då 
har den ombyggda kyrkan ett ståtligt skepp och ett litet förkrympt torn, för att pengarna inte 
räckte att bygga färdigt. Kyrkorna såg ut som leksakskyrkor som var felaktigt hopsatta. På kvällen 
var det föreläsning om Stora Karlsö och dess orkidéer av en botanist och fotograf. Han visade 
fantastiska närbilder av blommorna.  
 
En liten båt som gungade kraftigt i vinden förde oss över till Stora Karlsö. Vi fick introduktion om 
fåglarna på ön i ett litet fågelmuseum. När vi kom ut därifrån hade det börjat regna och det var 
grått och disigt och ihärdigt regn under hela vandringen, men det var i alla fall en underbar tur 
uppe under himlens moln med havet insvept i dimma och dis. Blommor av alla de slag pekades ut 
av guiden. Vi såg fåglar i vattnet, simmande, dykande, jagande nykläckta fågelungar oftast 
sillgrissleungar. Tordmularna var bra på det. På två ställen såg vi klipphyllor fyllda till sista plats av 
ruvande sillgrisslor. De låg nästan ovanpå varandra. Var och en ruvade på ett ägg som var tungt i 
ena ändan för att det inte så lätt skulle falla ner. Efter flera timmars vandring i den vilda naturen 
kom vi till restaurangen vid hamnen och genast var det liv och oväsen av människor som i en riktig 
storstad. Antiklimax!  
 
Efter middagen på kvällen fick vi besök av en ”gråbrödramunk”. Det var en guide som tillika var 
lärare på skolan. Han berättade fantastiska skrönor och sägner från Gotland. Han berättade om 
troll och jättar och hur de påverkade människornas liv och leverne. Han berättade om hur en 
prästdotter blev förälskad i Valdemar Atterdag när han 1360 kom till Gotland för att urklädd 
rekognosera hur rika gotlänningarna var så han kunde veta hur mycket skatter han kunde kräva 
in, när han återkom året därpå. Valdemar fick henne att lova att låsa upp porten till Visby när han 
återkom nästa år. Då skulle han taga henne med till Danmark och låta henne bli drottning. När 
flickan hörde att Valdemar återkommit lurade hon vakterna vid stadsporten så hon släpptes in i 
staden. Väl inne i staden öppnade hon portarna för Valdemar och hans soldater. Valdemar hade 
”glömt” sitt löfte och tog henne ej med till Danmark och gjorde henne ej till drottning. Istället blev 
hon inmurad levande i i Jungfrutornet. Fortfarande kan man höra hennes suckar varje torsdag vid 
fullmåne. Munken berättade också om prästen som ville ha en guldkalk i sin församling. Han gick 
till trollen för att på något vis skaffa sig en sådan. Han blev bjuden på trolldryck ur gethorn. 
Drycken kastade han bort för han visste att den var alldeles för stark. Detta skedde två gånger och 
varje gång visade han väldigt tydligt hur törstig han var. När han berättade om andra gången, gick 
jag och hämtade ett glas vatten, för det var ganska torr luft i rummet och jag vet själv hur torr 
man blir i munnen, när man pratar offentligt. Applåd! Han tackade sedan. Tredje gången sade 
prästen till trollen att han ville ha en bättre kalk att dricka ur och då fick han guldkalken. Han red 
snabbt därifrån till kyrkan och där kunde trollen inte få tag på kalken. 
 
Följande dag hade munken förvandlat sig till Calle och han visade oss valda delar ur Gotlands 
Fornsal på ett utomordentligt sätt. Bildstenar, delar av den nygjorda vikingautställningen, 
kyrkokonst bl. a. den mycket vackra Öja-madonnan. Som avslutning i Fornsalen visade han 
Spillingskatten som hittades 1999. Det är den största och mest innehållsrika skatten som hittats i 



Sverige. Den vägde 65 kg och skulle räcka att betala skatt till Svearike för alla gotlänningar under 
fem år. Den innehöll armringar, spännen och en oerhörd mängd arabiska mynt. Från åren omkring 
900 – 1000 kom mynten från England och Tyskland. Nu har arkeologerna kommit på att skatterna 
varit nedgrävda i bostäderna. Kulturgeograferna har bedömt antalet vikingatida gårdar på 

Gotland till 1100–1350 gårdar. Det innebär att man under elva generationer lagt ner en 

silverskatt på åtminstone varannan gård. Detta har hjälpt arkeologerna att finna 
vikingaboplatserna. 
 
På eftermiddagen ledde Calle oss på en promenad genom Visby fylld av historia om staden. Visby 
anlades av tyska köpmän på 1100-talet. Den byggdes upp snabbt, köpmanshus, packhus, kyrkor 
bryggor och allt som behövdes i en köpmanstad med internationell handel. Handeln var till stor 
del transithandel mellan öst och väst. När Hansan inte längre använde Visby som mellanstation på 
1200-talet dalade konjunkturen snabbt och Gotland blev säte för pirater de s.k. ”vitaliebröderna”. 
På 1700-talet blev det åter en högkonjunktur. Det var då man började bygga om kyrkorna på 
landsbygden. Som tur var gjorde man inget åt ruinerna inne i Visby. Man byggde på fler våningar 
på en del av husen, men behöll stadsplanen. Att det snart åter kom en lågkonjunktur gjorde att 
Visby nu är en av de ytterst få så välbevarade medeltidsstäderna vilket gör att turisterna 
strömmar till och utgör en mycket god inkomst-källa. Ringmuren är en av de högsta och bäst 
bevarade i Europa. Vi besökte även den vackra och intressanta botaniska trädgården ”De Badande 
Vännernas park”.  
 
Sista dagen då vi vandrade på egen hand i staden satt jag i S:t Hans ruin och njöt av 
saffranspannkaka med salmbär och vispgrädde. Det är en ruin efter en stor kyrka och murgrönan 
klättrar upp efter väggarna som på romantiska 1800-tals litografier. Äppelträd och syrener 
blommade för fullt på olika ställen i ruinen. 
 
Den ”tjusiga” båten gav sig västerut över Östersjön fylld av människor som besökt Gotland under 
helgen. När vi kom till Oskarshamn fick vi försöka funna våra väskor på höga vagnar som 
transporterat väskorna från båten – ett mycket omodernare system än det man hade i Visby, där 
man använde samma sorts väskutlämning som på flygplatser.  
 
 
Den 6 juni 2005 
 
Kerstin Rohdin 
 


