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Kulturmiljöprofil för Gotlands Län  

Gotlands kulturmiljöprofil är ett försök att beskriva Gotlands särart och Gotlands identi-
tet utifrån kulturmiljöer och kulturarv. Det handlar både om de materiella och om de 
immateriella lämningarna. Syftet med att beskriva de kulturhistoriska lämningarna och 
dess värden är att de ska ligga till grund för ett långsiktigt arbete med länsstyrelsens 
kulturmiljövårdsanslag och kulturmiljöarbete. Det är också en målsättning att tillgänglig-
göra kunskapen om våra kulturmiljöer för flera och bredare målgrupper. Profilen ska 
också komplettera och knyta an till andra strategiska planer där kulturmiljön har en cen-
tral roll. Exempel på sådana dokument är Region Gotlands kulturmiljöprogram, Bygg 
Gotland, kulturplanen men även dokument med tvärperspektiv så som den regionala 
utvecklingsplanen, och länets jämställdhetsstrategier.  
 
Kulturmiljöprofilen har utformats som en sammanfattning av länets landskap med ett 
tydligt tidsdjup skapat av de kvinnor och män och barn som levt och verkat här. Spåren 
av människorna är synliga i det rikliga materialet av förhistoriska lämningar, bebyggelse, 
spår av äldre tiders markanvändning, stenindustri, kustkultur och försvar m m. Natur- 
och kulturmiljöer är sammankopplade eftersom naturen på olika sätt brukats av männi-
skan i alla tider. Det som pekas ut som det karaktäristiskt gotländska följer till stor del 
den normativa historieskrivningen, vilket många gånger är en traditionellt manlig histo-
ria. Män har genom historien varit mer priviligierad såväl ekonomiskt som maktmässigt. 
Ett sätt att på sikt förändra detta är att synliggöra normen och hitta andra berättelser. 
Genom att göra kulturmiljöprofilen tillgänglig för många människor kan vi också få en 
ökad dialog om vad som är gotländskt och vad som är kulturarv.  
 
Genom våra formuleringar i texterna kan grupper av människor både inkluderas och 
exkluderas. Genom att inte nämna delar av kulturarvet görs vissa grupper på Gotland 
osynliga, samtidigt som de som nämns får representera hela det gotländska kulturarvet 
på egen hand. Exempelvis så nämns mycket lite eller ingenting av kulturarv som berör 
fattiga, sexarbetare, kriminella, hbtq-personer, hemmafruar m.fl. De som inte nämns är 
också en del av det gotländska kulturarvet. Vi kommer att i framtiden sträva efter att 
komplettera den normativa bilden med det som idag är mer outforskat.  
 
Delar av kulturmiljöerna som nämns i profilen är skyddade i lagar och kommunala pla-
ner. De som inte har ett lagskydd men ändå är kulturhistoriskt intressanta får hanteras 
utifrån kunskap och engagemang hos såväl det offentliga som det privata och civila. 
Kulturmiljöprofilen har arbetats fram under flera workshops med bred regional förank-
ring under åren 2014 och 2015. Kulturmiljöprofilen är en tillbakablickande bild av Got-
land med avstamp i vårt nutida samhälle. Profilen är inte statisk och ska förändras i takt 
med tiden.  
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Följande tolv temaområden som vi också kan ses som kulturarvsspår är ett kortfattat 
sätt att beskriva och dela in Gotlands kulturmiljöprofil på. Avtryck från dem i landskapet, 
i traditioner och i fyndmaterial ger Gotlands dess speciella karaktär.  
 
 

1. Mötesplats i Östersjön från forntid till idag 
2. Välbevarat historiskt jordbrukslandskap 
3. Fornlämningstätt och fyndrikt 
4. 100 medeltida kyrkomiljöer, rika på inventarier och traditioner  
5. Världsarvstaden Visby med tusenårigt tidslager 
6. Småskalig industri med fokus på kalk- och sandstensbrytning  
7. Fiskelägen och hamnar  
8. Försvarshistoria mitt i Östersjön  
9. Det gotländska ljuset – konstnärerna, sommargotlänningarna 

 och turisternas favoritö 
10. Små landsbygdsnära tätorter och 92 socknar  
11. Trädgårdsstaden Visby och det gröna kulturarvet 
12. Mångfaldens ö genom historien 

 
 

 
1. Mötesplats i Östersjön från forntid till idag 
 
Öläget mitt i Östersjön brukar beskrivas som att Gotland är eller kanske har varit navet i 
havet. Fyndmaterial längs öns kuster och Visbys rika kulturlager vittna om vikingatida 
och medeltida internationella kontakter både i Östersjöregionen och mer långväga ös-
terut. Då männen gav sig av på långväga expeditioner var kvinnorna kvar hemma. De var 
nyckelbärare och tog beslut om allt som rörde gården och djuren. Många utländska 
handelsmän och hantverkare kom också hit till ön och handlade och utförde uppdrag 
över hela ön. Senare under medeltiden koncentrerades detta allt mer till Visby. Vi kan 
än idag se spår av dessa möten i det kyrkliga och arkeologiska materialet som säkerligen 
bidrog till ökad öppenhet för nya tankar och idéer. Några exempel på sådana lämningar 
är de många förhistoriska skattfynden på ön med mynt från olika länder men också me-
deltida kyrkokonst med influenser både från väst och öst. Idag förekommer internation-
ella utbyten främst i möten med turister och besökare på ön från när och fjärran som 
söker sig hit för att vi är ett kustlän med ett rikt kulturarv och attraktivt kulturlandskap 
attraherar. Även andra internationella kontakter tas t.ex. inom forskning och näringsliv, 
vilket ger avtryck på öns samhälle och kulturliv. Det karaktäristiskt gotländska kan defi-
nieras som resultatet av tusenåriga internationella och inhemska kontakter, som smälter 
samman gamla traditioner och nya uttryckssätt.  
 
 
 
 
 



LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN  2016-04-05 Dnr 430- 2798-15 

 

  3 

 

3 
 

2. Välbevarat historiskt jordbrukslandskap 
 
Landskapet runt omkring oss berör alla. Spåren i det gotländska landskapet visar hur 
människans olika krav och behov, synsätt och intressen genom tiderna har kombinerats 
och sammanfogats i varaktiga fysiska uttryck och gemenskaper. Exempel på detta är 
gravfält, kalkstensbrott, fornborgar och sockenindelningen. Ett landskap har flera lager 
och hyser många förhållanden såsom de mellan individ och kollektiv, natur och kultur, 
ekologi och sociala relationer. På Gotland har exploateringstrycket historiskt sett inte 
haft samma snabba förlopp som på fastlandet, vilket innebär att många spår efter äldre 
tiders brukande ännu finns kvar och att landskapet har förändrats i varsammare takt. 
Här finns ett tidsdjup som visar en tydlig kontinuitet i brukandet och att jordbruk och 
djurhållning har präglat Gotland genom årtusenden genom de män och kvinnor som 
verkat här. Gårdsindelningen av marken sträcker sig tillbaka åtminstone till vikingatid, 
kanske längre. Skogarna skattades hårt på virke och ved till kalkbränning så att skattefri-
het för den som byggde i sten infördes 1757. Under 1800-talet dikades myrarna ut och 
nyodlingar tillkom. I slutet av 1800-talet genomfördes laga skifte och landskapet präglas 
än idag av dessa händelser.  
 
Spåren av stensträngar, fornåkrar, ängen, odlingsrösen, kalkgrusvägar och vägsträck-
ningar ger inte bara karaktär åt kulturlandskapet. Det bildar också ett arkiv där man kan 
hitta information om hur landskapet brukades förr och den användning som skapat spå-
ren. Spåren är ett kulturarv som kan vara materiellt som diken och murar; immateriellt 
som sägner och lagar men också uppbyggt av levande organismer, ett biologiskt kultur-
arv. Det biologiska kulturarvet utgörs av förekomsten av ekosystem, biotoper, djur- och 
växtarter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom människans användning av 
landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas posi-
tivt av brukande och skötsel.  
 
Den biologiska mångfald som finns i kulturlandskapet är till största delen resultatet av 
människans historiska användning av naturen. Kulturmiljöer som ängsmark, skogsbeten 
och ogräsåkrar har på Gotland särskilda drag som inte finns på andra ställen. Här finns 
även unika djurraser som gutefår, rus och gotlandshöns. Under samlingsnamnet Gute-
korn finns sorter som enkorn, röd emmer och spelt som är kända på Gotland sedan järn-
åldern. Unika växt- och djurarter och olika sorter finns än idag kvar på ön för att de na-
turliga förutsättningarna har funnits. I framtiden behöver vi bevara och utveckla kun-
skapen kring miljöer där vi kan förstå samspelet mellan våra naturtyper och det histo-
riska brukande av dem. Länets kulturreservat Norrbys i Väte är ett sådant exempel där 
förekomsten av en hävdberoende flora på en äng, områden med gamla hagmarksträd, 
växtsättet hos en rad med gamla brynträd och andra strukturer i miljön tillsammans är 
indikatorer som berättar om vilka förhållanden som sannolikt har funnits på platsen. 
Kulturreservat är en gård som skänktes till Gotlands museum i orört skick av en syster 
och två bröder och illustrerar jordbruket före de stora rationaliseringarna vid 1900-talets 
mitt. På gården finns en historia som berättar om både kvinnor och mäns livsförhållan-
den vid denna tid.  
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Gotland har en biologisk mångfald med många unika gotlandsarter av både djur och 

kulturväxter men biologisk mångfald är inte bara de levande organismerna och deras 

genetiska innehåll, det är också samverkan mellan dem och de miljöer och landskap de 

genom sin existens har byggt upp. Sen har människans användning påverkat alla nivåer 
av biologisk mångfald och det biologiska kulturarvet går därför att läsa i sorter, artbe-

stånd, naturtyper och landskap. Vi kan som sagt se det där det förekommit och fortfa-

rande förekommer hantverk och traditioner, så som kalkbränning i Hejnum och russ-

hållning i russparken på Lojsta hed. Dessa platser har också publik verksamhet som för-

medlar de immateriella värden i kulturarvet.  

Ett annat immateriellt kulturarv på Gotland är Gutamålet. Det är det gamla språk som 

har talats av människor på Gotland i långt mer än tusen år. Det har förändrats mycket 

under alla dessa år, precis som de flesta andra språk men kan definieras som det språk 

eller dialekt som talades av Gotlands invånare i äldre tider. Ordet gutamål är skapat av 

gotlänningen Carl Säve som var Professor i nordiska språk i mitten på 1800-talet. Han 

samlade in och bearbetat gutamålet liksom sin bror P.A. Säve. ”Guta mal” på forngut-

niska betyder gutarnas språk. Gutamålet räknas ibland som en dialekt av det svenska 

språket men den har kvalitéer som liknar ett särskilt nordiskt språk, eftersom det finns 

stora olikheterna mellan forngutniska å ena sidan och fornsvenska, forndanska och 

fornnorska å andra sidan. De viktigaste äldre skriftliga källorna är Gutalagen och Guta-

sagan. Ännu äldre skriftliga dokument på gutamål är de ca. 300 runinskrifter som finns 

på Gotland. Idag lär man ut gutamål i de gotländska skolorna och intresset för språket är 

stort inte minst genom Gutamålsgillet som är en förening som främjar dess överlevnad.  

 
På Gotland finns ca 370 gotländska byggnadsminnena dvs. bebyggelse som är skyddade 
enligt Kulturmiljölagen och de visar ett tvärsnitt av länets byggda kulturarv med tonvikt 
på den medeltida stadsbebyggelsen i Visby samt jordbrukets gårdsbebyggelse och verk-
samhetsbyggnader på landsbygden. I många miljöer finns regionala byggmaterial som är 
unika för Gotland t.ex. den gotländska kalkstenen som användes till murar och puts, och 
takmaterial som ag och flis av kalk- och sandsten. Under hela tiden från järnåldern till 
1800-talets slut var gräset ag det dominerande taktäckningsmaterialet på gårdarnas 
ekonomibyggnader. Längst levde agtakstraditionen kvar på Fårö. Helt har agtakstradit-
ionen aldrig upphört och varje år läggs minst ett tak om på södra och norra Gotland av 
täckarlagen som håller liv i denna hantverkstradition. På södra och östra Gotland var 
byggnader med flistak mycket vanliga fram till 1800-talets mitt. Före 1700-talets mitt 
täcktes träbyggnader med flistak, därefter var det uteslutande stenbyggnader som för-
sågs med flistak. Efter 1800-talets mitt uppfördes inga nya byggnader med flistak och de 
flesta av de gamla med flis byggdes om och täcktes med andra takmaterial. Idag är end-
ast en spillra kvar av 17- och 1800-talets flistaksbyggnadskultur.  
 
Kopplade till gårdarna hör även de över 235 fiskelägena kring vår kust och det mycket 
gamla vägnät som ringlar över ön. På landsbygden pågår förnärvarande genomgripande 
förändringar när man lägger om små gårdar till större enheter. En annan förändring är 
fiberkablar under mark som dras fram till många fastigheter och på så sätt gör landsbyg-
den mer tillgänglig för dem som bor och verkar där. Markerna förändras också successivt 
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vid t.ex. vid omläggningar av skog till åker som förekommer här i stor utsträckning och är 
en av landets mest omfattande.  
 
 
3. Fornlämningstäta och fyndrika marker  
 
På Gotland finns ca 31000 registrerade fornlämningar, på land och i havet. Många av 
dessa spår av det äldre kulturlandskapet är av nationellt intresse och spelar en avgö-
rande roll för våra möjligheter att beskriva, tolka och visa landskapets utveckling ur ett 
långsiktigt perspektiv. Gotland intar en särställning i vårt land när det kommer till forn-
lämningsmängd och variationsrikedom. Ett lågt markutnyttjande och den jämförelsevis 
svaga befolkningsutvecklingen har skapat förutsättningar för bevarandet. Från stenålder 
finns betydande boplatslämningar bl.a. vid Eksta, i Visby och på Stora Karlsö. Bronsål-
derns avtryck i landskapet är de monumentala gravarna i form av stenrösen, främst be-
lägna längs öns östra kust. De för Gotland karaktäristiska järnåldershusgrunderna är fler 
än 1800 stycken och förekommer ofta i de gamla gotländska ängsmiljöerna. Från samma 
tid är de stora gårdsgravfälten från järnålder. De största gravfältskomplexen kan bestå 
av flera hundra gravar. En av de större fornlämningstyperna på Gotland är fornborgarna 
som är närmare ca 100 stycken, vilket utgör en tiondel av alla fornborgar i Sverige. Forn-
borgarna utgör de äldsta spåren av ett organiserat försvar på ön men de har med största 
sannolikhet haft fler funktioner än de vi förknippar med benämningen borg. De kan även 
ha använts som samlingspunkt för handel- och hantverk och varit tingsplatser.  
 
Förhållande till sin yta är Gotland rikast i världen när det kommer till vikingatida silver-
skatter eller silverdepåer. I snitt påträffas ca 1 till 2 silverdepåer varje år i de gotländska 
åkrarna. Över 170 000 mynt fördelade på ca 750 skattfynd har hittills påträffats på Got-
land. Tillsammans med alla hamnboplatser från järnålder och främst vikingatid indikerar 
de gotlänningarnas ekonomiska framgång vid denna tid och deras långväga resor och 
kontakter med människor från andra länder. Inte att förglömma i sammanhanget är alla 
bildstenar som påträffats på Gotland, med undantagsfall för en mindre grupp som hit-
tats på Öland och i Uppland. De utgör ett viktigt komplement till bland annat den 
fornnordiska litteraturen och ger oss en påminnelse om den muntliga berättarkonsten 
under järnålder som en gång funnits i östra norden, men som aldrig nedtecknades. 
 
 
4. 100 medeltida kyrkomiljöer, rika på inventarier och traditioner 
 
På Gotland finns 92 välbevarade medeltida församlingskyrkor, ett tiotal kyrkoruiner i 
Visby samt fyra ödekyrkor på landsbygden. På ön finns även ett tiotal moderna kyrkolo-
kaler och kapell. De medeltida kyrkorna visar det ekonomiska uppsving som skedde un-
der 1100-, 1200- och 1300-talen. Kyrkorna med sina spetsiga torntak och sin vita puts är 
karakteristiska i det öppna gotländska landskapet. Idag är kyrkorna en viktig bärare av 
en 100-årig materiell och immateriell tradition av att puts med ren gotländsk kalk. Kyr-
korna är unika ur nationell och internationell synvinkel för de många medeltida sten- 
och träskulpturer, kalkmålningar och glasmålningar som finns bevarade där. I flera av 
interiörerna finns utsökta inredningar från 1600- och 1700-talen. Det finns dessutom 
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ungefär 200 föremål av kulturhistorisk värde registrerade per kyrka. Mer än hundra kyr-
kogårdar och begravningsplatser på Gotland sköts och vårdas av aktiva församlingar. De 
är avgränsade rum i det gotländska kulturlandskapet och ofta omgivna av en trädkrans 
tillsammans med en kyrkogårdsmur eller häck. Den medeltida kyrkogården mått var 
vanligen 40 steg dvs. ca 60 meter tvärs över. Detta ytmått kan mätas upp på flera kyrko-
gårdar bl.a. Garda, Gothem, Norrlanda, och Väskinde. Runt kyrkogården under medelti-
den fanns ofta en hägnad av sten eller trä. Under de senaste hundra åren har de got-
ländska kyrkogårdarna utvidgats för att ge plats åt fler begravningar och minneslundar. 
Ofta har man lämnat en rad träd eller en mur som markerar den gamla kyrkogårdens 
mått.  
 
Kyrkorna är historiska samlingsplatser i de gotländska socknarna, en gång byggda av 
socknens församling för allas bästa och sedan kontinuerligt använda in i vår tid. De utgör 
än i dag socknens centrum och är en viktig plats för gemenskap och trygghet i en förän-
derlig värld. De frivilliga insatserna spelar en allt större roll på Gotland när de stora in-
stitutionernas roller förändras och det ansvar de haft tidigare varit ensamma om förde-
las på allt fler. De människor som intresserar sig för den kyrkliga kulturmiljön har insett 
att engagemanget och stödet för dessa miljöer behöver komma från fler håll och från 
fler grupper än de religiöst aktiva. Idag välkomnar svenska kyrkan inte bara troende, 
utan bjuder in både till kulturella evenemang och till andra aktiviteter. På landsbygden 
såväl som i staden är kyrkan är en av de sista gemensamma byggnaderna vi har kvar och 
de är en viktig del av vår historia. De medeltida prästgårdarna som låg precis intill kyrkan 
finns kvar som byggnadsdelar i de nuvarande prästgårdarna. Tillsammans med andra 
gårdsmiljöer och medeltida vägar och vägmärken som binder samman den gotländska 
kyrkan och den omgivande socknen med övriga socknar och Visby visar de än idag på en 
läsbar bild av det medeltida landskapet och dess relation till medeltidsstaden Visby. 
 
 
5. Världsarvstaden Visby med tusenårigt tidslager  
 
1995 blev Visby innerstad världsarv som ett exempel på en typisk medeltida hansestad 
med ett välbevarat stadslandskap med idag synliga lämningar från den tiden så som 
stadsmur, gatunät, packhus och kyrkoruiner. Under mark finns resten av den medeltida 
staden i form av bevarade murar efter byggnader, ben, föremål och gatubeläggningar 
men även där finns också senare lämningar. Hela Visby innerstad är idag skyddat som en 
hel fornlämning. Ännu äldre boplatslämningar, till exempel en från stenåldern som är 
belägen på Stora Torget, visar att Visby alltid varit en plats där människor har velat bo.  
 
Visby kallas ofta för en stenstad men här finns också landets största koncentration av 
trähus i skiftesverksteknik, så kallade bulhus från 1700-talet. Trähusbebyggelsen är väl-
bevarad på Klinten och putsades utvändigt traditionellt med kalkbruk tillverkad av den 
vita gotlandskalken. Bränning av kalk och putsning med gotländskt kalkbruk är en obru-
ten tradition sedan medeltiden som överlevt på ön. De hantverkare som idag kan han-
tera gotlandskalken och med enbart lokala material och åstadkomma ett hållbart resul-
tat är bärare av detta immateriella kulturarv som överlevt ett årtusende.  
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Under senare delen av 1800-talet och 1900-talets början moderniserades Visbys cen-
trala delar och många nya och moderna flervåningshus ritades av arkitekter och bygg-
nadsingenjörer. Det var en rik flora av arkitektoniska uttryck som introducerades i Visby 
åren före och efter sekelskiftet 1900. Fram till slutet av 1890-talet fick många nya bygg-
nader ett klassicerande formspråk och efter det hitta många av stadens arkitekter sin 
inspiration ifrån den medeltida bebyggelsen. Strax efter sekelskiftet 1900 byggdes 
många jugendinfluerade hus som istället bröt mot de medeltida husens formspråk och 
inte anpassades efter den äldre stadens uttryck. Vid denna tid revs många äldre byggna-
der och hela medeltida kvarter byggdes om för att ge plats åt den nya och moderna sta-
den. Något som på den tiden kritiserades hårt och man talade om att staden vandali-
serades, både för att stadens karaktär förändrades men också för att den förtätades för 
mycket. Idag är dessa hus en del av Visbys karaktär och ger en värdefull årsring till sta-
dens historia. Vi kan konstatera att vi fortfarande kan uppleva den medeltida staden och 
de nu hundra år gamla husen har smält in i hansestadens siluett.  
 
En världsarvsstad är ett levande kulturarv där olika krafter samsas om att forma stads-
landskapet. Åsikterna om staden pendlar ibland mellan ytterligheter. Ibland höjs ett 
varningsfinger mot överdriven kommersialisering av den pittoreska staden men också 
motsatsen hävdas; att stadens utveckling är i fara för att här förekommer alltför mycket 
musealt pastischbyggande. Där emellan lever staden sitt eget liv, vardag som helg. Här 
finns inte bara uteliv, museer och shopping utan även grundskola, mataffär, bio, dans-
kurser, tandläkare och kyrkans barntimme. Utmaningen ligger i att kunna utveckla sta-
den utan att förvanska dess karaktär som t.ex. vid adderar modern arkitektur till den 
gamla stadskärnan, vid ombyggnad av de små husen på Klinten eller vid ändrad använd-
ning av de offentliga rummen.  
 
 
6. Småskalig industri med fokus på kalk- och sandstensbrytning 
 
Kalkstenindustrin har dominerat på norr, där stenbrott, kalkugnar och kalklador samt 
utskeppningshamnar präglar vissa kuststräckor och utmarksområden. I söder har sands-
tensbrytningen spelat en viktig roll redan under medeltid. Det vittnar de medeltidskyr-
kor som ligger på södra Gotland där sandsten återfinns både som byggmaterial och i 
utsmyckningar och dopfuntar. Under 1600-talet började man bryta sandsten i Burgsvik i 
stor omfattning när detta material blev eftersökt vid de stora slott- och palatsbyggnader 
i Danmark, Nordtyskland och Sverige. Sandstenen behövdes för yttre och inre utsmyck-
ningar eftersom stenen är porös och lätt att hugga i. De vackraste utsmyckningarna på 
Riddarhuset, Drottningholm slott och Jakobs kyrka i Stockholm höggs ut i Burgsvikssand-
sten. Vid 1600-talets mitt etablerades en hytta med nederländska stenhuggare i Burgsvik 
vilka hade stor hantverksskicklighet och de blev bland annat stilbildande på altartavlor. 
Dessa stentavlor med skulpterade helgon och bibliska bilder i relief finns i flera got-
ländska kyrkor och liknande föremål fortsatte att produceras in på 1700-talet av lokala 
stenhuggare men inte längre med samma höga konstnärlighet. Så småningom gick sand-
stenshanteringen från hantverk till småindustri, främst tillverkades slipstenar. Idag finns 
bara mycket lite kvar av denna produktion och det består nu av de brott som hålls 
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öppna i Kettelviken i Sundre på södra Gotland där man även har ett litet museum och 
visar hur sandstensproduktionen går till.  
 
Kalksten har varit det traditionella byggnadsmaterialet på Gotland sedan medeltiden 
men också ett viktigt material för konstnärligt skapande och för att skapa uttryck och 
avtryck. I förhistorisk tid användes kalkstenen för mer direkt kommunikation i form av 
bildstenarna. Både kalksten och sandsten är relativt lätt att bryta ur berggrunden och 
perfekt att stapla och forma efter behov. Kalkstenen gick även att bränna till kalk av 
vilken man kunde blanda bruk och göra färg för att sammanfoga och skydda stenen i 
byggnaderna. Under 1600-talet blev även kalkstenen en exportvara. Det hade den varit 
även under medeltiden i form av huggna konstföremål så som t.ex. dopfuntar. På 1600-
talet var det framförallt på den norra delen av ön som kalkugnar växte upp men över 
hela ön fanns rikligt med kalkmilor. Skutor med släkt och osläckt kalk gick till svenska, 
danska och tyska hamnar. Redan på 1680-talet såg man vedeldade kalkbränningen som 
ett hot mot skogen. På 1730-talet kom förordningar mot uttag av skog för kalkbränning. 
Bara 36 kalkugnar och 18 milor fick lov att bränna kalk. På så sätt kunde vissa profitera 
på kalken och bli rika. Det var nu som fenomenet kalkpatroner uppstod och lite mer 
ståndsmässiga gårdar byggdes. Bristen på skog och virke gjorde också att man under 
1700-talet gick över till att bygga allt mer i sten. De karakteristiska gotlandsgårdarna 
med sina vita kalkstens hus är i huvudsak från denna tid. 
 
I slutet av 1800-talet hade kalkbränning för export med skepp i stort sett upphört och 
brytningen fisk en alltmer industriell karaktär. Kalksten behövdes i cellulosaindustrin, vid 
järnverk och sockerbruk. Cementen hade kommit och öns kalksten, lera och märgelsten 
var användbar även i den produktionen och Visby, Rute och Slite fick cementfabriker. 
1931 tog Skånska Cement över tillverkningen i Slite och kom att bygga ut verksamheten 
till den största i Europa. Kalksten finns på andra ställen i Sverige men ingenstans håller 
den så hög kvalité som i den kalk som utvinns ur de gotländska silurlagren bildade för ca 
400 miljoner år sedan. Faktum är att denna kvalité är svår att hitta någon annanstans på 
jorden. Arbetsmarknaden på Gotland skiljer sig från hur det ser ut i övriga landet. Of-
fentlig sektor och småföretagande står för en större andel arbetstillfällen än genomsnitt 
i Sverige. Förutom Cementa är större industriföretag inte representerade bland de 
största arbetsgivarna på ön. Konflikter förekommer i samhället mellan brytningen av 
kalksten, arbetstillfällen å ena sidan och höga natur- och kulturvärden och turism å 
andra sidan.  
 
Idag används kalkstenen återigen i konsthantverk och design såsom hos framgångsrika 
företag som GAD, Stina Lindholm med Skulpturfabriken, Slite stenhuggeri m fl. och vi 
kan se kalksten som en del av arkitekturen i nya offentliga byggnader som Almdalsbiblio-
teket och Riksantikvarieämbetet, liksom i rondeller och utsmyckning av torg och parker 
på Gotland. Även betongen har blivit allt mer uppskattat material i inredningssamman-
hang och med detta tidigare rätt utskällda material kan man idag skapa ett spännande 
nytt formspråk i arkitektur och design.  
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7. Fiskelägen och hamnar  
 
Gotlänningarnas behov och tillgången på fisk har gjort att fiskelägen byggts upp längs 
öns kuster. Från början var fisket en viktig näringsgren för den jordbrukande befolkning-
en men under 1800-talet ändrades fiskets karaktär så att husbehovsfiskarna alltmer blev 
yrkesfiskare. Det finns flera olika typer av fiskelägen eftersom fiskets omfattning och 
betydelse har varierat över tid. Gårdsfisklägen är enskild gårds fiskeläge på enskild eller 
allmän mark. Dessa lägen är ofta avlägset placerade och har få bodar. Socknens fiskeläge 
har lagts på bra platser och innanför goda fiskevatten där socknarnas gårdar samsats om 
plats på den gemensamt ägda stranden. Sedan urminnes tider har stranden setts och 
hanterats som en allmänning där gemensamma intressen verkat. Så har man bedrivet 
ett fiske där man också kunde dra nytta av varandras kunskap och hjälp. 

Arbetarnas och torparnas fiskelägen uppstod när jordbrukets produktivitet utvecklades 
och intresset minskade för fisket hos bönderna. Nya samhällsgrupper, inte lika gynnade 
som bönderna hade behov av försörjning och övertog fisket och bodar. Kraven på bo-
darna blev lägre då dessa grupper ofta bodde närmare stränderna och därför inte be-
hövde övernatta i samband med fiske. Det finns även fiskebyar i några fall har fiskelägen 
med fördelaktig placering i förhållande till husbehovsfiske och ökande yrkesfiske vuxit ut 
till att forma ett litet samhälle där även bofasta slagit sig ner. Fiskelägets infrastruktur 
utvecklas men ofta blir de äldre bodarnas utformning och placering intakta medan nya 
större bodar anläggs i anslutning till de befintliga. Hamnar för yrkesfiske uppstod med 
yrkesfiskets ökande betydelse under 1900-talet och ibland även småindustrier knutet till 
fisket.  

Sjöfarten har i alla tider varit viktig eftersom havet är Gotlands landsväg men dess om-
fattning har växlat. Tidigt 1700-tal fanns få eller inget fartyg registrerat hos den svenska 
tullen men efter freden i Nystad 1721 kom ett uppsving för sjöfarten och Gotlands del 
betydde den export av kalksten och sandsten, trävaror och tjära. Under senare delen av 
1700-talet dominerade istället de gotländska fartygen hela den utgående sjöfarten. I 
slutet av 1800-talet blev det kris inom sjöfarten och handelsflottan halverades i början 
av 1900-talet. Under 1900-talet fram till idag har den gotländska sjöfarten varit blygsam 
och verksamheten har koncentrerats till de största hamnar som ligger i Visby, Slite och 
Klintehamn. Fyrmiljöerna på Gotland är unika pga. Gotlands geografiska läge och natur-
liga avgränsning och många fyrplatser har höga kulturhistoriska värden. Fyra gotländska 
fyrplatser är skyddade, Östergarns fyrplats på Östergarns holme, Gotska Sandön, Fårö 
och Stora Karlsö. Fler fyrmiljöer som har pekats ut att ha höga kulturhistoriska värden är 
fyrarna vid Hoburgen, När och Stenkyrkehuk men alla välbevarade fyrmiljöer kan anses 
ha ett visst kulturhistoriskt värde.  
 
Norden har en unik samling av vrak från gångna tider. Efter våra kuster har det skett 
flera tusen förlisningar. Sverige mest kända vrakfynd är kanske regalskeppen Vasa och 
ostindiefararen Götheborg. Dessa fartyg är imponerande och fantasieggande, men de är 
bara en del i det som ibland brukar kallas för det maritima kulturlandskapet. Till detta 
räknas även gamla hamnanläggningar, hamnkrogar, pålspärrar och boplatser in. På väst-
kusten ”äts” vraken upp av skeppsmasken (teredo navalis), som inte finns i Östersjön, 
pga. den låga salthalten här. Ingen annanstans i världen finns så många välbevarade vrak 

https://www.abc.se/~pa/publ/vasa.htm
https://www.abc.se/~pa/mark/gotheb.htm
https://www.abc.se/~pa/publ/maritima.htm
https://www.abc.se/~pa/mark/hamnar.htm
https://www.abc.se/~pa/mark/konstbop.htm
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som i Östersjön. Hittills känner man till cirka 20 000 stycken efter skepp eller mindre 
båtar. Men alla vrak är inte upptäckta ännu. Arkeologerna tror att det kan finnas fler än 
100 000 på Östersjöns botten. Det är detta som gör Östersjön till en världsunik skatt-
kammare av historiska vrak. Marinarkeologi på Gotland har inriktat sig på forskning kring 
den dansk-lybska flottan som drabbades av en fruktansvärd storm på Visby redd 1566. 
Här har man 1998 upptäckt ett mycket välbevarat trävrak av en Snaubrigg. Den ligger på 
100 meters djup i den svenska havszonen mellan Gotland och fastlandet och hittades av 
den svenska marinen. En snaubrigg var en speciell typ av segelfartyg med två höga mas-
ter med råsegel. Skeppets master står fortfarande upp. Däcket ombord är i det närmaste 
helt bevarat, bara några enstaka däcksplank har fallit bort. Fartyget har ett mindre last-
rum mitt i skeppet, men verkar inte ha varit ett renodlat lastfartyg då en kraftig bestyck-
ning med kanoner har varit prioriterat framför ett stort lastrum. Det gör att arkeologer-
na tror att Sjöhästen kan ha varit ett mindre fartyg som användes av någon nordeurope-
isk flotta på 1700-talet för patrullering, attack eller eskort.  
 
 
8. Försvarshistoria mitt i Östersjön  
 
Gotlands försvarshistoria är lång och finns ofta belagd på samma plats sedan tusentals 
år tillbaka. Järnålderns fornborgar och 1000-talets kastaler som byggdes till skydd mot 
oönskade besökare är några av de tidigaste typerna av historiska försvarsanläggningar. 
Det arkeologiska materialet tyder dock inte på någon omfattande krigisk aktivitet före 
medeltiden utan anläggningarna verkar ha byggds i förebyggande syfte. Under medelti-
den när Gotland blev allt rikare ökade oroligheterna. Runt staden började Visby stads-
mur byggas under 1200-talet och höjdes och moderniserades under 1300-talet. Under 
senare delen av medeltiden och fram till mitten av 1600-talet blev ön en bricka i det 
politiska spelet som pågick i Östersjöregionen. 1645 blev Gotlands åter svenskt efter att 
en längre tid ha tillhört bl.a. Danmark. I det svenska stormaktsväldet låg Gotland ganska 
väl skyddat men hade betydelse som en fast punkt mellan örlogshamnen Karlskrona och 
Finska viken. När Finland förlorades 1808 blev dock sårbarheten stor. I den begynnande 
svenska neutralitetspolitiken blev det mycket viktigt att hindra främmande makter att 
utnyttja Gotland för sina syften. Det var så Gotlands nationalbeväring samt befästning-
arna i Slite, Tingstäde och Fårösund kom till. Minnesmärken från händelser under den 
långa försvarshistorien finns över hela ön och levande minnen i form av berättelser från 
flyktingar finns mitt ibland oss. Många flyktingar anlände under andra världskriget från 
de baltiska staterna men ön har även en befolkning med ursprung från Gammalsvensk-
bybor som flytt hit från Ukraina. Det finns flera besöksmål och museer på ön med an-
knytning till försvar- och flyktinghistoria b.la. i Tingstäde och i Lärbro. Svenskbyborna har 
ett föreningshus i Roma mitt på ön.  
 
Trots sin brokiga historia har Gotland inte blivit intaget sedan en rysk invasion under 
kriget mellan Sverige och Ryssland 1808-1809. Den tre veckor korta ryska ockupationen 
av Gotland våren 1808 var ett led i det ryska anfallet mot Finland och Sveaborg. På ön 
fanns inga inhemska militära styrkor och gotlänningarna gav snart upp. Och en svensk 
undsättningsexpedition skickades då från Karlskrona. Efter denna händelse insåg den 
svenska regeringen att Gotlands försvar i framtiden inte kunde lita på enbart trupper 
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från fastlandet och 1811 bildade öns invånare en egen krigsstyrka, Gotlands Nationalbe-
väring. Den indelades i kompanier efter de socknar man bodde i. Alla med egna mötes- 
och övningsplatser inom socknarna. Sevärda minnesstenar finns bl.a. på Visborgsslätt 
vid Oscarstenen, Vallstena och Stångamalm. När den allmänna värnplikten infördes i 
Sverige 1812 undantogs Gotland pga. att dess Nationalbeväring var betydligt mera om-
fattande. Senare kunde denna ersättas med reguljära förband såsom Gotlands infanteri-
regemente (P 18) och Gotlands artillerikår (A 7). I samband med upprustningen före och 
under andra världskriget tillkom Gotlands luftvärnskår (Lv 2) och Gotlands kustartillerire-
gemente (KA 3). Flottan och Flygvapnet har också varit representerade på Gotland med 
detachement. Gotlands militärkommando (MKG), A 7, Lv 2 och KA 3 lades ner 2000. Ra-
darstationer för luft- och havsövervakning finns dock kvar som viktiga inslag i rikets för-
svar liksom det lilla F 17 G vid Visby flygplats. Fram t o m 2004 behölls Gotlands rege-
mente (P 18) som en rikets resurs och Gotlands militärdistrikt det lokala försvaret. Efter 
2005 finns som väpnat försvar endast kvar Gotlands hemvärn. Men genom riksdagsbe-
slutet 2015 kommer Gotland att återupprustas.  

Gotland har påverkats mycket av det moderna försvaret under 1900-talet. Ett regemente 
fungerade nästan som egen liten stad där yrkesmilitärer och värnpliktiga bodde, arbe-
tade och hade olika sorters service. Här kan vi även hitta kvinnorna som ofta inte är syn-
liga i den militära historieskrivningen. De arbetade i serviceyrken kopplade till det mili-
tära livet men kunde även ha militära uppdrag, t ex lottor, bilkårister och rödakorsare, 
särskilt under världskrigen. På området bodde även barn till gifta militärer vilka hade 
tjänstebostad här. Militären har i stor utsträckning lämnat Gotland och kvar är bebyggel-
semiljöer med höga kulturhistoriska värden. Ibland är de synliga och användbara för nya 
ändamål som till exempel Region Gotlands administrativa lokaler på gamla P 18 i Visby 
och Gotlands militärkommandos lokaler där bland annat Länsstyrelsen idag har sitt kon-
tor. Andra lämningar är mer dolda i form av underjordiska bergrum och värn insmugna 
terrängen. T ex har två försvarslinjer med värn på västra och östra sidan av Gotland på 
senare tid klassats som fornlämningar. De berättar om rädslan för ryssen som höll i sig 
och levde kvar under hela kalla kriget.  

 

9. Det gotländska ljuset – konstnärerna, sommargotlänningarna och turisternas favoritö  
 
Det speciella ljuset på Gotland och de många spektakulära vyerna har dragit till sig 
konstnärer och konsthantverkare sedan 1800-talets mitt. Kring sekelskiftet 1900 bygg-
des flera konstnärshem upp som är knutna till kvinnors konstnärskap. Villa Muramaris 
och Brucebo har omsorgsfullt formgivna miljöer som skulle inspirera till konstnärlig ut-
övningen men också hälsosamt friluftsliv, odling och socialt umgänge. De ligger båda-
havsnära och Visbynära och är idag omtyckta strövområden för friluftslivet. Dessa histo-
riska miljöer knyter an till dagens kreativa näring med ett blomstrande konstliv som drivs 
över hela ön av konsthantverkare, konstnärer och designers.  
 
Gotland började bli populär som turistort bland det sena 1800-talets svenska societet 
genom prinsessan Eugénie. Hon bodde på Fridhem i Västerhejde från 1860-talet och 
byggde där en sommarvilla med tillhörande park. År 1890 bildade föreningen De Ba-
dande Wännernas, DBW, en kommitté för att främja turismen till ön. Deras arbete ledde 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Societet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Prinsessan_Eug%C3%A9nie
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterhejde
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till att Gotlands Turistförening bildades 1896 och blev den första regionala turistförening 
i Sverige. Föreningen var ursprungligen ett dotterbolag till Ångfartygsaktiebolaget Got-
land. En viktig förutsättning för massturismen var just att ångbåtar nu regelbundet trafi-
kerade ön. Hotell och pensionat började byggas, däribland turistanläggningen Snäck-
gärdsbaden och Badhotellet i Slite. Stora sommarvillor uppfördes på 1910-talet i bador-
ten Ljugarn, och 1955 grundades Vitvärs semesterby som den första i sitt slag på ön. 
Kneippbyn är tillsammans med Lummelundagrottan en av Gotlands mest kända turist-
attraktioner. Det grundades som en kurort i början av 1900-talet av Dr Kallenberg som 
var inspirerad av den TBC-sjuke munken Sebastian Kneipp, som botade sig själv genom 
ömsom kalla ömsom varma bad. Sedan 1976 har Kneippbyn drivits som nöjesanläggning 
med aktiviteter främst riktade till barn.  
 
Sommargotlänning är ett uttryck som lever på ön både bland åretruntboende och som-
marboende. Det betyder att man är fastighetsägare här men bor säsongsvis på ön och 
kanske finns i uttrycket även en värdering om att man hör till mer än en tillfällig turist 
men mindre än en fastboende. Många sommargotlänningar tar aktiv del i det gotländska 
samhällslivet och följer öns utveckling även under vinterhalvåret. Många av de mest 
kulturhistoriskt intressanta gårdsmiljöerna på landsbygden och husen i Visby innerstad 
är idag sommarhus och vårdas omsorgsfullt av sina ägare. Det är inte ovanligt sommar-
gotlänningar efter pension blir åretruntboende och att barn till sommargotlänningar tar 
steget och flyttar hit för gott. På Gotland finns ett lugnar tempo än i storstäderna och en 
möjlighet att få en ökad livskvalité.  
 
Idrottsrörelsen på Gotland har varit en stark kraft i det civila samhället under stora delar 
av 1900-talet och är det än idag. Ibland menar man att den har haft samma stora bety-
delse för samhällsutvecklingen som de tre klassiska folkrörelserna; arbetar-, frikyrko- 
och nykterhetsrörelsen. På Gotland finns fortfarande rester av historiska lektävlingar s k 
”Våg” som utvecklades i det gotländska bondesamhällets från slutet av medeltiden. 
Dessa tävlingen arrangerades mellan socknar eller mellan äldre och yngre inom en sock-
en och gick till så att en utmanare skriftligen bjöd in till kamplekar på en lämplig plats. 
Lekarna utvecklades så småningom till pärk, varpa, stångstörtning och mot slutet av 
1800-talet också till en gutnisk femkamp. 
 
 
10. Små landsbygdsnära tätorter och 92 socknar 

Gotland har delats in på olika sätt genom tiderna. Redan Gutasagan omtalar en indel-
ning av Gotland i tredingar; nordertredingen, medeltredingen och sudertredingen. Varje 
treding bestod av två settingar (sjättedelar). Den grundläggande rättskretsen kallades på 
Gotland ting. Ön var indelad i tjugo ting under ledning av varsin tingsdomare. Tingen 
hade betydelse även för fördelningen av skatter. Vid inledningen av den svenska tiden 
hade tingen redan börjat spela ut sin roll. Ett gemensamt ting, det så kallade gutnal-
tinget fanns dessutom. Gutnaltinget betyder "gutarnas (gotlänningarnas) allting". Tinget 
sammanträdde på platsen där klostret Roma kloster senare förlades strax utanför tätor-
ten Roma. Socknen var grundenheten i den kyrkliga territoriella organisationen. På Got-
land fanns under medeltiden 94 landssocknar och över ett halvdussin socknar i Visby 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlands_Turistf%C3%B6rening
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rederi_AB_Gotland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rederi_AB_Gotland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%A4ckg%C3%A4rdsbaden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%A4ckg%C3%A4rdsbaden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sommarvilla
https://sv.wikipedia.org/wiki/Badort
https://sv.wikipedia.org/wiki/Badort
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljugarn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gutasagan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordertredingen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medeltredingen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sudertredingen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Setting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skatt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Allting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Roma_kloster
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socken_i_Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Visby_stad
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stad. Några av dessa socknar har slagits samman med andra. Landsbygdens ruinkyrkor 
kvarstår av de f.d. sockenkyrkorna Elinghem och Gann i Nordertredingen och Bara i Me-
deltredingen. Av Visbys medeltida sockenkyrkor kvarstår endast domkyrkan Sankta Ma-
ria övriga är ruinkyrkor.  

Förutom Visby fanns på medeltiden inga andra betydande tätorter. Några hamnar kan 
ha haft en viss tätortskaraktär iallafall säsongsvis. En del av dem växte med tiden ut till 
riktiga tätorter. Sjöfart och handel har varit viktiga faktorer som bidragit till att en plats 
blivit en tätort så som vid bildandet av Visby, Klintehamn, Ronehamn, Katthammarsvik 
och Slite. Även försvaret har spelat en roll på vissa platser, t.ex. i Fårösund och 
Tingstäde. Framväxten av kalkindustrin skapade förutsättningar för tätorter på norra 
Gotland som idag helt förlorat sin tätortskaraktär, så som Kyllaj, Valleviken, Bläse och 
Lörje. Nya kommunikationer i form av järnväg och busstrafik gav upphov till nya knut-
punkter. Till dessa hör ett par av våra större tätorter idag Roma och Hemse, medan 
andra som blomstrade då minskade i omfattning när järnvägen lades ner på 1960-talet. 
Exempel på det är Bjärges i Vänge och Fidenäs i Fide. Ljugarn i Ardre på Gotland östkust 
är öns äldsta badort och intimt sammankopplat med den begynnande turismen vid se-
kelskiftet 1900. Här fanns också lotsplats, hamn och fiskeby. Idag spelar turismen fortfa-
rande roll för förtätning av centrum i vissa socknar. Populära sommarorter nära Visby är 
Tofta socken med sin långa och berömda sandstrand och Västergarn med en golfbana av 
hög klass. Särskilt hårt exploateringstryck i kulturhistoriskt känsliga miljöer finns idag i 
socknarna på Sudret, i Östergarn och på Fårö.  
 
Alla socknar har någon form av centrum även om de inte kan kallas tätorter där kyrkan, 
skolan, bygdegården och kanske en fotbollsplan är samlat. Dessa små centrum eller 
kyrkbyar har förändrats mycket de senaste 50 åren när många servicefunktioner lagts 
ner pga. lågt befolkningstryck och ändrade levnadsvanor. Många små skolor och affärer 
har fått stänga och kanske blivit bygdegårdar, föreningslokaler eller sommarhus. Trots 
det lever landsbygden och i varje socken finns ett aktivt liv genom alla hembygdsför-
eningar, församlingar, idrottsrörelser, lokala Röda kors och LRF föreningar. Här finns 
yoga, gympa, bokcirklar, matlagningskurser och många andra privata initiativ som inte är 
så lätt att upptäcka om man susar förbi på landsvägen men som gör livet utanför tätor-
terna mycket trivsamt och innehållsrikt. För att fånga upp goda idéer och hjälpa utveckl-
ingen på landsbygden på traven har det på senare år bildats många utvecklingsbolag 
som arbetar för lokalutveckling och samverkan. 
 

För att binda ihop landsbygdens orter och centrum med Visby har landsvägarna varit 

viktiga men här har även funnits tågförbindelser. Järnvägsbyggande hade pågått i Sve-

rige i mer än 20 år när initiativet att bygga på Gotland togs. Järnvägen, vars första 

sträckning från Visby till Hemse över Roma, invigdes 1878 fick också en trög start med 

dålig lönsamhet. Men då Roma sockerbruk startade 1894 fick dess stora transportbehov 

järnvägens lönsamhet att öka. Järnvägen var, å andra sidan, en förutsättning för effek-

tiva sockerbetstransporter från andra delar av ön och därför en förutsättning för indu-

strin. Lönsamheten blev dock ett långsiktigt problem när konkurrens på persontrafiken 

genom busstrafiken startade i börja av 1920-talet. Trots förhoppningar kunde inte heller 

SJ öka omsättningen. 1960 följde nedläggning av samtliga bansträckningar och all per-

https://sv.wikipedia.org/wiki/Visby_stad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elinghem
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Gann&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bara,_Gotland
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sontrafik överfördes till busstrafik. Det har funnits ett drygt 100-tal trafikplatser varav 50 

mer omfattande med stationshus och tillhörande byggnader. Förutom de tre byggnads-

minnena Buttle stationshus, Hesselby i Dalhem och Tule i Halla finns ett tiotal välbeva-

rade stationshus och några väl bibehållna bebyggelsemiljöer med flera byggnader och 

omgivande anläggningar som har stort kulturhistoriskt värde. De bäst bevarade är Tjuls i 

Eskelhem, Fidenäs station i Fide, Hablingbo, Havdhem, Grötlingbo, Martebo och Viklau 

stationer samt Larsarve i Källunge. Järnvägsvallarnas sträckningar kan långa sträckor 

fortfarande avläsas i landskapet.  

 
 
11 Trädgårdsstaden Visby och det gröna kulturarvet  
 
I länet finns en mängd platser där äldre tiders odlingsideal kan studeras. I Visby in-
nerstad är de gröna miljöerna tydligast bakom plank och murar. Under medeltid var 
staden fullbyggd och odlingsmöjligheterna var knutna till bakgården och utanför muren. 
Under 1800- och 1900-talen börjar man anlägga parker och grönområden till nytta och 
glädje för allmänheten. Vid den här tiden har även staden utanför murarna börjat be-
byggas och egnahemsträdgårdar och koloniträdgårdar växte fram. De var framsprungna 
ur en motreaktion mot industrialismen negativa efterverkningar. Familjen var samhällets 
stöttepelare och ett eget hem med odlingsbar trädgård för alla arbetare vart ett sätt att 
värna om familjen. I borgerliga kretsar blommade ett friluftsidealen och man bejakade 
en romantiserande syn på natur och landskap. Livet på landet lyftes fram som en positiv 
kontrast till tillvaron i staden. Det är vid denna tid som Visby får sitt första koloniträd-
gårdsområde. Särskilt under världskrigen blev koloniträdgårdarna en viktig försörjnings-
källa för befolkningen. I slutet av 1800-talet började även begravningsplatser anläggas i 
städernas utkanter och trädkransar planterades runt begravningsplatsens längs med 
murar och staket. I Visby byggs i dagsläget nya stadsdelar upp på de gamla militärområ-
dena i ytterstaden och nya shoppingcentrum anläggs långt ifrån stadskärnan vilket på 
sikt kommer att förändrar förhållandena mellan innerstad och ytterstad, flöden av män-
niskor, trafik och tillgång till grönområden. 

Visby botaniska trädgård, är sällskapet DBW:s botaniska trädgård nära havet och 
strandpromenaden i Visby. Trädgården anlades 1855 av det allmännyttiga herrsällskapet 
Sällskapet DBW. I början av 1930-talet gjordes en genomgripande renovering av träd-
gården och den fick då sin nuvarande utformning. Parken är idag en välbesökt park i 
Visby då DBW upplåter trädgården sedan 1970-talet för allmänheten mot att Regionen 
Gotland står för driftkostnaderna.  

 
12 Mångfaldens ö genom historien 
 
Dagens samhälle skapar ständigt nya kulturarv som i framtiden läggs till det historiska 
Gotland. Den säsongsbetonade och periodvist intensiva turismen efterlämnar hotell, 
camping- och upplevelseanläggningar. Fenomen som Almedalsvecka, Medeltidsvecka 
och Stockholmsveckan blir mer ett immateriellt kulturarv som fysiskt uppstår under kort 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Botanisk_tr%C3%A4dg%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandpromenaden,_Visby
https://sv.wikipedia.org/wiki/Visby
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4llskapet_DBW
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tid och sedan försvinner men ändå betyder mycket för hur ön utvecklas kulturellt och 
samhälleligt. Nya publika veckor uppstår också som en del av utvecklingen och är till för 
dem som besöker ön men också för oss som bor och lever här året runt.  
 
Gotland är inte bara en ö utan en ögrupp. Den mest kända och populära är så klart Fårö 
men det finns ännu flera öar runt ön som är populära resmål och intressanta miljöer för 
gotlänningar och våra besökare. Runt Gotlands och Fårös kust ligger en rad öar och hol-
mar. Genom historien har de brukats på olika sätt. Historiskt har öarna haft stor bety-
delse för sjöfarten som behövt dem för att ha lotsar och fyrarna på. Holmarna har också 
brukats för sommarbete för kustsocknarna. Flera öar och holmar har också haft militär 
betydelse. Gotska sandön är både nationalpark, naturreservat och militärt skyddsom-
råde. När Gotska Sandön först befolkades vet man inte men på öst- och sydsidan har 
man funnit stenåldersgravar och spår av boningar från olika kulturperioder. Man har 
också funnit föremål från järn- och bronsåldern. Fåröborna har sedan lång tid tillbaka 
seglat runt ön för säljakt. Man har även ägnat sig åt skogsavverkning, jordbruk, fårsköt-
sel och skeppsbyggeri. 1860 köptes ön av svenska staten och hit kommer många turister 
sommartid.  

Norderhamn och Suderhamn på Stora Karlsö har använts som hamnar och fiskelägen 
sedan åtminstone yngre järnålder. Stora Karlsö också har ett rikt fågelliv och mest känd 
är sillgrisslan som häckar här. På våren kan man här studera många sorters orkidéer 
vilket har gjort ön intressant för turism och friluftsliv. Sedan mycket lång tid har ön an-
vänds för bete av får. Liksom på Stora Karlsö finns på Lilla Karlsö spår och lämningar av 
hamn- och fiskeverksamhet från sannolikt yngre järnålder och medeltid. Möjligheten att 
besöka ön är begränsad. Enholmen utanför Slite är idag ett besöksmål som ska utveck-
las. Här finns både förhistoria och nutidshistoria att uppleva. Batterierna på Enholmen 
uppfördes 1854-1858 i bågform av finhuggen kalksten. Batterierna var i första hand 
tänkta att fungera som en någorlunda tryggad tillflyktsort för svenska fartyg. På En-
holmen finns även lämningar av Karlssvärds skans som började uppföras 1657 och 1712 
hade två bastioner uppförts. 1876 drogs den militära bevakningen in och 1905 lades 
fästningen ner. Batterierna på Enholmen och Batteri Mojner blev statliga byggnadsmin-
nen 1935. I framtiden planeras fler regelbundna båtturer, nya skyltar och kanske även 
möjligheter att äta och bo på Enholmen.  

Alla som besöker Gotland interagerar med de som bor och arbetar här och tillsammans 
influerar vi det gotländska kulturarvet även i nuet. I äldre tider verkade andra drivkrafter 
som nu tycks oss mer svårtolkade men som vi på olika sätt kan hålla levande. Vi är 
många som genom historien har bidragit till det som är Gotland idag. Nu och då nämns 
vi vid olika namn så som gutar, gotlänningar, vikingar, medeltida handelsmän, danskar, 
pirater, svenskar, smålänningar, Gammelsvenskbybor, balter, ryssar, nysvenskar, fast-
länningar, vintergotlänningar, stockholmare, kungligheter, studenter, tösar, sorkar och 
mycket mer. Gotlands förutsättningar har också växlat dramatiskt genom historien. Ön 
har gått från självstyre till ockuperat, blivit fritagen, hamnat under kronan, försvenskats, 
återigen varit under attack, blivit försvarat, bevarat och moderniserad, alltid älskat och 
till och med omsjunget. Till sist blir Gotland ändå någonting som vi känner igen som just 
den här unika ön. Inte alltid densamma men ändå sig lik.  


