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   GOTLANDI/OJAMAA REISIJUHT 

Kivisammaste-, käiakivide- ja 

kultuurimälestiste maa. 

Riina Noodapera, juuli 2014 

 

GOTLANDILE 

Gotland asub keset Läänemerd, umbes 100 km kaugusel Rootsi mannermaast (Visby-

Västervik) ja 130 km Eesti rannikust.  

Praamiliin Destination Gotland, www.destinationgotland.se, toob mitu korda päevas reisijaid 

Oskarshamnist ja Nynäshamnist Visbysse. Uute kiirpraamidega võtab see teekond umbes 3 

tundi. Reisija-, auto- ja bussipiletid on vaja ette tellida. Praamidel on restorane, kohvikuid 

ning kauplusi. Laevade mineku-tuleku ajaks saab Nynäshamni sadamasse sõita Stockholmi 

raudteejaamast (Cityterminalen) bussiga. Sama tee võib ette võtta ka rongiga.  

Gotlandile on võimalik tulla ka oma jahiga. Väliskülalisi võetakse vastu erinevates sadamates. 

Stockholmi piirkonnast saab lennukiga Gotlandile nii Bromma kui Arlanda lennujaamast. 

www.gotlandsflyg.se näit. 

 

Rootsis kehtiv valuuta on SEK ehk rootsi kroon, kurss 1 EUR= vaheldub ca 8-9 seki Visby 

pangad on avatud äripäevadel kell 10-15, laupäeval ja pühapäeval suletud. Suuremates 

kauplustes ja restoranides võetakse vastu tavalisi krediit- ja maksekaarte nagu Visa, Master 

Card jms.  

 

Alkohoolseid jooke saab Rootsis osta ainult vastavatest kauplustest (Systembolaget). Need on 

avatud  tööpäeviti 10.00-18.00, laupäeviti 10.00-13.00. Visby linnas on üks alkoholikauplus 

Kaubanduskeskuses idapoolse värava lähedal. Ka Slite ja Hemse asulates on viinapoed. 

Tavalistest toidupoodidest saab osta ainult lahjat õlu (max 3,5%). 

Gotlandil räägitakse Rootsi riigikeelt, aga ka omapärast gotlandi murret, mille tõttu võib maal 

rahva keelest arusaamine kohati raske olla. Saarel saab hakkama nii saksa kui inglise keelega, 

aga kokku võib põrgata ka kohalike eestlastega. Gotlandil elab ligi paarsada eestlast ja eesti 

päritolu inimest. 

http://www.destinationgotland.se/
http://www.gotlandsflyg.se/
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Visby sadamas on võimalik rentida nii autot kui jalgratast. Veel andmeid vt. www.gotland.net, 

www.gotland.info  

 

LIIKUMISVÕIMALUSED 

Gotlandil on hästi säilinud teede võrgustik. Riigi teevõrk on juba aastaid olnud asfalteeritud. 

Tolmuseid kruusateid leidub veel siin ja seal, need sobivad rohkem rattaga matkamiseks. 

Gotlandi lõunatipust põhjatipuni on 176 kilomeetrit.  

Gotlandil on ka erinevaid looduskaitsealasid, Natura 2000 piirkondi jms. Kõik suuremad 

kivisammaste (raukar) piirkonnad kuuluvad nende hulka. Fårö saarel on loodus eriti tundlik ja 

seal on rohkelt infotahvleid. Looduskaitsealadel on telkimine ja tule tegemine keelatud. 

Sellistesse piirkondadesse on toidu tegemiseks kasulik väiksem grill kaasa võtta. Fossiilide 

eemaldamine kivisammaste küljest on keelatud. 

Rootsis kehtib looduses liikumisel ”igainimeseõigus”. Tohib korjata marju ja seeni, lilli 

noppida (neid, mis ei ole looduskaiste all), supelda ja liikuda mööda randu, piki ojasid ning 

järvekaldaid. See õigus tähendab aga ka kohustust – nimelt ettevaatlikku käitumist looduses. 

Mõtle eriti järgnevale: pane kinni väravad, mis oled lahti teinud, ära kahjusta istutatud metsa 

või külvatud põldu, ära ratsuta matkajate radadel, ära sõida autoga väljaspool teid. Juhul kui 

sa kedagi ei sega, on lubatud telkimine üheks ööpäevaks, v. a. tihedasti asustatud piirkondades 

(Visby ja teised asulad).  

 

TÄNAPÄEVA GOTLAND 

Gotlandil elab praegu umbes 57 200 elanikku, nendest ca 24 000 Visby linnas (vanalinnas 

umbes 2 900). Saarel on 92 kihelkonda, igas kihelkonnas asub keskajal ehitatud kirik. 

Gotlandil on üks maakond, üks vald (kommuun/Regioon), üks piiskopkond ja üks 

sõjaväepiirkond (kuigi et suurem osa sellest on lahkunud sarelt). Kaitsevägi kadunud, 

kaitseliit on olemas. (Tingstädes asuv kaitseväe muuseum seletab selle ajalugu saarel, 

Gotlands Försvarsmuseum) 

Igal aasta reisib Gotlandi saarele üle miljoni inimese. Turismi tähtsus on suur. Gotlandil elab 

väga palju erinevaid käsitöölisi-kunstnikke, kes oma nii traditsioonilises kui uuemas 

loomingus kasutavad kivi, villa/nahka ja saare omapärast puitu.  

Keskkonnaküsimused on tähtsad, mahepõllumajanduse osa järjest suureneb, tuuleenergia 

katab kuni 40% saare elektrivajadusest. 

http://www.gotland.net/
http://www.gotland.info/
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Visbys asub Gotlandi Kolledž, kõrgkool, mis/kes juba paar aastat on Uppsala Ülikooli 

Campus Gotland. www.campusgotland.uu.se  

Veel andmeid (Gotlands Kommun, omavalitsus) www.gotland.se,  (kõrgkool) www.hgo.se, 

(Maavalitsus) www.lst.se . www.gotland.net  www.gotland.info, www.destinationgotland.se - 

annavad võimalusi majutuskohtade, restoranide, transpordi, ürituste jms. leidmisel. 

Gotland on muutunud loomulikuks kohtumispaigaks Läänemeres – meid ümbritseb 9 rahvust, 

9 keelt, 60 miljonit inimest, 45 ülikooli, 100 kolledžit, 50 enam kui 100 000 elanikuga linna ja 

meil on ühine kultuuriajalugu. Gotland osaleb mitmes rahvusvahelises koostöös, näiteks B7 

(Baltic Seven Islands), millest võtavad osa ka Saaremaa ja Hiiumaa.  

Visbys asub Läänemeremaade kirjanike ja tõlkijate keskus ning Heliloojate keskus, kus 

vahetevahel viibivad ka Eesti heliloojad ja kirjanikud.  

VISBY 

Esimest korda mainitakse Visbyt aastal 1203 Läti Henriku kroonikas. Visby nime päritolu on 

uuritud väga hoolega ja on leitud, et ”by” võiks tähendada asumisala, küla või linna. Sõna 

alguse ”vi” ehk ”vis” tähendab vanas taani keeles ”vesist soostunud maad”, rootsi keeles 

”sumpmark”.  Gotlandil oli vanal ajal palju soojärvi, mis suubusid väikeste ojadena merre. 

Gotland oli Ojademaa. Kui linnale ehitati ümber kivimüür, siis suunati ojad kivimüürist 

mööda merre voolama. Seda on näha vanadel Visby kaartidel.  

 

 

NATUKENE AJALOOST 

Gotland tekkis koos Saaremaaga 425 miljonit aastat tagasi ekvaatoril. Esimeste inimeste 

jäljed Suurel Karlsö saarel arvatakse olevat 9000 (9 200 aastat vana hammas ja jalaluu leiti 

koopast aug. 2013) aastat vanad. Umbes 8000 aastat tagasi tekkisid esimesed kivisambad 

(raugad) ja vanimate kala- ja jahimeeste kalmeeste matmispaikade vanuseks arvestatakse 

6000 aastat. Esimesed püsielanikud asusid Gotlandile 3000 aastat tagasi. Keskaja ja sellega ka 

Gotlandi saare tähtsaima perioodi alguseks loetakse umbes aastat 1050.  

 

Selge on see, et Saaremaa, Hiiumaa ja Eesti põhjarannik olid rootslastele kindlad maamärgid 

teel idamaadele. Näiteks räägitakse, et Gotlandi viikingid kasvatanud otra Saaremaa 

lääneranniku rannavallidel ja seal asunud Gotlandi nimeline talu, mille järgi hiljem terve küla 

oma nime sai. Tänagi on Kotlandi küla olemas ja suhted Ida-Gotlandi Östergarn /Gammelgarn 

http://www.campusgotland.uu.se/
http://www.gotland.se/
http://www.hgo.se/
http://www.lst.se/
http://www.gotland.net/
http://www.gotland.info/
http://www.destinationgotland.se/
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kihelkondadega juba tükk aega tagasi sõlmitud. Käiakse vastastikku külas ning üritatakse 

eesti ja rootsi keelt õppida. 

 

Alates 11. sajandist tõusis Ojamaa ehk Gotlandi saar Läänemeres juhtivale kohale. 

Ojamaalastel olid väga tihedad sidemed Läänemere idaranniku rahvastega, eriti saarlaste ja 

kurelastega. Gotlandi saar on läbi aegade huvitanud nii sakslasi, taanlasi kui teisi rahvusi. 

Gotlandi suurusaeg lõppes aastal 1260, kui Lübeck sai Hansapealinnaks. Aastal 1346 müüs 

Taani kuningas Valdemar Atterdag Eestimaa Saksa ordule maha. Suur katk levis Läänemere 

piirkonnas aastal 1350. 27. juulil aastal 1361 vallutas Valdemar Atterdag Gotlandi, kuna ta 

vajas uut kaubateed Venemaale. Piirkonda hakkasid valitsema vitaalivennad ja mereröövlid. 

Aastal 1645 pidid taanlased pärast ligi 300 aastat Gotlandilt lahkuma. Gotland ja Saaremaa 

läksid rootsaste kätte. Eestis algas ”vana hea rootsiaeg”, terve Läänemere piirkond oli 

rootslaste käes ja Riia linn kasvas Rootsi suurimaks linnaks. Tallinn jäi kolmandale kohale 

Stockholmi järel. Selle aja jooksul rajati koolid ja muud tähtsad haldussüsteemid.  

   

 

GOTLANDI MAAKONNASÜMBOLEID 

Maakonnataim - Luuderohi, Hedera Helix 

Maakonnaputukas – Ratsulutikas, Lygaeus equestris 

Maakonnalind - Kaeluskärbsenäpp Ficedula albicollis 

Maakonnaloom - Siil, Erinaceus europaeus 

Maakonnakivi - Hoburgi marmor, Crinoidé 

Maakonnaseen – Punakas maatäht, Geastrum rufescens 

Maakonnakala - Kammeljas, Scophtalmus maximus   

 

LIPP 

Gotlandi vapiloom on oinas, rist sümboliseerib ristiusku, punane värv armastust ehk mälestust 

taani ajast? Sama motiiv, oinas lipuga, leidub juba keskaegsetel pitsatitel aastast 1280.  

Pärast taanlaste lahkumist ilmus vapp uuesti alates 1660. aastast, aga nüüd sinisel põhjal. 

Oinast asendas ”Agnus Dei”, Kristus, püha lammas võidulipuga. 

Aastal 1885 kinnitati Gotlandi esimene ametlik vapp: valgel punase ristiga taustal lammas 

glooria- ja võidulipuga. 
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Aastal 1936 määrati Gotlandi maakonnavapiks Agnus Dei veretilkadega sinisel ja linnavapiks 

punasel taustal. Kuna Visby linna enam ei ole (on ainult Gotlandi vald/omavalitsus ehk 

kommuun), kasutab seda lippu Visby Piiskopkond. 

 

TÄHTSAD AASTAARVUD GOTLANDI AJALOOS 

1100 jõuab ristiusk koos Püha Olaviga Gotlandi saarele. Gotlandi talumehed käivad 

kaubareisidel teistel Läänemeremaadel. Gotland liitub Rootsi (Svea) riigiga. 

Umbes aastal 1120 ehitatakse Tingstäde järve suur puukindlus. 

1161 sõlmib Saksen/Bayerni hertsog Henrik kaubanduslepingu gotlandlastega. Visby tähtsus 

tõuseb. 

1164 Tsistertslased saabuvad Romasse. Roma kloostri ehitamine. 

1225 Valmis Saksa kaupmeeste kirik Santa Maria.  

1260 Alustatakse Visby linnamüüri ehitamist. 

1288 Sisesõda Gotlandil. Visby kaupmehed maarahva vastu. 

1313 Rootsi kuningas Birger Magnusson sunnib gotlandlasi vägisi riigile rohkem makse 

maksma. 

1350 Suur katk levib saarel. 

1361 Taani kuningas Valdemar Atterdag vallutab Gotlandi saare. 

1394 Vitaalivennad - mereröövlid saarel. 

1398 Gotland Saksa Ordu käes, alustatakse Visborgi lossi ehitamist 

1408 Saksa Ordu lahkub saarelt, võim on kuninganna Margareta ja Erik af Pommerni käes. 

1436 Sama Erik af Pommern asub mereröövlina pagulusse Gotlandile. 

1525 Lüübeklased vallutavad Visby linna, suur osa linnast põletatakse maha ja viimane 

mereröövel, Sören Norrby, aetakse saarelt minema. 

1572 Gotlandil on oma piiskopkond, St. Maria kirik saab toomkirikuks. 

1645 Brömsebro rahu, Gotland pärast 284 aastat jälle rootslaste käes.  

1676 Taanlased vallutavad lühikeseks ajaks saare. 

1679 Taanlased, keda sunnitakse Gotlandilt lahkuma, õhivad Visborgi lossi. 

1715-1720 Vene laevastik üritab 4 korda Gotlandit vallutada. 

1805 Visby linnamüür ja kirikuvaremed võetakse muinsuskaitse alla. 

1808 Vene laevastik admiral Bodisko juhtimisel vallutab kolmeks nädalaks Gotlandi saare.  

1857 Visbys valmivad esimesed suplusasutused. Linn võtab vastu esimesi turiste. 

1865 Asutatakse aurulaevakompanii ”Gotland”. 
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1898 Asutatakse Gotlandi Turismiselts.(likvideeritud 2011-12)  

1920 Seatakse sisse telefoniühendus mandriga. 

1952  Haldusreform - 92 kommuunist jääb järele 14. 

1960  Raudtee jäetakse maha.  

1970  Uus haldusreform - üks omavalitsus - kommuun. 

1980  Esimene tuulegeneraator Näsuddenil. 

1989  Esimene läänemere saarte konverents Visbys. 

1992  Gotland on Öko-vald 

1995  Visby võetakse UNESCO maailmapärandi nimekirja 

 

 

MIDA GOTLANDIPÄRAST SÜÜA JA JUUA? 

Gotlandil on palju lambalihatoitude retsepte. Mõned neist on hästi vanade kommete kohased.  

Näiteks tehakse praetud maitsestatud hakklihakotlette, ahjus küpsetatud lambakintsu 

piparmündi ja küüslaugu, tüümiani või muude maitseainega. Lambaroogade kõrvale süüakse 

juurviljaputru (strunkamos) ja sinepi/äädika marinaadis keedetud väikesi pirne.  

Lambalihast hakk-kotlette nimetatakse ”Lammsmäcka”, neid leiab poodide külmlettidest, 

olles valmis praadimiseks. Kõige huvitavamaks lambaroaks on lambapead. Need poolitatakse, 

leotatakse ja keedetakse pehmeks. Määritakse seejärel riivleiva-sinepi-munaseguga ja 

küpsetatakse ahjus. Kõrvale juuakse koduõlut.  

 

Visbys on väikene õlletehas, kus tehakse ”Visby kloostriõlut” (Klosteröl). Visby Õlletehas on 

viimaste aastate jooksul teinud mitmet sorti spetsiaalõlut ja soovivad uut tehast ehitada Visby 

sadamapiirkonda. Saarel on ka kaks mikro-linnasevabrikut kus tehakse linnaseid 

spetsiaalõllede valmistamiseks Barlingbo mikro-ölletehasele mis avati 2014 kevadel ja 

Gotland Whisky AB :le, Roma endise suhkruvabrikus olevale viskitehasele. 

 

Oktoobri esimesel nädalalõpul viiakse Lõuna-Gotlandil läbi ”Parima koduõlle” 

meistrivõistlused.  

Saffran on maitseaine, mida kasutatakse näiteks ”Saffranipannkoogi” valmistamisel. Seda 

ahjupannkooki süüakse koos omapärase Gotlandi põldmarjakeedisega.  
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Saffranipannkook 

1,5 l piima 

2 dl pudruriisi 

3 muna 

1 spl suhkrut 

1 tl soola 

1 spl nisujahu 

0,5 gr saffranit 

soovi kohaselt riivitud mandleid 

võid vormi määrimiseks 

 

Keeta riis koos 1 l piimaga vaiksel tulel pehmeks, umbes 20 minutit. Vajaduse korral lisada 

keetmise ajal piima juurde. Puder lasta jahtuda. 

Kloppida 3 dl piima koos munadega. Segada pudruga. Lisada ülejäänud maitseained. Valada 

võiga määritud vormi, lasta küpseda 200 kraadises soojuses umbes pool tundi. Süüa leigelt 

koos Gotlandi põldmarjakeedise ja vahukoorega. 

 

Lambahakklihast kotletid ”Lammsmäcka” 

400 g lambaliha 

250 g sealiha 

3 keedetud kartulit 

2 dl piima 

2 spl kartulijahu (tärklist) 

2 muna 

1 tl soola 

½ tl jahvatatud valget pipart 

1 tl kollaseid sinepiseemneid 

tüümiani 

 

Lamba- ja sealiha ning kartul lasta läbi hakkmasina, segada piima, kartulijahu, muna, 

sinepiseemnete ja maitseainetega. Vormida kotlettideks ja praadida. Süüa koos keedetud 

kartuli, kastme ja keedetud juurviljadega.  
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KIRIKUTE SAAR 

Gotlandi külastaja võib vahel arvata ennast välismaal olevat. Visby võiks asuda Lõuna- 

Prantsusmaal, rannad Kreekas ja ka keelemurrak on võõras. Gotlandil ja Visbys on palju 

kirikuid. Visby vanalinnas on igal tänavanurgal kirikuvaremeid. Miks neid nii palju on? 

Kunagi 13 sajandil pandi kirja Gutasaga legend. See oli esimese katse Gotlandi ajaloo 

kirjapanekuks. Ristiusk saabus Gotlandile norra pühakkuninga Olaviga, kes maandus 

Akergarn´is Hellvi lähedal asuval holmil, praegusel St. Olofsholmil. Arvatakse, et sinna 

ehitati Gotlandi esimene palvemaja/kirik. Tol ajal olid gotlandlased ringirändajad, kusjuures 

oma reisidel puutusid kaupmehed kokku kristlaste ja nende tavadega. Mõned lasid ennast 

isegi ristida ja tõid kirikumehi koju kaasa. 11. sajandil taandus paganlus Gotlandil tasapisi.  

Esimesed kirikud ehitati palkidest vanadele kultuspaikadele. Hiljem, 12. sajandil, siis kui 

algas Visby suurusaeg, hakati ehitama kivist kirikuid. Kirikutega koos tekkisid uued üksused, 

kihelkonnad. Paljude talude hoovidesse püstitati rist (gårdskors). Asutati mitmeid kloostreid 

nii maal (tsistertslaste klooster Romas, Gutnalia) kui ka Visby linnas (tsistertslaste nunnad 

Solberga kloostris, frantsiskaanid St. Katarina kloostris ja dominikaanid St. Nikolai kloostris). 

Visby tänavatel liikus välismaa kippareid, mere- ja kaupmehi, munki, nunni, rüütleid, 

raemehi, talumehi, kirikumehi ja kerjuseid. Kirikuid oli linnas palju. Neid kasutati ka 

ladudena. Aastal 1525, kui lüübeklased Visby linna maha põletasid, jäi püsti ainult sakslaste 

oma kirik, St. Maria, praegune Visby Toomkirik.  

 

GOTLANDI PAAS 

Kivisambad ja fossiilid. 

Gotlandi heledast paekivist klintides on peidus 400 miljonit aastat vanu loomi ja taimi. 

Fossiilid on inimesest 400 korda vanemad. Gotland tekkis koos Saaremaaga siluri ajastul, 

435-395 miljonit aastat tagasi, tolleaegse ekvaatori liinil. Saartest on vanemad ordoviitsiumi 

ja kambriumi aegsed lademed, kust pärinevad Rootsi saar Öland ja Eesti mannermaa.  

Fossiilid on huvitavad. Need on tavaliselt taimeriigist lubivetikad ja koloniiehitajad, aga 

võivad ka olla käsijalgsed (brakiopod), peajalgsed (nautiloidé) või nõgesloomad (graptolit). 

Esineb ka koorikloomi (trilobiidid), konnakarpe ja teokarpe.  

Väga tavalised on krinoidid, mis on lubjast varte otsas püügisõrmedega mereliilia, mille varre 

fragmente esineb igal pool, näiteks Hoburgi juurest leitud punases marmoris. Kohati leidub 

palju suuri stromatoporoide, mille kohalik nimetus on ”kassipealuu”. Neid leidub kõvemates 

lubjalademetes, mis on omakorda ka kivisammaste ehitusmaterjaliks.  
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GOTLANDIT ÜMBRITSEVAD SAARED   

Karlsö saared on linnusaared.  

Väike Karlsö saar (Lilla Karlsö) asub 3 km kaugusel Djupviki rannast ja tema ümbermõõt 

on ligi 5 km. Saare pindala on 158 ha ja kõrgus 66 m. Paadiga saab Djupvikist saarele poole 

tunniga. Aastast 1955 on saar looduskaitseala, kus pesitsevad tuntud kaljulinnud alklased-

algid. Väiksele Karlsö saarele viiakse suveks Gotlandi gute-tõugu lambakari. 

 

Suur Karlsö saar (Stora Karlsö) asub 16,5 km Klintehamnist edela pool, sinna saab sõita 

samast sadamast väikese laevaga. Suure Karlsö saareni on Gotlandi rannast 4,5 km. Suure 

Karlsö ümbermõõt on umbes 6 km. Saare suurus on 246 ha ja kõrgus 51 m. Lambaid saarele 

enam ei lasta. Seal asub aastal 1887 ehitatud majakas ja matkamaja. Suurel Karlsöl leidub 

eriti palju orhideesid ja aastast 1970 on saar looduskaitseala.  

 

Gotska Sandön. Gotlandile kuuluv saar ja rahvuspark. Saare suurus on 36 ruutkilomeetrit ja 

ta asub 40 km põhja pool Fårö saart. Saarele ehitati esimene tuletorn aastal 1858. Arvatakse, 

et saarel elas juba kiviajal inimesi. Huvitav loodus, rändliiv ja rannad. Laevatransport 

Nynäshamnist ja Fårösundist. Ööbimisvõimalused.  

 

GOTLANDI LAMMAS 

Gutelammas kuulub Rootsi maatõugu lammaste hulka. 1940. aastatel oli seda tõugu lambaid 

üsna vähe järel, ainult Gotlandi saarel leidus mõni. Neid nimetati sarvedega maalammasteks, 

kuna mõlemast soost lammastel on sündimisest saadik sarved peas. Lambad olid aastaringselt 

väljas. Gutelamba vill on kare ja nende nahk ei sobi kasuka õmblemiseks. Gute lambatõu 

päästmistöö on olnud tulemusrikas. Aastast 1977 tegutsev selts, Föreningen Gutefåret, on tänu 

säilitusprogrammile saavutanud lammaste arvu suurenemise. Aastal 2000 võtsid tõu aretamise 

programmist osa 500 jäärast ja 4500 utte. Gutelammas sobib Gotlandi maastikku. Lammas on 

kannatlik ja saab elada looduses aastaringselt. Seaduse kohaselt peab neil olema peavari. 

Suveti viiakse gutelambaid Väikesele Karlsö saarele, sealsetele maadele.   

 

 
 

Gotlandi mustapealine lammas (Gotländskt pälsfår) on teine tõug, mille villast ja nahast 

valmistatakse käsitööesemeid. Mustapealine hall lammas on populaarne ja teda leidub üle 

terve Gotlandi. Lamba vill on pehme ja sobib lõnga valmistamiseks. Tema nahk on hall, 

lokkis karvaga ja sobib väga hästi kasukate, mütside, susside ja vestide õmblemiseks.   
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GOTLANDI HOBUNE – GOTLANDSRUSS 

Hobune on elanud Gotlandi metsades iidsest ajast, tema ajalugu on teadmata, aga huviäratav. 

Kiviaegsed leiud annavad teada, et hobune on elanud Gotlandil 4000-5000 aastat, võib-olla 

kauemgi. Mis tõugu need hobused tollal olid ja kuidas nad saarele tulid, seda ei tea keegi. Kas 

hobused tulid 10 000 aastat tagasi maad mööda või tõid inimesed neid paatiga4000 aasta eest, 

siis kui hobust põhjamaades kasutama hakati? 

Gotlandlaste hobuse omakeelne nimetus on ”russ”. Neid kutsutakse ka ”skogsbagge” ehk 

”bagge”, mis otsese tõlkes tähendab ”oinast” ehk ”metsoinast”.  

19. sajandi alguses oli saarel palju metshobuseid, peamiselt Lojsta lähedastes metsades. 

Talumehed kasutasid hobuseid igasugu töö tegemiseks. Kui oli vaja, toodi metsast uus noor 

hobune. Hobused olid vabalt metsas ja toitsid end sellega, mida sealt leidsid.  Kui talved olid 

külmad ja toitu ei olnud, tulid hobused seda talude juurde toitu otsima.  

19. sajandi keskpaigas olukord muutus. Hobuste arv vähenes, palju hobuseid müüdi 

Inglismaale, Saksamaale ja Belgiasse, kus neid kasutati peamiselt veoloomadena 

kaevandustes.  

Aastal 1860 viidi Gotlandil läbi maareform. Endised suured ühised maa-alad jaotati 

talumeeste vahel ära. Osadest metsadest sai uudismaa ja hobuseid hakati pidama kahjuriteks, 

nendest lahtisaamiseks peeti isegi jahti. 20. sajandi alguses oli järel vaid 150 hobust ning 

grupp aktiviste hakkas tegutsema Gotlandi ürghobuse säilitamise nimel. Koostöös Gotlandi 

kodumajandusseltsiga korraldati üritusi, kus hobuseid näidati ja hinnati. Siiski vähenes 

hobuste arv endiselt.  

Esimese Maailmasõja ajal valitses toidupuudus. Salakütid pidasid hobusejahti, et peredele 

toitu muretseda, mille tulemusena oli tõug välja suremas. Mõned Gerumi ja Lojsta 

kihelkondade talunikud alustasid koostöös kodumajandusseltsiga hobuse päästmise aktsiooni. 

Selle eesotsas oli Fanny Sjöbergi nimeline talunaine, keda kutsuti hobuste-emaks, 

(russmamman). Umbes 100 ha suurele metsale tehti aed ümber. See maa-ala on praegune 

hobuste talvekoppel Lojsta metsas (Lojsta hed). Sinna lasti 5 hobust, kes püüti metsast kinni 

ja 3 mahajäetud hobusekasvatusest kingitud hobust. Seal jäeti nad rahule ja varsti oligi 

väikene hobusetõupere olemas.  

See oli suure töö algus, mida jätkuvalt ikka veel tehakse. Koos kodumajandusseltsiga on 

Lojsta metsas olevate hobuste omanikud moodustanud koostööorganisatsiooni, tänu millele 

on täna olemas suur hobusekari. See koosneb ligikaudu 80 loomast: umbes 40 mära, ligi 15 

noort mära ja ülejäänud varsad. Iga kolme aasta järel tuuakse nendele uus täkk, varsad 
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müüakse maha. Kunagi ei tooda metsa märasid, kes ise seal sündinud ei ole. Hobuseid 

peetakse kolmes erinevas koplis pindalaga kokku 600 ha. Talvekoplisse lastakse märad 

novembris pärast varssade eemaldamist, siis kui ostjad need ka ära viivad. Juuni alguses, siis 

kui täkk nende juurde lastakse, viiakse hobused suvekoplisse, kuhu nad jäävad umbes juuli 

lõpuni. Sellega seoses toimub hobuste näitamine ja hindamine, ka teised metsast pärinevaid 

hobused tuuakse hindamiseks kohale. Selleks ürituseks tuleb tavaliselt kohale palju rahvast, 

kuna see on peaaegu ainus kord, kui hobuseid näha saab. Pärast seda viiakse nad 

sügiskoplisse. Hobused elavad rahus ja vabaduses. Talvel külmaga antakse nendele teatud 

kohtades lisasööta.  

Gotlandi hobune on väikene, lubatud kõrgus 130 sm. Ta võib elada üle 30 aasta vanaks ja on 

väga populaarne laste hobune. Täna on Rootsis umbes 9000 gotlandi hobust. Peale selle on 

neid müüdud Taani, Soome ja USA-sse. Gotlandi hobust võib näha siin ja seal teeäärsetes 

koplites. Roma lähedal Sjonhemis on Gervide talu, kus asub maailma ainukene gotlandi 

hobuse muuseum.  

 

GOTLANDI PUISNIIDUD 

Puisniite leidub Gotlandi saare igas kihelkonnas. Puisniidud kuulusid vanaaegse taluelu 

juurde. Need olid olemas juba rauaajal, siis kui meie esivanematest said saare püsielanikud. 

Puisniite kasutati aastasadade jooksul järjepidavalt. Kevadel, kui ülased õitsesid, puhastati 

maa okstest. Lehed, mis talvel maale uut väetist olid andnud, koristati ära. Loomade väetis 

aeti laiali. Juulikuus olid heinatalgud. Peale seda valvati ja kaarutati heina kuivamise ajal. Kui 

hein oli küünis, lasti loomad niidule ja iga kolme aasta järel lõigati puudelt oksad loomadele 

lehisteks. Kõike sai kasutada. Võib öelda, et kõigil niidul kasvavatel puudel ja põõsastel oli 

oma ettenähtud ülesanne. Tammepuud olid riigi omand, tammetõrusid korjati sigadele. Puud 

andsid talvesööta, aga ka ehitusmaterjali. Põõsad kandsid vilju, marju, pähkleid ja muud. Kui 

hakati müüma kunstväetist ja moodi läksid kultuurheinamaad, kadus puisniitude tegelik 

vajadus ära. Sellest hoolimata on  kohalikud kodukultuuriseltsid säilitanud nende kultuurilist 

väärtust. Gotlandil on praegu üle saja puisniidu. Need on kõik tähistatud vaatamisväärsuse 

sümboliga. 

Puisniitudest on hilisemal ajal leitud looduslikku trühvelseent, Tuber Uncinatum (syn Tuber 

Aestivum) aastal 2013 leiti ja lasti müüki ca 700 kilo kallist maitseainet. Kasvatatakse,õpetetakse ja müüakse 

Itaalia päritolu trühvlikoera, Lagotto Romagnolo´t saarel.  
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GOTLANDI AJALOOLISED RAHVAMÄNGUD JA SPORT 

Gotlandi tuntumad sportmängud on VARPA, PÄRK ja KUBB. Suured 

maailmameistrivõistlused – ”Stångaspelen” – peetakse Stångas iga aasta juulikuu alguses. 

Neid võistlusi nimetatakse ka gotlandlaste olümpiamängudeks. 

Neid mänge, aga ka muid nagu teiba heitmist jms. õpitakse noorest peast. 

 

Populaarne meeskonnamäng on ”KUBB” ehk pakumäng. Rahvusvahelised turniirmängud 

korraldatakse igal aastal augustikuu alguses Rone asulas ida Gotlandil. Turniir kasvab aastast 

aastani ja meeskondi Saksamaalt ja mujalt tulevad kohale võistlema. 

http://www.vmkubb.com/  

Gotlandil olles puutub iga külaline selle mänguga kahtlemata kunagi kokku. Palun, siin on 

reeglid ettevalmistuseks! 

 

Pakumäng on seltskonnamäng, mida mängitakse õues ja sellest võib osa võtta  2-20 mängijat. 

Vanus ja kogemused pole olulised. 

Mänguväljaku suurus on ca 5 x 8 meetrit. Kui on vaja, võib mänguväljakut ka suuremaks ehk 

väiksemaks teha. Vajalik on võrdlemisi tasane plats: värskelt niidetud muruplats, asfalt jne  

    Mäng ise on tehtud puust, see koosneb:  

 1  kuningas, ümbermõõt ca 9 x 9 cm ja kõrgus 30 cm  

 10 pakku, ümbermõõt ca 7 x 7 cm ja kõrgus 15 cm  

 6 viskepulka, läbimõõt 44 mm ja pikkus 30 cm  

 4 pulka nurkade markeerimiseks, 2 x 2 x 30 cm 

 

 

 

http://www.vmkubb.com/
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1. Kuningas  2. Pakud  3. Viskepulgad  4. Nurgapulgad   5. Mängu piirjooned 

 

Mängitakse kahes võistkonnas. Seistakse kummalgi pool pakkude taga. Viskepulki tuleb 

hoida ühest otsast ja visata altkäe. Mängu eesmärgiks on visata pikali kõik vastasmängija 

pakud ja kõige viimasena kuningas. 

Kui võistkond A viskas külili ainult osa vastasmängija pakkudest, siis peab võistkond B  

viskama pikaliolevad pakud üle tagasi, nii et nad kukuksid vastasmängija (võistkond A) 

pakkude ja kuninga vahele (mida lähemale kuningale seda parem. Kuningat ei tohi pikali 

visata). Seejärel pannakse pakud jälle püsti. Nüüd peab võistkond B kõigepealt külili viskama 

ülevisatud pakud, seejärel need, mis said alguses liinile püsti pandud ja seejärel kuninga. 

Pakke visatakse niimoodi vastasmängija poolele üle niikaua, kuni üks võistkond saab kõik 

pakud külili ja ka kuninga. Algajatel võib mäng pikali venida. 

Kui pakk üle visates satub väljapoole piire, võib seda uuesti visata. Satub ta jälle väljapoole 

piire, võib vastasmängija paku püsti panna sinna, kuhu ta ise tahab. 

Pikalikukkunud pakud keeratakse lihtsalt otsa peale püsti, ilma paigast tõstmata. Ühtegi pakku 

ei või panna kuningale või nurgapulgale lähemale kui viskepulga pikkus. 

Pulki visates peavad mõlemad jalad maas olema. 

Esimene kord tuleb pulki visata selle joone tagant, kuhu pakud püsti pandi. Pärastpoole võib 

tulla lähemale, vastavalt sellele, kas vastasmängija sai või ei saanud tagasivisatud pakke 

pikali, s.t. kui mõni tagasivisatud pakk jäi pikali viskamata, võib võistkond selle paku juurde 

tulla ja hakata sealt vastasmängija pakke viskama. Kui oma baasjoone ja kuninga vahel ühtegi 

pakku püsti ei ole, tuleb minna tagasi baasjoone juurde ja visata sealt, s.t. et võistkond liigub 

kogu mängu aja edasi-tagasi vastavalt sellele, kas vastasmängijad on pakkudest mööda 

visanud või ei. Kuningas tuleb pikali visata baasjoone tagant. 

 

 

 


