
Valik vaatamisväärsusi Gotlandil 

 

Visby vaatamisväärsused 

1. Almedalen.  Esimest korda Visbys olles on Almedalen see paik, kus oma 

linnaekskursiooni alustada. Almedalen on Visby vana sadamakoht, mis oli 

kahe saare poolt kaitstud ja kus ankrus olevad laevad olid tormilainete eest 

varjatud. Sadamas olid hiljem pikad puusillad, kuhu mahtus ära hulk 

sõidukeid koos kaubaga. Kaup veeti mitmete väravate kaudu sadamast 

linna. Sadam jäeti maha 15. sajandil, kui võeti kasutusele uus sadam 

Visborgi lossi läheduses. Vana sadam jäi kalasadamaks. Praegu on 

Almedalen roheline park ja suvel poliitikutele parteipoliitika kuulutamise 

koht. Astume läbi väikese rannavärava- Lilla strandporten - vanalinna. 

Seal on näha, kuidas kultuurilademed on aastasadade jooksul müürikõrgust 

mõjutanud. On säilinud ka osa avausest, kuhu õhtuti väravapalk ette lükati. 

2. Packhusplan – Tollimajaplats. Praegu küllussarvega neitsi kuju ja 

lillepeenar, keskajal Rolandstorget - Rolandi plats, nimetatud kaupmeeste 

kaitsepühaku Rolandi auks. Praeguse restorani kohal asus endine raekoda, 

mis ehitati 13. sajandi teisel poolel. Raekoda oli ehitatud paekiviplokkidest 

(laius 42 meetrit ja pikkus 21,5 meetrit) ja nimetati ka veinimajaks, 

Vinhuset, kuhu viidi kogu kaup raemeestele kontrollimiseks ning 

heakskiitmiseks. Neile olid abiks vaemehed, kes kaalu kontrollisid. Majast 

käisid läbi kõik välismaa veinid, selleks et nende õiget hinda määrata. Maja 

lammutati kunagi 1730. aastatel. 

3. Strandgatan - Rannatänav.  Visby linna keskaegne paraadtänav, kus seisis 

kõrvuti umbes 40 kitsast ja kõrget laomaja, trepikujulised viilud sadama 

poole. Üks hästi säilinud laomaja on Gamla Apoteket – Vana Apteek, mis 

ehitati 13. sajandi teisel poolel. Maja on mitmekorruseline, vastavalt 

vajadusele vinnati kaup tänavalt üles. Maja tagumise osa pikkus (sügavus) 

on ligi 30 meetrit mööda põiktänavat. Arvatavasti elati laomaja tagumises 

osas. Maja all on, nii nagu paljudel teistelgi laomajadel, kõrge kelder, kus 

hoiti külma vajavat kaupa. Laomajades oli ladu, pood, peosaalid ja kontorid. 

Maja sai oma nime 18. sajandil, siis kui alumisel korrusel töötas apteek. 

Praegu on majas korterid, kontorid ja peoruumid. 



4. Kruttornet - Püssirohutorn.  Torn ehitati linna kaitseks aastal 1151 ja see 

on Visby linna kõige vanem kiviehitis. Praeguse nime sai torn 18. sajandil, 

kui sõjavägi seal püssirohtu hoidis. Torni nimi oli varem ka Lammets torn/ 

Lamba torn. Kunagi 13. sajandi keskpaigas ehitati mereäärne kivimüür. 

Algul oli see 5,5 meetrit kõrge. Järgmise etapina ehitati maapoolne müür ja 

idamüüris asuv torn nimega Kajsarn, mida vahepeal on kasutatud vanglana. 

Ehitusmaterjal toodi lähedalt, karjäärid paistavad maamüüri kirdepoolse 

külje all veel kätte. Linnamüüri pikkus oli 3 440 meetrit. Väljaspool müüri 

asusid vallikraavid, just kui suured haavad maastikus. Linnamüüri 

ehitamine tekitas Gotlandil 1288. aastal esimese sisesõja, siis kui 

maakaupmeestel linnameeste tollide üle süda täis sai. Koos maarahva ja 

Eesti- ning Kuramaa vasallidega mindi linnale kallale. Pärast seda toimus 

suur lahing Roma asulast kagu pool Högbro juures, kuhu lahingu 

mälestuseks rist püstitati. Relvatehnoloogia arenes ja müüri tehti 

tugevamaks ning kõrgemaks. Ehitati mitmeid torne ja väravaid. Umbes 14. 

sajandi keskel oli müür valmis: sellel oli 29 maatorni, millest 27 on säilinud, 

22 sadultornist on alles vaid 9. Visby linnamüür on põhjamaadel ainuke ja 

võrreldes ülejäänud Euroopaga on see väga hästi säilinud. Kõndides piki 

müüri, leiab rohkelt inglise- ja saksakeelseid informatsioonitahvleid.  

 

5. Visby Botaanikaaed. Aastal 1814 asutati kultuuri arendamise eesmärgiga 

selts DBW, De Badande Wännerna ehk Suplevate Sõprade Selts.  Seltsi 

poolt osteti 1850 linnaäärealune maa-ala kus 1855 asutati botaanikaaed. 

Aiast põhja poole jääv maa kuni linnamüürini osteti siidiusside 

kasvatamiseks ja kõrtsi ehitamiseks samuti ära. DBW paviljon muutus väga 

populaarseks, aga see põles 1951. a. maha. Botaanikaaia harulduste hulka 

kuulub püha hõlmikpuu. See puuliik kasvas juba 180 miljonit aastat tagasi 

ja seda kutsutakse elavaks fossiiliks. Aias on ka viigipuu, jaapani magnoolia 

ja tulbipuu. Peale selle veel hulk puid ja põõsaid, lilli, rosaarium ja hulk 

ravim- ja maitsetaimi.  

  

6. Gotlands Bryggeri - Gotlandi Õlletehas. Hoone on kunagi olnud Smyrna-

kirik. Suveti korraldatakse gruppidele ekskursioone ja õlleproovimist.  



7. Kristi Lekamens Kyrka - Visby Katoliku kirik, Drottensgatani nurga 

peal. Esimene katoliiklaste kirik, mis pärast keskaega Visbys ehitatud. 

Ehitusaasta 1982.  

8. Stora Torget - Suur turuplats/keskväljak, püha Frantsiskuse mungad 

asutasid konvendi Suure turuplatsi äärde aastal 1233. St. Katarina kiriku 

varemed on linna ilusaimad. Kirikutaguses endises kloostris on muuseum, 

kus saab näha keskaegset keskküttesüsteemi, nn. hüpokausti. 15. sajandil 

ehitati St. Katarina kiriku külje alla Suurele turuplatsile uus raekoda. Maja 

oli vana Veinimaja koopia, aga poole väiksem. Maja põletati maha 

lüübeklaste rünnakul aastal 1525. Turuplatsil seisis ka linna häbipost, mis 

aastal 1790 viidi Klinttorget´ile. Aastal 1831 oli platsil turg, vaekoda ja 

veepump. Turuplatsi all, 2 m sügavusel rannakividel, asub suur kiviaegne 

asula. Siit piirkonnast on leitud hulk 4000 aasta vanuseid haudu. Tol ajal oli 

rannajoon Mellangatani tasemel. Kohapeal leidus rohkesti joogivett. Nii 

linna peal kui majades on palju vanu kaevusid veel alles. 

9. Visby domkyrka - Toomkirik, piiskop Bengt Linköpingist avas kiriku 27. 

juulil 1225. See oli saksa kaupmeeste kirik. Kirik sai kogudusekirikuks 

nimega St. Maria. Kirik oli ka kaubaladu ja seal hoiti tähtsaid dokumente ja 

raha, kui kaupmehed tulid tagasi Novgorodist äri tegemast. Kiriku ehitamist 

alustati aastal 1175. Aastal 1572 sai kirikust Toomkirik. Kirik on päeviti 

avatud. Kiriku suur kabel on kõrggooti stiilis, ehitatud 14. sajandi esimesel 

poolel, kabelil on 5 haruldast veesülitit, millest 3 on originaalid. Veesülitid 

eemaldavad vett kiriku katuselt ja kaitsevad hoonet kurja eest. Kabeli sees, 

kirdepoolses nurgas, on mehekuju. Mehel on kott käes ja ta toetab õlaga 

kiriku lage. Võib-olla on ta kiriku ehitaja? Suure kabeli klaasvitraažid on 

uued. Need on tehtud 1980. aastatel. Kunstnik Pär Anderssoni kujundatud 

matk iluaiast taevalikku Jeruusalemma. Toomkirik on fantastiline paik, mis 

jutustab inimestest ja juhtumitest. Kirikus on mitu suurt küünlaalust. Üks 

neist asub mälestustahvlite. Üks neist asub kabelis, kus paiknevad 

mälestustahvlid. Seal mälestatakse Gotlandi reisijatelaeva Hansa katastroofi 

ohvreid 1944. a. sügisel, kui hukkus 84 inimest ja põgenikke Baltimaadelt 

aastatel 1943-45 , mille avas Eesti president Lennart Meri aastal 1995 ning 

1994 reisilaeval Estonia hukkunud Gotlandi ohvreid. 

Astume kirikust välja ja läheme treppidest üles klindile. Klint asub 



kõrgendikul Norderport/Põhjavärava ja Österport/Idavärava vahel, mis 

keskajal nägi välja umbes samasugune kui Söderklint/Lõunaklint. 18. 

sajandil ehitati põldude vahele väikeseid puumaju. Sinna kolisid peamiselt 

meremehed ja käsitöölised. Veel aastal 1830 olid seal lehmade karjamaad. 

10. Üleval klindi ääre peal, kust muuseas on ka ilus vaade üle linna ja 

toomkiriku, asub Läänemeremaade kirjanike ja tõlkijate keskus. (Östersjöns 

författar och översättarcentrum). Eestist on seal peatunud nii Jaan 

Kaplinski, Contra kui Ave Alavainu. Keskuse lähedal lühikesel tänaval on 

osaliselt tehtud ka kuulsa Pipi Pikksukka filmid. Kes filme on näinud, 

tunneb ehk ära linna kommipoe. 

11. Donners plats/Donnerska huset – Donneri plats/ Donneri maja. I-punkt. 

WC. Donners Plats oli viikingite vana matmiskoht, 19. sajandil nimetati see 

veetoomisplatsiks. Restoranis Donners Brunn on kaev põrandat katva 

klaasplaadi all veel näha. Donnerite maja on palju muudatusi läbi elanud. 

Maja keskmine osa on keskaegne ja oli kunagi merepoolse linnamüüriga 

kokku ehitatud. 1750 ostsid John ja Margareta Donner maja ära. Mees suri 

juba aasta pärast seda ja noor, 25-aastane lesk arendas pereäri edasi 

Gotlandi kõige suuremaks import-eksport- ja laevanduskompaniiks, mille 

suurusaeg kestis üle 100 aasta. Donneri perel oli ka tubakavabrik. Maja 

ehitati aastate jooksul korduvalt ümber ja nägi vahepeal välja nagu 

glasuuritud muinasjutuloss. Eelmisel sajandivahetusel ehitati Visbys mitu 

suurt ja eriti rikkalikult kaunistatud maja. Praegu on maja kontorimaja. 

12. Gamla Residenset - Vana Residents, kahekorruseline palkmaja, kus ka 

Johan Maaler oma pintslit on kasutanud, ehitati esimesele Rootsi 

maavanemale. Maja kasutatakse peosaalina, kus korraldatakse 

konverentsigruppidele ajastule tüüpilisi pidusid. Aastast 1822 elab 

maavanem oma residentsis Strandgatan 1. Krunt ulatub keskaegse 

meremüürini välja. Suure risti kohta, mis on müüri sees Korsgatanil, räägib 

legend, et aastal 1361, pärast lahingut, mis toimus Visby lõunavärava 

lähedal, voolas langenute veri siit mööda tänavat merre.  

13. Visborgi Loss. Aastal 1361, siis kui Taani kuningas Valdemar Visby 

vallutas, ei aimanud keegi, et taanlased enam kui kolmesajaks aastaks 

saarele jäävad. Pärast Valdemari rünnakut tekitasid vitaalivennad 

Läänemere piirkonnas suurt segadust. Saksa Ordu oli kõige tugevam 



sõjaväeline organisatsioon piirkonnas, kes sundis neid aastal 1398 sealt 

lahkuma. Järgnes rahulikum aeg, kuid Saksa Ordu alustas 15. sajandi 

alguses siiski lossi ehitamist, millega Erik af Pommern edasi tegutses. 

Pärast tema troonist vabastamist asus ta sinna elama ja hakkas tegelema 

mererööviga. Hiljem oli erinevaid lossihärrasid, meeldejäävamad neist Ivar 

Axelsson Tott ja Sören Norby. Loss oli iseseisev linnaosa ja asus selle 

kagupoolses nurgas. Visborgi loss oli pikemat aega Läänemere tugevam 

kindlus. Aastal 1525 vallutasid lüübeklased linna neljaks aastaks, suurem 

osa Visbyst põletati maha. Brömsebro rahuga 1645 langes Gotland koos 

Saaremaaga Rootsile. Aastatel 1676-1679 olid linn ja loss jällegi taanlaste 

käes. Enne alla andmist lasid taanlased 1679. a. lossi põhjalikult õhku, 

sellest pole praktiliselt midagi alles. Lossipark on veel see mälestus, kus ta 

kunagi seisis. Pargis asub lossi makett, kus näidatakse, kuidas see kunagi 

välja võis näha.  

 

 

 

LÕUNA POOLE 

Tee number 140 

 

1. Högklint. Högklint on Gotlandi ranniku kõrgeim klint e. pank, kõrgus 45 m.  Klindilt 

lõuna poole vaadates paistab järsk rannik, kirde suunas paistab Visby linn ja üsna 

klindi lähedal Fridhem, kus on praegu pansionaat ja kohvik. Fridhemi ehitas Rootsi 

kuninga Oscar I tütar Eugenie endale 1861. aastal Šveitsi stiilis kolmekordse 

klaasverandadega puulossi,  kus ta viibis suveti kuni oma surmani aastal 1889. 

Printsessil käis külas kunstnikke, heliloojaid ja kirjanike ning Fridhemist sai 

tolleaegne kultuurikeskus. Printsessi huvitas ka sotsiaaltöö. Ta lasi 1866. aastal ehitada 

Fridhemi lähedusse poiste lastekodu. Hiljem ehitati vastav maja ka tüdrukutele. 

Visbysse ehitati hiljem ka vanurite hooldekodu, Gotlands Sjukhem, mis praegugi veel 

printsessi vaimus edasi tegutseb. Fridhem on viimastel aastatel restaureeritud, et püüda 

printsess Eugenie vaimus külastajatele rõõmu pakkuda. Teel Högklinti võib Fridhemi 

ja selle suurt aeda külastada. Enne kui Fridhemi välja jõuate, asub paremat kätt suur 

kämping ja lastemaa, Kneippbyn. Seal asub muuseas ka Pipi Pikksuka villa, kus 

lastele igasugu toredusi tehakse. Tagasi maanteele. 



2. Tofta kirik. Tofta kiriku tornist leiti 2004 a. kevadel sõduri kiivrialune raudrõngastest 

peakate. Maakonnamuuseumis oldi selle üle uhke, kuna see on esimene Gotlandilt 

leitud lagunemata peakate, mis pärineb 1361. a. lahingust taanlastega. Tofta esimene 

kirik oli 12. sajandist. Torn on 13. sajandist, pikihoone ja kooriruum 14.  sajandi 

keskpaigast. Võidukaare seinal on samaaegsed seinamaalingud ja kõrgaltaril puust 

nikerdatud retabel, lisaks veel ka Madonna ja Püha Olavi pilt. Treitud pruutpink on 

samuti keskaegne töö. Ristimisnõu pärineb 12. sajandi lõpust.  

3. Tofta luidetega liivarand. Gotlandi populaarseim supelrand. Baywatch/Vetelpääste. 

Kohvik.  

4. Paviken, Västergarn. Vasakul pool teed, paar kilomeetrit põhja pool Västergarni, 

asub Västergarnsviken ehk Paviken. Pavikeni lahe äravooluks on teesilla alt 

läbijooksev oja. Viikingiajal oli Paviken merelaht, mille läbimõõt oli kitsamast kohast 

100 m. Aastatel 1967-73 viis Per Lundström Rootsi Riikliku Mereajaloomuuseumist 

kohapeal läbi suurema uurimise. Pavikeni sadamakohast ja asulast, umbes 15 000 

ruutmeetrilisest maa-alast, on läbi uuritud ligi 1000 m
2
. Sealt leiti palju keraamikat, 

tööriistu ja muud, mis tõendavad, et koha peal oli ka laevatehas, sepikoda ja 

klaaspärlite valmistamine. Esemed oriendist, Itaaliast, Inglismaalt, Saksamaalt, 

Baltimaadelt ja Põhja-Skandinaaviast näitavad, et koht oli rahvusvahelise kauba 

müügikohaks. Endise sadamapiirkonna ümber oli ehitatud ligi 1000 meetrit pikkune 

kaitsevall. Sadam jäeti maha 10. sajandi lõpul. 

5. Västergarn'i kirik. Kiriku taga asuvad vana kiriku ja kaitsetorni varemed. 

Kirikuvaremeid uurides saadi aru, et vana kirik oli veel 16. sajandi alguses kasutusel. 

Tõenäoliselt oli see ka Gotlandi kõige suurem romaani stiilis kirik. Selle kõrval on 13. 

sajandil ehitatud praegune kirik, üks Gotlandi suurematest, millest sai valmis ainult 

kooriruum. Arvatavasti taheti ehitada hästi suurt kirikut. Kirik oleks valmis kujul 

olnud võrreldav ligi 40 m pika Dalhemi kirikuga. Arvatavasti jäeti kiriku ehitamine 

pooleli seoses sellega, et kaubandus kolis Pavikenist Visbysse. Algupärasest 

kooriruumist sai kirik, mille sisustus pärineb 17. sajandist.  

6. Kovik, kalurikülamuuseum. Vanad lautrid jutustavad, et kaluriküla oli kasutusel 

juba viikingite ajal. Lahe sügavuse muutumise tõttu on küla järjest kaugemale viidud. 

Praegu kasutusel onnid on pärit 1930. aastatest. Tänu kolmele huvilisele on 

järeltulijatele päästetud mootorite eelne kalurikultuur. Siin saab näha üle 20 erinevat 

tüüpi onni, kuuri ja koguni elamu, paarkümmend paati, jaalat ja üle 1000 tööriista, 



mille arv järjest suureneb. Vaatamisväärsuste hulka kuulub paekiviplaatidest katusega 

kuur Grötlingbost. Aastal 1965 ehitati randa kabel merel hukkunute mälestuseks. 

7. Klintehamn, sadam ja asula. Klintehamni asula on tihedast seotud perekond Donneri 

tegevusega. Nemad asusid Klintehamni 18. sajandi lõpus ja tegutsesid seal rohkem kui 

100 aastat. 17.-18. sajandil eksporditi Klintehamnist lupja, tõrva ja puitu. Aastal 1782 

ehitas Jacob Niklas Donner endale sinna laevatehase. Tänu sellele kasvas Klintehamni 

asula. Aastal 1828 oli võimalik Klintehamnist laevade välismaale tollimine, varem 

pidi seda tegema Visbys. Aastal 1864 sai mitmes väljaspool Visbyt asuvas 

maasadamas ka äri pidada. Talumeeste elu muutus sellega lihtsamaks. Kuni 1860. 

aastateni toimus samuti postiliiklus mandrile Klintehamnist, kuni Aurulaevakompanii 

Gotland Visbys selle transpordi üle võttis. Klintehamni suurusajast on säilinud palju 

maju ja teisi ehitisi ning mälestusi tema elanikest, kes olid peamiselt meremehed ja 

kaupmehed. Klintehamni sadamast pääseb laevaga Suurele Karlsö saarele.  

8. Gannarve. Laevkalme. Vaatamisväärsuse sümbol. Gannarve laevkalme asub üsna tee 

ääres, ilusa vaatega Karlsö saartele. Aastal 1959 avastati, et koha peal on olnud kaks 

kalmet, millest üks rekonstrueeriti. Kalme on pärit nooremast pronksiajast. Gotlandil 

leidub 350 sellist kalmet, pikkusega 6-42 meetrit. Sarnaseid kalmeid leidub ka Ölandil 

ja Baltimaadel, aga seal on need mullaga kaetud/täidetud. 

9. Sandhamn-Käbbe rannik. Keerata paremale Sandhamni poole. Ilus rannatee, mille 

äär on praegu täis rohkesti mändidevahelisi suvilaid. Fantastilised rannamännid, 

kevadeti palju linde. Kalurikülad Djupvik ja Kronvalls, kus vaevalt veel kalureid leiab. 

Djupvikist saab tellida transporti Väikesele Karlsö saarele. Tee ääres kohtame mitmel 

pool viinamarjapõlde. Need kuuluvad inimestele, kes lasevad sellest Hablingbo 

veinitehases veini valmistada. Ekstas jõuame jälle maanteele ja keerame paremale. 

10. Näsudden, vindkraftspark. Tuulegeneraatorite park. Esimene aktsiaselts moodustati 

aastal 1989. Täna on Gotlandil üle 200 tuulegeneraatori, Näsuddenil üle 100. Parajasti 

vahetatakse neid järgmise põlvkonna vastu välja. Hilisematel aastatel on mitu 

generaatorit merre ehitatud. Kokku toodavad Gotlandi tuulegeneraatorid ligi 40% 

Gotlandi energiavajadusest.  Kontorihoone juures on infotahvel generaatorite 

ehitusaastate, tüübi ja tootmise andmetega. Tagasi maanteele ja jälle paremale 

Burgsviki suunas. 

11. Burgsvik. Burgsvik on Gotlandi lõunatipu keskus. Keset asulat seisab uhkelt hästi 

suur käiakivi, mis on Lõuna-Gotlandi tööstuse sümboliks. Burgsvik kuulub Gotlandi 

kuulsa liivakivi piirkonda. Burgsvikis on suurem marmori- ja liivakivitööstus, 



Gotlands slipstensfabrik, mis äripäevadel on avatud. Sealt saab suuremaid käiakive 

ja muud tellida ning osta. Näituseruum ja kauplus. 

12. Gervalds, ilus rannaäärne tee Hoburgi, Gotlandi lõunatippu. Siinses rannaäärses 

piirkonnas olid kunagi mitmed liivakivikarjäärid, kus tehti ka käiasid.  

13. Kättelvik. Käiakivimuuseum, kus on võimalik ajaloolist ja praktilist käiakivitegemist  

ise vaadata. Suveti iga päev avatud. Muuseum ja suveniirkäiakivide müük. Kes suurt 

käia soovib, peab seda Burgsvikis vaatama.  

14. Hoburgen. Gotlandi lõunatipp kuulsa vanamehenäolise Hoburgeni kivisambaga. 

Fantastiline kõrge rannavalliga loodus, kus kevadeti õitseb nõlvakutel kuulus 

looduskaitse alune anemoon - kevadadoonis (Våradonis). Restoran Majstregården, 

suveniirikauplus. Kes huvi tunneb, võib Hoburgi majakat külastada ja isegi üles 

väljavaadet nautima minna. 

15. Öja kirik. Öja kirik on väga kuulus oma nn. Öja-madonna poolest, mille originaal on 

hoiul Visbys maakonnamuuseumis. Siin näeme koopiat. Kirik kuulub saare suuremate 

kirikute hulka. Kiriku pikihoone valmis12. sajandi lõpul, absiidiga kooriruum on pärit 

13. sajandi algusest. Aastal 1370 valmis saanud veesülitite ja kaunistustega torni 

kõrgus on 67 m. Öja kirik on ehitatud liivakivist. Võidukaarel on kuulus 13. sajandi 

teisest poolest pärinev ”Öjakrutsifiks”, hästi säilinud gooti töö leinava Maria (tuntud 

Madonnana) ja Johannese kujude vahel. Öja kiriku läheduses on kunagise kaitsetorni 

varemed.  

16. Hemse. Lõuna-Gotlandi keskus, 1900 elanikuga. Arstikeskus, apteek, ujula, 

spordihall, kool, viinapood, raamatukogu, vallakontor, kauplusi jms. Juba aastaid 

tegutseb siin Hemse Rahvaülikool, kuhu ka Eestist on viimastel aastatel õpilasi vastu 

võetud. 1990. aastate lõpust on kool suhelnud erinevate asutustega Saaremaal. 

Õpilased on saatnud pakke ja viimastel aastatel ka Saaremaad külastanud. Kontakte on 

vahendanud Organisatsioon Gotland-Baltikum ning transporte on korraldanud 

Roomassare MS Arabella ja Visby MS Elin oma väikelaevadega. Hemses valida tee nr 

142 Lojsta poole. 

17. Lojsta Slott asub Lojsta ja Etelhemi vahel tee ääres. Järvede süsteem, ilus loodus ja 

1930. aastatel rekonstrueeritud rauaaegne elamu. Ilus paik pikniku pidamiseks. 

Jaanipäevapidustused rahvatantsuga. Juulis rüütlimängude õhtu. Lojstas oli kunagi 

loss/kindlus mida arvatakse ehitasid Vitaaliavennad. Kummaline mälestusmärk Saksa 

Ordu ajast avati Lojsta Slotti juures 5 juulil 2012. Konrad von Jungingen sündis umbes 

1355/60 ja suri Marienburgi lossis Saksa Ordu eesotasas oleva isikuna 30 märtsil 1407. Saksa 



Ordu aeg, mis kestis ligi kümme aastat Gotlandil, oli väga rahulik aeg ja selle tänuks püstitati 

kivi Lojsta Slotti juurde 2012. Peale Konrad von Jungingeni surma müüdi Gotland 

kuninganna Margaretale, kelle isa oli Kuningas Valdemar Atterdag, kes 1361 vallutas Gotlandi 

saart. 

Kivi püstitati Püha Olavi kirvese gildi initsitatiivil koostöös Lojsta Slotti 

Kodukultuuriseltsiga, Konrad von Jungingeni auks. 

  

18. Vaba valik, millist teed kaudu Visby poole tagasi minna.  

 

 

IDA POOLE 

 

Start Visbys. Tee nr. 143 Roma poole. 

 

1. Skrubbs. Hipodroom paremat kätt. Võistlused suveti. 

2. Sõidame läbi avara põllumaastiku. Vasakul asub Gotlandi maarengukeskus, Lövsta 

koos põllumajanduskooliga kus sügisest 2012 Eesti aukonsulaat asub. 

3. Roma kirik. Kiriku käärkamber paistab olevat kiriku vanim osa. See ehitati veelgi 

vanema absiidiga kooriruumi külge, ehitusaeg 12. sajandi teisel poolel. Praegune 

kooriruum ja kolmelööviline pikihoone on püstitatud ühekorraga 12. sajandi keskel. 

Torni ehitamine oli küll ette nähtud, aga ei saanud teoks. Kiriku vaatamisväärsuste 

hulka kuulub hilisbarokkstiilis skulptuuridega kaunistatud kantsel, mille maavanem 

Grönhagen kirikule kinkis. Roma kiriku kõrvalt kellatornist leiame Ukraina 

”Altschwedenhofi” ehk Vanarootsiküla/Gammalsveskby kirikukellad, mis toodi 

Romasse aastal 1929, siis kui paljud endised rootsi päritolu hiidlaste järeltulijad, keda 

Vene keisrinna Katariina II 1781. aastal Hiiumaalt Ukrainasse saatis, Rootsi tagasi 

pöördusid. Ukraina Vanarootsiküla pastor Kristoffer Hoas on maetud kellatorni 

lähedusse. Iga aasta 1. augustil toimub endiste nn. hiiurootslaste ehk Föreningen 

Svenskbyborna poolt korraldatav peopäev Roma kirikus koos teenistuse ja  

koosviibimisega kõrvalolevas Hiiurootslaste Muuseumis. Siis tuleb kokku 

hiiurootslaste järeltulijaid tervest maailmast. Roma kirikuõpetaja Staffan Beijer on 

vahel teenistuse ajal mobiiltelefoni abil Ukraina Vanarootsikülaga ühendust võtnud. 

4. Svenskbygården – Rootsiküla majamuuseum. Maja ehitati 1977. aastal seltsi 

Föreningen Svenskbyborna liikmete poolt. Majas on näitus hiiurootslaste saatusest, 

raamatukogu ja koosviibimisruumid. Avatud suveti keskpäeval. Miks rootslasi kunagi 

http://www.olofsyxa.se/


Hiiumaale saadeti? Nii seletab asja Herman Sergo oma romaanis "Vihavald": ”Kõige 

vanem kiri oli märgitud lubjaparki saanud kitsenahale. Birger Jarl (oli Rootsi riigi 

regent XIII saj.) oli ise sinna iseoma käega kirja pannud: ”Breff, huru Swänska Bönder 

äro komme till Estland och inköpt sin guds till börd och skatt ock tyende gift efter 

Sveriges rätt och lagh”. Rootslased olid pandud selleks Dagö saare kallastele, et 

kaitsta Rootsi laevu eesti mereröövlite eest ja päästa meie soost merehädalisi, kes väga 

tihti oma laevadega satuvad Idamere kõige kavalamatele karidele, Näkimadalatele, ja 

tehakse Dagöl paganausku randlaste poolt orjadeks. Veel oli kirjas öeldud, et kes teeb 

liiga Dagö saare rootslastele, nende pead pillutatakse tuulde nagu aganad…Peale selle 

kirja on palju teisigi Hiiu rootslaste priiuse ja eesõiguse kirjasid, küll kuningatelt, küll 

krahvidelt ja kõrgetelt kohtumeestelt, ka sakslastelt.” 

5. Uhket alleed mööda saabume Roma Kloster och Kungsgård´i - Roma Kloostri ja 

Kuningamõisa. Praegu kultuurikeskus keset Gotlandit, kus hoonetes ja pargis 

korraldatakse kunstinäitusi, üritusi, kontserte ja esinemisi. Vanad 

kloostrikirikuvaremed on suveti Shakespeare teatrikompanii etenduste lavaks.  

Roma klooster asutati aastal 1164. Rootsi kuninga käsul saadeti Nydala kloostrist 12 

munka koos oma abbotiga vastu nende enda tahtmist Gotlandile. Kloostri nimeks sai 

Sancta Maria de Gutnalia ja tema asukohaks Roma, mis oli juba vanast ajast olnud 

Gotlandi võimukeskus. Kloostrit ehitati 100 aastat, enne kui kõik kõrvalhooned, 

müürid, tiigid jm valmis said. Kloostrikirik oli kolmelööviline basiilika, kahe 

kooriruumiga risti asetseva kõrvalaltariga. Lõuna pool kirikut asusid kloostrihooned, 

kus juba 800 aastat tagasi olid olemas veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid. Põhja 

pool kloostrit asusid kalakasvatustiigid ja tammid, kus kasvatati peamiselt karpkala. 

Tsistertslastel olid suured raamatu- ja kirjakunstiteadmised, ladinakeeleoskused, 

organisatsiooni- ja rahvusvahelise suhtlemise oskused. Nad tundsid aiandust ja 

põllupidamist, ehitus- ja muud tehnikat. 1520. aastal jäeti klooster maha ja see 

lagunes. 1730. aastatel lasi tollaegne maavanem Johan Didrik Grönhagen varemetest 

võetud ehitusmaterjalist endale sinna kõrvale kahekorruselise residentsi ehitada. Maja 

on Gotlandi ainuke õige mõis. Euroopa mõisate eeskujul istutati siia ka mitu alleed. 

Koht oli maavanema residentsiks kuni aastani 1822, mil Jacob Cederström 

praegusesse Visby residentsi, Strandagatan 1, kolis. Hooned on arhitektuurmälestised 

aastast 1935. Piirkond oli sõjaväe kasutuses kuni aastani 1988. Hilisemal ajal on paika 

huviühingu poolt kultuurikeskuseks muudetud. Näituseid, käsitöö- ja suveniiride 

müük, kohvik. 



6. Roma asula. 10. septembril 1878 avati Gotlandi raudtee, mille esimene tee oli Visby- 

Roma-Hemse. Kui Roma suhkruvabrik aastal 1894 käiku läks, tõusis raudtee kasum ja 

Roma asula kasvas. Suhkruvabriku hoonetes on täna erinevad ettevõtted, näiteks 

Gotland Whisky AB, kelle huvides on edaspidi Gotlandi linnasest whisky tootmine. 

Raudteed ehitati mööda saart edasi, Roma jäi raudteekeskuseks. Praegune elanikearv 

on umbes 1700. Kirik, rahvamaja, kool, ujula, spordiväljak, arstikeskus, apteek, 

raamatukogu, vanadekodu, kauplused, pank, post, lasteaed, bensiin jms.  

7. Sjonhem. Keerata paremale Lye poole. Peale mõndasada meetrit vaatamisväärsuse 

sümbol. Siin asuvad Gervide rauaaegsed kultuurpõllud ja rekonstrueeritud hooned. 

Piirkond kuulub Gotlandi suuremate lehtmetsapiirkondade hulka. Rauaaegne talu on 

koosnenud kunagi neljast hoonest, millest kaks on rekonstrueeritud. Kohapeal 

infotahvel. Hooneid kasutab Gervida talu peremees konverentsigruppidele 

ajastutüüpiliste pidude korraldamiseks. Gervide talu asub tee nr. 143 ääres Sjonhemi 

kiriku lähedal. Seal, talukõrtsi ülemisel korrusel, asub gotlandi hobuse muuseum. 

 

8. Ljugarn. Praegu väikene armas asula. Kunagi oli Ljugarn oma liivarannaga esimene 

suvituskoht Gotlandil peale Visby linna. Vanad hooned nagu tollimaja ja 

rannakaitsemajad on muudetud matkamajaks ja muuseumiks, kus on võimalik 

Ljugarni ranna ja sadamaelu jälgida. Kui rannajoont järgida, jõuab varsti Vitvär'i 

kalurikülasse, kus vanad paekiviplaatidest katustega kalurite onnid vanu aegu 

meenutavad. Edasi jõuab mööda rannaäärt Folhammari kivisammaste piirkonda, mis 

on looduskaitseala. Pöörame tagasi Vitväri poole ja sõidame onnide vahelt paremale 

läbi metsa. 

9. Katthammarsvik. Sadam oli juba 17. sajandi keskpaigas tuntud lubja väljaveo 

poolest. Katthammarsvikis oli 5 lubjaahju. Lubja väljaveo suuraeg oli 18.-19. sajandil. 

Katthammarsviki sadamast viidi välja 10% Gotlandi lubjast. Tuntud Katthammarsviki 

lubjaparunid olid Jacob Dubbe ja Axel Hägg. Kõrgendikul murti ka paekivi. Kuni 

aastani 1920 viidi Katthammarsviki kaudu välja üle 160 000 tonni paekivi ja seal 

töötas üle 30 mehe. Kivid viidi mäelt köisraudteega sadamasse.  

Sadamas on kalasuitsutamisetööstus, kus suitsutatakse peamiselt Läänemerest püütud 

lõhet. Seal on ka kauplus ja restoran „Salteriet“ kus pakutakse erinevaid kalatoite ja 

suupisteid. Sadama piirkonnas asub ka Borgvik ja Katthamra gård, mõlemad vanal ajal 

lubjaparunite poolt ehitatud. Kohvik Wallins café on 1950. aastate nostalgilise 

sisustusega (nüüd juba mitu aastat suletud). Katthammarsvik oli Ljugarni kõrval ka 



populaarne turistide hulgas, kuhu nad Shveitsi stiilis suuremaid klaasverandadega 

villasid ehitasid. Sadamalaomajas on suveti kohalike käsitööliste toodete müük. 

Katthammarsviki piirkonnas on aegade jooksul elanud palju eesti päritoluga peresid, 

näiteks Nõmme, Vakk ja Pajuäär.  

 

 

PÕHJA POOLE 

Valida tee nr 149. 

 

1. Lummelundsbruk. Lummelunda koopad on tekkinud Martebo rabast mere poole 

jooksvate veevoolude abil. Aastatuhandete jooksul on vesi pehmema materjali välja 

uhtunud ja ümbritsevasse kõvemasse paekivisse palju käikusid tekitanud. Koobastesse 

oli võimalik pääseda peale Martebo raba kuivendamist. 1960. aastatel avati osa 

koobastest turismigruppidele külastamiseks. Koopaid uuritakse pidevalt edasi. 

Julgetele huvilistele korraldatakse pikemaid ekskursioone väljapoole turistidele 

kättesaavat piirkonda. Keskajast saadik on kasutatud kaljust tuleva vee jõudu. 

Lummelundas asub 17. sajandil avatud rauatööstus, kuhu toodi rauamaaki Stockholmi 

lähedalt Utö saarelt. Sellest ajast on alles jäänud 10-meetrilise läbimõõduga vesiratas. 

Lummelunda peahoone ja kõrvalhooned on ehitatud Põhja-Gotlandil tegutsevate 

lubjaparunite poolt 18.-19. sajandil. Giidiga ekskursioonid, muuseum, kohvik ja 

suveniiride müük.    

2. Lickershamn. Lickershamni järsk kivine rannajoon viib mere äärsetele 

rannavallidele, kus leidub rohkesti fossiile (kivistisi). Siit võib rannakivide vahelt leida 

nööpkoralle. Suur kivisammas ”Jungfrun” ehk ”Neitsi” seisab uhkelt klindi äärel. 

Kivisamba legendist on siinne kodukultuuriselts teinud näitemängu, mida vahel suveti 

kohapeal mängitakse. Rannakülas on kohvik ja restoran.  

3. Kappelshamn. Sadam ja asula. Enne Visby sadama väljaehitamist oli Kappelshamn 

Visbyle hädasadamaks. Teatud tuultega, kui praamid ei pääsenud Visby sadamasse, 

pidid need sõitma Kappelshamni.  

4. Bläse. Bläse oli aastail 1860-1950 lubjatööstus ja paljude sealsete lubjatööliste 

elupaik. Sadamas on suuremad ahjud koos laomajadega, ehitatud aastail 1897 ja 1912. 

Tänu kohapealsetele entusiastidele on koht täna huvitav tööstusmuuseum. Iga päev 

sõidab kiviveorong ahjude piirkonnast karjääridesse ja tagasi. Kohvik ja restoran. 

Suveti korraldatakse koha peal igasuguseid üritusi.   



5. Fårösund. Fårösund on Gotlandi kõige põhjapoolsem keskus. Elanikkond umbes 800 

inimest. Varem oli Fårösund sõjaväekeskus, mis nüüdseks on maha jäetud. Sõjaväe 

hoonetes tehakse muid huvitavaid asju. Piirkonnas tegutseb Kustparken'i Rahvaülikool 

erinevate kursustega. Kooli lähedal asub ka G.I.G, Gender Institute Gotland. Suure 

tähtsusega siinsete suurte mahajäetud hoonete jaoks on Kustparken Filmateljé, kus on 

päevavalgust näinud juba mitmed suuremad filmid. Tänu kuulsale Rootsi lavastajale ja 

näitejuhile Ingmar Bergman´ile, kes praegu Fårö kirikaias juba puhkab, on Gotland 

endale filmi alal kuulsust saavutanud. Fårösundis on mitu hotelli, matkamaja, sööklaid 

ja kauplusi. Fårösundist pääseb tasuta praamiga Fårö saarele.  

6. Fårö. Omaette omapärane saar. Saare nime tõlgitakse tihti eesti keelde Lambasaare 

nimetusega, aga ilmselt pole nimetusel lambaga midagi tegemist. Farö ehk Faroya 

paistab tõenäolisem seletus olevat, fara = sõitmine, saar kuhu sõidetakse või millest 

mööda sõidetakse. Fårö loodus on ülejäänud Gotlandiga võrreldes omamoodi. 

Arvatakse, et see on tänu lammastele, kes vabalt saarel ringi käivad. Fårö saarel on 

palju kiviaedu. Varem oli tähtis väravate kinnipanek, kui olid autoga läbi sõitnud. 

Nüüd on väravate asemel tehtud raudlattidest sillad, färist, kust lambad üle ei saa. 

Saarel võib leida 34 võimalikust Gotlandi orhideeliigist 28. Vahel juhtub ka kotkast 

nägema. Fårö saarel elab aastaringselt umbes 600 inimest. Suvel suureneb elanikkond 

ligi 10 korda. Vaatamisväärsused on kivisammaste piirkonnad, rändliivaluidete 

piirkond Ulla-Hau, talumajad ja kalurikülad. Aastast 2013 ka Bergmani keskus, 

(Bergman Center) muuseum, kauplus ja kohvik. Korraldatakse loenguid, näituseid, 

filmietendusi ja väljasõitusi saarele Bermani filmide lavastuspaikade külastamiseks. 

7. Fårö kirik. Kirik sai oma praeguse väljanägemise aastal 1858, kuid torn on keskajast 

ja ka osa pikihoonest, millele on ristlöövid juurde ehitatud. Kiriku huvitavaim 

vaatamisväärsus on ”Käutatavlan”, ”Hülgetahvel” mis pandi kirikusse üles aastal 

1618, pärast hülgeküttide päästmist 2-nädalasest ringirändamisest jäätükil. Inmar 

Bergmani haud kirikaia põhjapoolses osas. 

8. Langhammars ja Digurhuvud kivisambad. Langhammarsis tasub jalgsi suurte, ligi 

8 m kõrguste kivisammaste vahele jalutada. Ranna-ala on ideaalne piknike 

pidamiseks. Digurhuvudi piirkonnas on ehitatud isegi ettevalmistatud grillimiskohad. 

Tagasi Broa ja Fårösundi poole sõites tasub ära keerata Fårö kiriku juures, kus silt 

näitab Dämba poole. Dämba külas on Ingmar Bergmani kinosaal ja selle taga tuntud 

väliseestlasest klaverikunstniku- ja kirjaniku Käbi Laretei suvemaja.   



9. Slite. Juba 5000 aastat tagasi elas Slite piirkonnas inimesi. Boge lahe juurest on leitud 

suur kivi, millel olev tekst kirjeldab retke Ukrainas mööda Dnepri jõge.  Slite on 

Põhja-Gotlandi keskus, kus on kauplused, kool, arstikeskus, apteek, vanadekodu, post, 

pank, supelrand, kämping jm. vajalikku. Slites on ka sadam, kus vajaduse korral ka 

välismaa külalisi vastu võetakse. Slite on ka paik, kuhu saabusid paljud Baltimaade 

põgenikud oma väikeste paatideega 1944. aasta sügisel. Nende teejuhiks oli 

tsemendivabriku korstnate valge suits. Sadama kaile kinnitatud mälestusplaadid 

mälestavad ka neid, kes kunagi kohale ei saabunud. Slites elas peale Teist 

maalimasõda palju eestlasi ja Gotlandil tegutses isegi Eesti kogudus. Slites üles 

kasvanud tuntud jäähokimängija Håkan Loobi isa tuli põgenikuna Kihnu saarelt. 

Vaade lootsimäelt üle väikesaarte meenutab aegu, kui siin põgenikke oodati. Keset 

asulat asub maantee kõrval Gotlandi suurimate hulka kuuluv paekivikarjäär, kust 

tuuakse materjali Tsemendivabrikusse. Seal on infotahvel, mis selgitab tööstuse 

suurust ja tootmist. Vabrik asutatud aastal 1917, on asula suurim tööandja ja Põhja-

Euroopa suurim tsemenditootja. Slites olid varemgi, alates 17. sajandist, üle 20 

lubjapõletamiseahju. Slites on mitu muuseumit, kodukultuuriseltsi muuseum ja 

sadamas pisikene meremuuseum mille külje all eesti ja läti põgenike mälestustahvlid 

paigutatud on.  

10. Lärbro. Lärbro asula ajalugu on pikk. Esimesed gotlandlased asusid Lärbro lähedale 

randa elama juba umbes 5000 e.Kr. Koha peal on leitud rauaaegseid palksildu, mis 

olid vajalikud piirkonnas liikumiseks. Lärbro kirik on Gotlandi ainukene täiusliku 

kaitsetorniga ehk kastaaliga kirik. Lärbro kiriku 13. sajandil ehitatud 8-nurgaline torn 

kuulub selle vaatamisväärsuste hulka. Kirik ise on gooti stiilis, ilusa kirikuruumiga, 

pärit 13. sajandi lõpust. Lärbro surnuaial puhkavad paljud II maailmasõja põgenikud ja 

sõjaohvrid,  kuna siin asus sõjahaigla.  

11. Tingstäde. Tingstäde järv on Gotlandi suurim joogiveetagavara, 3,5x2,5 km
2
. Peale 

selle on järves huvitav palkidest ehitatud kindlus, Bulverket mis on 170x170 m
2
 suur 

ja ehitatud 11. sajandil. Teadlased pole kindlad, mis otstarbeks see ehitati. Tingstäde 

on ammune Põhja-Gotlandi tähtsaim teedekeskus ja kaitsepositsioon. Tingstädes asub 

Gotlands Försvarsmuseum/Gotlandi kaitseväe muuseum. 

12. Tagasi Visbysse 

 


