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Vatten är ett farligt gift
som helt omsluter Visby stift

(Falstaff Fakir)

Stifts- och residensstaden 
Visby är en av de bäst 

bevarade medeltida 
städerna i Skandinavien.

Under senare delen av 
1200-talet och en bit in 

på 1300-talet byggdes 
ringmuren med 

försvarstorn och portar. 









Den norra 
delen av 

muren om-
fattar bland 

annat
Lübecker-
bräschen 

(närmast), 
Tranhus-

tornet och 
Sankt Görans-

porten. 



Det 25 meter höga 
Kruttornet är från 1100-
talet och en av Visbys 
allra äldsta byggnader; 
uppförd för att tjäna 
som fästning och utkiks-
torn och belägen vid 
Visbys gamla hamn vid 
nuvarande Almedalen. 



Av Visbys omkring 23 000 invånare bor ca 2 000 innanför ringmuren.



Åtskilliga 
ruiner av 

Visbys 
medeltida 
kyrkor har 
bevarats, 
däribland 

Sankta 
Katarina.



Sankta Maria domkyrka uppfördes under medeltiden, och byggdes 
ursprungligen som gästkyrka för tyska handelsmän. 



Från Visby förflyttar vi oss till södra delarna av Gotland, med bland annat väderkvarnar och växter.



På



En i det närmaste 
överblommad blåeld.



På Dävingen i Havdhem upprättades efter krigsslutet 1945 för tyska och lettiska soldater ett interneringsläger, där idrottsplats, amfi-
teater och altarplatser iordningsställdes för dem. Som mest fanns där 592 personer. I oktober samma år skeppades internerna till
fastlandet, och månaden därpå genomfördes den s.k. baltutlämningen.



Gannarve 
skepps-
sättning 
vid Fröjel.



På östra sidan av Gotlands sydspets ligger Holmhällar med sina fiskebodar.



Längst ner 
i sydväst 
finns 
Hoburgen 
med sina 
grottor och 
raukar, 
däribland 
Hoburgs-
gubben.



På



På Gotlands karga grannö Fårö sker dramatiska möten mellan hav och land, som här i nordväst vid Digerhuvud.









På



Ingmar Bergman begravdes i Fårö kyrka den 18 augusti 2007. Han hade redan före sin död sett ut sin 
gravplats på kyrkogården, där han nu vilar tillsammans med hustrun Ingrid.



Förr var strömmingsfiske en viktig del av försörjningen för många fåröbor och Helgumannens 
fiskeläge användes flitigt. I dag finns femton fiskebodar bevarade och det bedrivs fritidsfiske.



På



På







Bondans gård, norra Fårö. De flesta byggnaderna är från mitten av 1800-talet, men själva gården har funnits sedan 1783.



Vid Friggars ligger Kuten, en gammal bensinmack som nu är hemvist för diverse mer eller mindre 
sönderrostade fordon, men också ett udda matställe och en högst livaktig rock’n’rollklubb. 







På
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