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Sommertur til Gotland 
23. – 26. maj 2022 

 

Når forsommeren er smukkest, kører vi til Sveriges solskinsø Gotland i Østersøen, hvor de store fund af 

mønter langvejs fra viser hvilken betydning øen har haft som handelssted gennem tiderne. På Gotland står 

de middelalderlige kirker tæt, og bymuren rundt om Visby er en af Europas bedst bevarede. Naturen er 

smuk og særpræget, og raukerne langs strandene sætter gang i fantasien. Øen emmer af historie, og vi 

dykker ned i den danske såvel som den svenske del. Vi besøger bl.a. øens sydlige del samt den lille ø Fårö, 

som var hjemsted for Ingmar Bergman. Vi bor dejligt centralt midt i Visby, og efter dagens udflugter er der 

tid til at nyde byen på egen hånd. På vej til Gotland skal vi besøge Udvandrermuseet i Växjö, som skildrer 

fattige skandinavers drøm om et bedre liv i Amerika. Inden ombordstigning på færgen spiser vi en dejlig 

middag i Badholmen, en lille ø ved havnen i Oskarshamn. 

DAG 1: MANDAG D. 23. MAJ 2022 

Vi starter med opsamling i Næstved (06.20), Slagelse (07.00), Sorø (07.20) og Ringsted (07.40) og derfra 

videre over Sjælland til Sverige. Første stop bliver lige efter Øresundsbroen, hvor vi får en kop kaffe og 

mulighed for at komme på toilettet. Herfra kører vi videre gennem Skåne og Blekinge, hvor vi undervejs får 

genopfrisket den dansk-svenske historie, medens vi nyder de smukke landskaber. 

Efter godt 3 timers kørsel, venter frokosten på os i Dalskärs Sjökrog i Bergkvara, og måske får vi lidt tid til at 

strække på benene og nyde havudsigten inden vi kører videre mod Småland og Glasriget. Efter ca. 5 kvarter 

er vi i Kosta, hvor vi på egen hånd kan gå på opdagelse i det store outlet og handle det verdenskendte glas 

til fordelagtige priser. Hvis man hellere vil sidde ned, er der flere caféer – eller hvorfor ikke besøge den 

spektakulære Glasbar på Kosta Boda Art Hotel! Fra Kosta fortsætter vi gennem Småland ud til kysten og når 

efter knap 2 timer Oskarshamn, hvor vi går en kort tur langs havnen og ser Sveriges længste parkbænk (72 

m) inden vi spiser middag på restaurant Badholmen, som ligger smukt ud til vandet. 

 

 
Restaurant Badholmen i Oskarshamn. Kilde: ibooked.dk 

Kl. 21.00 er der afgang med færgen til Gotland, og der er god tid til at fordøje dagens oplevelser ombord 

inden vi lige efter midnat ankommer til Visby. Vi kører direkte til vores hotel Best Western Solhem, som 

ligger midt i byen, og efter check ind siger vi godnat efter en lang dag. 

http://www.badholmen.se/
https://www.solhemhotel.se/
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DAG 2: TIRSDAG D. 24. MAJ 2022 

Efter morgenmad er det tid til at se nærmere på Visby på en byvandring gennem de gamle gader og langs 

Nordeuropas bedst bevarede bymur. Vi kommer forbi kirker og ruiner og ser ud over Almedalen, hvor 

svenske politikere samles hver sommer og som har inspireret os til modsvarende møder på Bornholm. 

 
Visby. Kilde: tourismontheedge.com 

Sidst på formiddagen står vi på bussen for at køre til den sydlige del af øen. Vi spiser frokost på Kattlunds 

Gård, som er en gammel bondegård, hvor de ældste dele stammer fra middelalderen. Herfra kører vi til 

Grötlingbo Kirke, hvor Asger Jorn ligger begravet på kirkegården. Gotland har ca. 100 middelalderkirker, og 

fra Grötlingbo kører vi til Fröjel kirke, hvor vi foruden kirken også har en fantastisk udsigt i klart vejr til Store 

Karlsø, som verdens næst ældste naturbeskyttede område efter Yellowstone i USA. 

 
Stora Karlsö. Kilde: storakarlso.se 

Ikke langt herfra ligger Gannarve Skibssætning fra bronzealderen, hvor vi laver et kort stop inden vi kører 

tilbage til Visby for lidt tid på egen hånd inden vi mødes til middag på hotellet. 

https://almedalsveckan.info/
https://kattlunds.se/
https://kattlunds.se/
https://www.museumjorn.dk/da/samlinger/om-asger-jorn/
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DAG 3: ONSDAG D. 25. MAJ 2022 

Vi kører nordpå og tager med den lille færge over til Fårö. Her kører vi til Digerhuvud, som er Sveriges 

største raukområde. En rauk er en forvitret klippeformation, hvor de blødere sten er eroderet væk af havet 

og tilbage står de hårdere kalksten. Her går vi tur, nyder udsigten og lader fantasien afgøre, hvad raukerne 

mon ligner. 

 
Digerhuvud. Kilde: gotland.net 

Men Fårö er nok mest kendt for instruktøren Ingmar Bergman, som i mange år boede og arbejdede her. 

Flere af hans film er indspillede på øen. Efter frokost besøger vi Fårö kirke og kirkegården, hvor han ligger 

begravet. Vi forlader Fårö og kommer tilbage til Visby, hvor vi kører direkte til færgen, som kl. 16.50 vil sejle 

os tilbage til fastlandet. Vi spiser middag ombord på færgen. Vi er i Oskarshamn kl. 20.00, hvorfra vi kører til 

Sjöfartshotellet – og aftenen er stadig ung, så måske nogen vil med på en lille aftenpromenade. 

DAG 4: TORSDAG D. 26. MAJ 2022 

Vi forlader Oskarshamn efter morgenmaden og kører ca. 2 timer til Växjö for at besøge Utvandrarmuseet 

og følge nogle af de 1,5 millioner svenskere, som udvandrede til USA i perioden 1830-1930 på deres vej fra 

de fattige vilkår i Småland til drømmen om et nyt liv i Amerika. Hvis man vil se mere af det smålandske glas, 

kan man i stedet besøge Glasmuseet som ligger lige ved siden af – billetten gælder for begge museer. 

   
Udvandrernes Hus i Växjö. Kilde: sydsverige.dk                                    Smålands Glasmuseum. Kilde: glasriket.se 

Efter museerne kører vi videre i godt 1,5 time til Huseby Bruk. På vejen dertil får vi historien om den sidste 

ejer Florence Stephens dramatiske liv på Slottet, hvor hun voksede op og holdt fester for bl.a. den svenske 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
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konge Gustaf V. Vi spiser frokost i det gamle mejeri, som i dag er indrettet med inspiration fra den svenske 

maler Carl Larsson. 

Vi fortsætter vores færden videre sydover, og sidste stop i Sverige efter godt 2 timers kørsel er Flyinge, hvor 

vi får kaffe og kage i Café Smedjan, som ligger sammen med en af Skånes største planteskoler. Derfra er der 

ikke langt til Øresundsbroen og videre over Sjælland hjem, hvor vi forventer at være i Ringsted kl. 17.50, 

Slagelse kl. 18.10, Sorø kl. 18.30 og Næstved kl. 19.15. 

PRIS OG TILMELDING 

Pris 4.895 kr. Tillæg for enkeltværelse 900 kr. Turens pris omfatter transport, hotelophold på centralt 
beliggende hotel i Visby inkl. de fleste måltider og entréer. Alle udflugter og rundvisninger er med erfaren 
rejseleder, der er med på hele turen.  

Tilmelding til rejsen: 

• Tilmelding på fof.dk/sydvest, tlf. 5852 8164 eller mail info@fof-sydvest.dk  

• Ved tilmelding oplys navn som det står i dit pas 

https://fof.dk/da/sydvest/oplevelser-ture-rejser/kulturture-og-rejser/sommertur-til-gotland/705022
mailto:info@fof-sydvest.dk

