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PROGRAM
FÖR GOTLAND VIKINGAÖN 2005
Ja n ua r i
Länsmuseet på Gotland har öppet
tisd-sönd 12-16 under januari.
Gotländskt Arkiv, Länsmuseets årsbok
ges ut. Ägnas uteslutande åt gotländsk
vikingatid. Nya forskningsrön presenteras.
13/1 Kl.19.00

"Vikingatiden - den mångkulturella
epoken" Föreläsare: Malin Lindquist.
De gotländska vikingarna nådde ända
till Samarkand, Kalifatet och det
Bysantinska riket i öster, Medelhavet
i söder och till de Brittiska öarna och
Island i Väster. Länsmuseet på
Gotland, Sävesalen. Entré 60 kr.
Fornvän och stud 50 kr.
20/1 Kl. 20.00

"Från skapelse till undergång".Teater.
Länsmuseet på Gotland.
Medverkande: Lena Bogegård, Örjan
Herlitz från Länsteatern, Gun
Westholm från Länsmuseet och
Gotlands Tonsättarskola.
Med utvalda texter ur de isländska
eddadikterna – Völvans spådom, liksom Snorre Sturlassons Edda, ställs
vikingarnas föreställningar om världens skapelse och undergång mot
samma tema i 1:a Mosebok och
Johannes Uppenbarelsebok i Bibeln.
Föreställningen bokas via Länsmuséet,
0498-29 27 00. Pris 100 kr / Fornvän
och stud 60 kr.
27/1 Kl. 19.00

"Vikingatida kvinnodräkt"
Föreläsare: Anki Dahlin och Gun
Westholm.
Inför Vikingaåret diskuterar vi utifrån
arkeologiska fynd och bevarade textilrester hur de olika dräktdelarna kan
ha varit utformade.
Länsmuseet på Gotland, Sävesalen.
Entré 60 kr. Fornvän och stud 50 kr.
Feb r ua r i

Länsmuseet på Gotland har öppet
tisd-sönd 12-16 under februari.
3/2 Kl. 19.00

"Gotland skattkammarön"
Föreläsare: Majvor Östergren
Ur gotlands jord har minst 700 silverskatter plockats upp – det handlar
om närmast ofattbara rikedomar som
funnits på de gotländska gårdarna.
Länsmuseet på Gotland, Sävesalen.
Entré 60 kr. Fornvän och stud 50 kr

10/2 Kl. 20.00

"Från skapelse till undergång".Teater.
Länsmuseet på Gotland. Se januari.
Föreställningen bokas via Länsmuséet,
0498-29 27 00. Pris 100 kr / Fornvän
och stud 60 kr
21/2 Kl. 16.00-18.00

Lännaskolan inviger sitt vikingaprojekt genom att tända en egen vårdkase.
Det blir fest med fötäring elddansare,
eldslukare, yxkastning och mycket
mer. Plats: Lillungs Rev, Slite
För mer information kontakta
Lännaskolan 0498-20 44 70.
24/2 Kl. 19.00

"Blot och offer"
Föreläsare: Gun Westholm
Människooffer, vapenoffer och offer
av mer fredliga liar i gotländska träskmarker och bryor vittnar om
vikingarnas tro och riter.
Föreläsningen tar upp Asatrons
ursprung och dess gudavärld.
Länsmuseet på Gotland, Sävesalen.
Entré 60 kr. Fornvän och stud 50 kr.
25/2 INVIGNING AV VIKINGAÅRET

När eldarna tänts runt hela Gotlands
kust står bröllopet mellan Jaroslav och
Ingegerd (år 1019) i Lojsta. Olov
Skötkonung, Ingegerds far, är entusiastisk över att gifta bort sin dotter till
Rus, det stora landet i öst men
Ingegerd är inte lika glad. Hon var
trolovad med Olav av Norge men det
godkändes inte av fadern. Hennes
bröllopsgäster minglar och ryssarna är
på väg. Följ skeendet i eldars sken.
Skådespel, musik, aktiviteter och
eminentá gäster. Fritt inträde. För
information kontakta Gotland
Vikingaön 0498-29 98 34.
Kvällen avslutas med gille i Vikingabyn i Tofta. Anmälan till Vikingabyn.
26-27/2

Invigningen fortsätter. Kl 10.00-17.00.
Vintermarknad i Vikingabyn.
Vikingabyn i Tofta är upplyst av facklor och fylld med hantverkare som
säljer sina alster. Blot förbrudparet,
sejdning och mycket mer. Besökaren
kan också pröva på att svinga yxan
eller att skjuta pilbåge. Guidade visningar runt byn. Entré vuxna 60 kr,
barn 40 kr.
27/2 Kl 17.00-19.00

Följ med på en magisk resa i
Vikingabyn. I de norröna sagorna
berättas om gammal nordisk magi,

sejd, som framför allt utövades av
kvinnor. Korpmor och Kraka tar dig
med i en spådomssejd där du får uppleva forn sejd och magi och själv kan
ställa frågor till Völvan.
Begränsat antal platser. Föranmälan
till Vikingabyn 0498-297100.
Entré 50 kr. Se "läs mer"
Mars

Länsmuseet på Gotland har öppet
tisd-sönd 12-16 under mars.
4/3 Kl 18.00

Ljusfest i Visby. Länsmuseet arrangerar tillsammans med Styringheim och
Gutars Bågskyttars en ljusprocession
från Stora torget (S:ta Karins ruin) till
Almedalen. På Fornsalen kan sportlovslediga barn tillverka egna lyktor
under onsdag och fredag.
Länsmuseet på Gotland 0498-29 27 00.
10/3 Kl 19.00

"Den vikingatida gården Spillings i
Othem". Föreläsare: Per Widerström.
Ett sensationellt fynd av 67 kg
vikingatida silver och 20 kg bronssmycken från samma tidsepok gjordes
1999 på en åker i närheten av
Bogeviken på norra Gotland.
Arkeologerna har idag fått fram en
hel del kunskap om platsen.
Länsmuseet på Gotland, Sävesalen.
Entré 60 kr. Fornvän och stud 50 kr.
17/3 Kl. 19.00

"Vikingatidens gårdar"
Föreläsare: Dan Carlsson och Bengt
Rosén.Var bodde vikingatidens gutar,
vilka grödor odlade de och vilka djur
höll man på markerna? Länsmuseet
på Gotland, Sävesalen. Entré 60 kr.
Fornvän och stud 50 kr.
19-20/3

Marinarkeologiska Sällskapets
Konferens i Visby.
Årets marinarkeologiska höjdpunkt.
Nationella och internationella föredrag samt bra boende, mat och priser.
Konferensen är öppen även för icke
medlemmar. Under dessa dagar kommer också Vikingaåret att uppmärksammas.
Föranmälan.
Välkommen!
Mer information finns på MAS hemsida www.marinarkeologi.net
24/3 Kl. 19.00

"Den 13:e krigaren"
Filmkväll vid Skolgården i Fröjel.
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Caféet är öppet och biljettpriset är 40
kronor. För mer information 049824 06 21 eller 0498-24 40 09.
April

Länsmuseet på Gotland har öppet
tisd-sönd 12-16 under april.
7/4 Kl. 19.00

"En lång viking från Fröjel"
Föreläsare: Sabine Steen. Vad gamla
skelett berättar. Länsmuseet på
Gotland, Sävesalen. Entré 60 kr.
Fornvän och stud 50 kr.
9/4

"Utan Gud inget rike?"
Studentföreningen GotArk's årligen
återkommande arkeologiska vårseminarium.
Föreläsare historiker Fil. dr Alexandra
Sanmark kring "Makt och omvändelse". Fil. dr Neil Price kring "The
Viking Way". Samt föreläsarna tillsammans med journalisten Birgitta
Gustafson i en debatt under ledning
av Sven-Olof Lindquist.
21/4 Kl. 20.00

"Från skapelse till undergång".Teater.
Länsmuseet på Gotland. Se januari.
Föreställningen bokas via Länsmuséet,
0498-29 27 00. Pris 100 kr / Fornvän
och stud 60 kr
29/4 Kl. 19.00

”Korpen flyger”
Filmkväll vid Skolgården i Fröjel.
Caféet är öppet och biljettpriset är 40
kronor. För mer information 049824 06 21 eller 0498-24 40 09.
Maj

Länsmuseet på Gotland har öppet
tisd-sönd 12-16 t.om den 14 maj.
Från den 15 maj öppet dagligen 10-17.
2,3 och 4/5

"Volund" Teater/folkmusikdrama,
spelplats Länsmuseet på Gotland,
Bildstenshallen. Gotländskt folkmusikdrama om den mäktige och grymme smeden Volund i Eddan, en saga
som berättats i norra Europa i långt
över 1000 år. Spelas för grundskolans
högstadieskolor.
12-18/5

Utgrävning i Spillingsåkern. Öppna
utgrävningar på Spillingsåkern i
Othem på norra Gotland där världens
största vikingatida silverskatt hittades
1999. Guidningar av arkeologer tors
12/5 - ons 18/5 kl 12.00. Lördag
14/5 guidningar kl 10.00, 12.00 och
15.00. Högskolan på Gotland och
Länsstyrrelsen. Info 0498-29 98 30.
14/5 Kl. 10.00-14.00

Avfärd från norra Gotland.
Denna dag lämnar de gotländska

vikingarna vår ö för en farofylld färd
i österled. Avfärden högtidhålles på
Vägumevikingens strand (1 km norr
om Slite) med diverse festligheter
med skådespel, lekar, förtäring, marknadsvimmel mm. En tipspromenad
leder till utgrävningsplatsen för
Spillingsskatten, där arkeologerna är
fullt sysselsatta.
Kl 10.00-12.00 visas Lännaskolans
Vikingagård. Där presenteras de senaste
rönen om Bogeviken på vikingatiden
av Per Widerström/ Johan Holm.
Vägvisning från Solklintshallen.
Kl 12.00 Hästkapplöpning.
Kl 13.30 Resning av Lännaskolans
minnessten. Därefter avseglar vikingaflottan. Skyltar på strategiska platser i
Slite kommer att vägvisa.
För mer information 0498-20 44 70
15/5

Spillingsskatten invigs samt andra
vikingautställningar (för mer info se
"utställningar") på Länsmuseet på
Gotland. Spillingsskatten är världens
största silverskatt, funnen 1999 i en
åker i Spillings på Gotland. Nu ställs
den ut i sin helhet för första gången
på ön. Samtidigt inviger Länsmuseet
flera vikingautställningar i anknytning till skatten (se nedan). Invigs av
Riksantikvarie Inger Liljekvist i
vikingars närvaro.
Samtidigt denna helg pågår utgrävningar i Spillingsåkern i Othem.
Guidade turer av utgrävningen, se
ovan.
26/5 Kl. 19.00

"Vikingens hästar"
Föreläsare: Sara Eliasson.
Myt, kult, ridkonst och raser under
nordisk järnålder.
Gravfynd, bildframställning och fornnordiska sagor vittnar om hästens
framträdande roll i vikingarnas värld.
Men vilken roll hade de - i myt och
i verklighet? Vad för slags hästar fanns?
Hur red vikingen? Vilken utrustning
användes? Åt man hästkött? Dyrkades
hästen?
Länsmuseet på Gotland, Sävesalen.
Entré 60 kr. Fornvän och stud 50 kr
27/5 Kl. 19.00

”The Vikings”
Filmkväll vid Skolgården i Fröjel.
Caféet är öppet och biljettpriset är 40
kronor. För mer information 049824 06 21 eller 0498-24 40 09.
J un i

Vikingabyn har öppet fre-sönd 11-17
hela juni utom midsommarafton.
Länsmuseet på Gotland har öppet
dagligen 10-17 under juni.

Vikingahästens år på Norrbys museigård i Väte. Dagligen 10-17.
9/6 Kl. 19.00

"Ett vilsegånget gotlandsfår i Paris"
Föreläsare:Thorgunn Snaedal
Fornsalens runristade föremål berättar
om vikingatidens och medeltidens
gotlänningar. En vandrande föreläsning med runolog Thorgunn
Snaedal. Länsmuseet på Gotland,
Sävesalen. Entré 60 kr. Fornvän och
stud 50 kr.
15/6 Kl 20.00

Invigning av vikingahästens år på
Norrbys museigård i Väte. Ett tema
som genomsyrar gården fram till den
30/8.
17/6-19/6

Vikingafestival på Vikingabyn i Tofta.
Vikingabyn i Tofta inleder sommarsäsongen med en vikingatida marknad.
Förra året blev det en succé. Handel
marknad, musik, mat, kämpalekar och
allt som hör till en festival kommer
att fylla byn under dessa tre dagar. Låt
dig förflyttas tillbaka till vikingatiden
och klä dig gärna i vikingakläder.
18/6 Kl. 10.00

Burggatuvandring etapp 3.
Stenkyrka, samling Väg 149
Lummelunda–Stenkyrka.
Burggatu är en forntida väg från
Visby via Lummelunda–Stenkyrka
till Hangvar–Kappelshamn. Den del
av Burggatu vi ska vandra på är indelad i fem etapper, varje etapp är ca 2
km. Medtag kaffekorg, ca. 2 tim. Läs
mer under övrigt.
För frågor och information kontakta
Eva Weber 0498-27 20 65.
22/6 Kl 19.00

Hästens historia - DNA forskning
berättar.
Föreläsare Anders Götherström.
På Norrbys museigård i Väte.
26/6

Midsommarblot - special
Vikingabyn i Tofta, öppet 13.00-18.00
Midsommardagen ägnar vi åt midsommarmystik! Varför dansar vi runt
midsommarstången egentligen? Möt
spännande vikingar och delta i riter
från förr. Blot för goda skördar, fred
och välgång. Tillverka en miniatyrlie
eller ett smycke efter fynd från
vikingatiden och offra den vid blotplatsen eller baka ett bröd att ge till
gudarna. Café Freja öppet Guidade
turer klockan 13.30 & 14.30. Blotet
äger rum kl.16.00
För mer information 0498-29 71 00
www.vikingabyn.se

Från 15/6
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27/6-13/8

Utställning, utgrävning, café och barnarkeologi
Efter de lovordade utställningarna I
vikingarnas spår, Vikingarnas värld
samt Järnålder i Fröjel visas i år en
stor del av fynden från årens utgrävningar. Inträde 20 kronor. Mån-lördag klockan 10.00- 17.00.
I Fröjel har också barnen möjlighet
att under sakkunnig ledning pröva på
att vara arkeolog. Boka en halvtimma
eller timma för 50 resp. 80 kronor på
tfn: 0498 240 621 eller 0498 244 009
Följ med en kunnig guide på en tur
till utgrävningarna och förflytta dig
1000 år bakåt i tiden. Mån-lör 10.30
och 14.30 Kostnad 40 per person.
27/6-14/8

Stavgard i Burs.
Rekonstruerad järnåldersby & båtbyggarkurs. Öppet dagligen kl 12.0018.00, guidade turer kl 14.00 & 16.00.
För mer information 0498-24 84 20
www.stavgardgotland.com
30/6 Kl. 21.30

Premiär av teatern "Kristallens öga" i
Fröjel. Ett vikingatida spel med sång
och dans skildrande ett försök till
samfälld bön. Föreställningen äger
rum i facklors sken vid Kastalen i
Fröjel under medverkan av Erik
Bergh och Gertrud Jakobsson.
Biljetter bokas på 0498-24 06 21 eller
0498-24 40 09. Pris 100 kr.
Vikingatida marknad från klockan
19.00 med bland annat aktiviteter
som russridning, introduktion i
vikingarnas lekar och förtäring.
J ul i

Vikingabyn har öppet alla dagar kl
11-17 med kvällsöppet ons och fre
hela juli.
Länsmuseet på Gotland har öppet
dagligen 10-17 under juli.
Vikingahästens år på Norrbys museigård i Väte. Dagligen 10-17.
Stavgard öppet dagligen kl 12.0018.00 under juli, guidade turer kl
14.00 & 16.00.
27/6-13/8

Utställning i Fröjel med fynd från
årens utgrävningar. Inträde 20 kr.
Mån-lördag kl. 10.00-17.00. Café.
Följ med en kunnig guide på en tur
till utgrävningarna av den vikingatida
handelsplatsen och förflytta dig 1000
år bakåt i tiden. Mån-lör 10.30 och
14.30, 40 kr per person.
1/7 Kl 19.00

Urpremiär ”Hednadotter”
Musikal. S:t Lars ruin i Visby. Spelas

torsdag-lördag. En saga som utspelar
sig i brytningstid, fylld med kärlek
och svek, mod och ondska.
Pris: vuxna: 220 kr, barn, ungdomar
(under 18 år), pensionärer, studerande:
180 kr. www.hednadotter.com

Gun Westholm. Caféet och utställningen hålles öppet.
Entré 60 kronor, medlem i Fröjel
hembygdsförening och studerande 50
kronor. För mer information
0498-24 06 21 eller 0498-24 40 09.

2/7 Kl. 10.00

5/7

Valevandring - i Lickairs fotspår.
Stenkyrka, samling Gården Vale, skylt
vid ICA.
Berättelsen om Vala,Vikingakvinnan.
I slutet av 900-talet och början av
1000-talet levde på Tune gård i
Stenkyrka nordergutarnas hövding
Uggla. Han var gift med Vala som gett
namn åt Vale gård. Vandringen går
genom fornlämningarna på Vale gård
och vikingatida åkrar och ängar.
Medtag kaffekorg.Tid 2 tim. Läs mer
under övrigt.
För frågor och information kontakta
Eva Weber 0498-27 20 65.

Vikingaskepp anländer till Gotland!
De två vikingaskeppen Viking Plym
och Krampmacken kommer att anlöpa en lämplig plats i närheten av Slite
runt den 5 juli (plats och dag beror på
vindar och väder). Passa på och upplev skeppen på nära håll och få en
känsla av hur det kunde se ut när
skepp lämnade Gotlands kust för att
dra i österled för 1000 år sedan.
Läs mer på respektive hemsida:
www.stavar.i.se/mackarna
www.vikingplym.org

2/7 Kl 19.00

”Hednadotter”
Musikal. S:t Lars ruin i Visby. En saga
som utspelar sig i brytningstid, fylld
med kärlek och svek, mod och ondska.
Pris: vuxna: 220 kr, barn, ungdomar
(under 18 år), pensionärer, studerande:
180 kr
2/7-3/7

Det Gotländska Alltinget
Roma Kungsgård
Det Gotländska Alltinget återuppstår
efter 1000 år. Alltinget var Gotlands
högsta politiska, juridiska och religiösa organ. Här möts öns invånare och
vikingar från när och fjärran.
Marknad båda dagarna 10.00-16.00.
Allting kl 14.00-15.00 båda dagarna
Invigning 2/7 kl 12.00
Gästabud 2/7 kl 17.00
För mer information 0498-201930
eller 0498-29 03 53.
www.gutnalia.se
4/7 Kl. 19.00

Soidesbränning - Hur fick vikingarna
tjära till sina båtar?
Stenkyrka, samling Smiss soide - skylt
finns vid vägen.
Tjärbränning i Smiss soide i
Stenkyrka. Gården Smiss ligger vid
vägen mellan Stenkyrka och Tingstäde.
Soidet brinner vidare åtminstone till
torsdag samma vecka.
Kaffeförsäljning. Läs mer under
övrigt.
För frågor och information kontakta
Eva Weber 0498-27 20 65.
4/7 Kl. 19.00

"Vikingarnas vardag, familjeliv &
kvinnosyn"
Föreläsning i Fröjel av 1:e antikvarie

6/7 Kl 19.00

Hur red vikingen? Förevisning från
hästryggen av ridkonsten genom
tiderna. På Norrbys museigård i Väte.
6/7

Bli arkeolog för en kväll
Vikingabyn i Tofta Kl 18.00–22.00
Under ledning av kunnig arkeolog
gräver vi oss ned genom kulturlagren
i sökandet efter vikingarnas spår.
Föreläsning om vikingatid och
kanske finns utrymme för någon lek
eller besök ”Frejas frestelser” för
något vikingainspirerat att äta. Start
”utgrävning” 18.00, 19.00 & 20.00.
För mer information 0498-29 71 00
www.vikingabyn.se
7/7 Kl. 21.30

"Kristallens öga"
Teater vid Kastalen i Fröjel. Läs mer
under juni eller "Teater". Pris 100 kr.
Bokning 0498-240621 eller
0498-24 40 09.Vikingatida marknad
från klockan 19.00 med bland annat
aktiviteter som russridning, introduktion i vikingarnas lekar och förtäring.
7, 8, 9/7 Kl 19.00

”Hednadotter”
Musikal. S:t Lars ruin i Visby. En saga
som utspelar sig i brytningstid, fylld
med kärlek och svek, mod och ondska. Pris: vuxna: 220 kr, barn, ungdomar (under 18 år), pensionärer, studerande: 180 kr
8/7

Vikingatida stridsteknik
Vikingabyn i Tofta Kl 18.00–22.00
Lär mer om vikingarnas stridstekniker, titta på Vikingarna när de förevisar och berättar för att sedan pröva
själv. Köp något gott att äta i ”Frejas
frestelser". Guidad tur med fokus på
stridsteknik, lekar och spel under
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vikingatid. De guidade turerna startar
kl. 18.00, 19.00 & 20.00. För mer
information 0498-29 71 00
9/7 Kl 10.00

Islandshästar. Visning av rasen med
avelsdomare Nina Bergholtz. På
Norrbys museigård i Väte.
11/7 Kl 19.00

"En lång viking från Fröjel"
Föreläsning i Fröjel av Sabine Steen,
fil. dr. osteologi. Caféet och utställningen hålles öppet.
Entré 60 kronor, medlem i Fröjel
hembygdsförening och studerande 50
kronor. För mer information 049824 06 21 eller 0498-24 40 09.
13/7 Kl 09.00

Rasutställning
gotlandsruss
Norrbys museigård i Väte.

på

13/7

Bli arkeolog för en kväll
Vikingabyn i Tofta Kl 18.00–22.00
Under ledning av kunnig arkeolog
gräver vi oss ned genom kulturlagren
i sökandet efter vikingarnas spår.
Föreläsning om vikingatid och
kanske finns utrymme för någon lek
eller besök ”Frejas frestelser” för
något vikingainspirerat att äta. Start
”utgrävning” 18.00, 19.00 & 20.00.
För mer information 0498-29 71 00
14/7 Kl. 21.30

"Kristallens öga"
Teater vid Kastalen i Fröjel. Läs mer
under juni eller "Teater". Pris 100 kr.
Bokning 0498-240621 eller 0498244009. Vikingatida marknad från
klockan 19.00 med bland annat aktiviteter som russridning, introduktion
i vikingarnas lekar och förtäring.
14/7 Kl. 20.00 Premiär!

"Ormkvinnans barn". Teater vid
Närsåns mynning.
En spännande skildring av vikingatidens Gotland. Historien bygger på
Dagmar Edqvists roman "Mannen
från havet" som utspelar sig i mitten
av 900-talet i en brytningstid mellan
asatro och kristendom. Marknad från
kl 18.00. Produktion Länsteatern på
Gotland, Närrevyn, Närs hembygdsförening. Biljetter bokas på tlfn 049826 53 26 Ulla Almlöf kl 10 - 16 eller
maila på emr972i@tninet.se.
Pris: 200 kr /barn under 12 år 100 kr.
Beställda biljetter hämtas på
Rosenbergs Blommor, Slite
Hemse Tobakshandel
Närbodi, När. Östertullskiosken,Visby
(vid Österport) www.nar.se
14, 15, 16/7 Kl 19.00

”Hednadotter”
Musikal. S:t Lars ruin i Visby. En saga

som utspelar sig i brytningstid, fylld
med kärlek och svek, mod och ondska.
Pris: vuxna: 220 kr, barn, ungdomar
(under 18 år), pensionärer, studerande:
180 kr
15/7

Vikingatida stridsteknik
Vikingabyn i Tofta Kl 18.00–22.00
Lär mer om vikingarnas stridstekniker, titta på Vikingarna när de förevisar och berättar för att sedan pröva
själv. Köp något gott att äta i ”Frejas
frestelser". Guidad tur med fokus på
stridsteknik, lekar och spel under
vikingatid. De guidade turerna startar
kl. 18.00, 19.00 & 20.00. För mer
information 0498-29 71 00
15, 16/7 Kl 20.00

"Ormkvinnans barn". Teater vid
Närsåns mynning. Vikingamarknad,
mat & dryck, aktiviteter öppnar två
timmar innan föreställningarna.
Se ovan.
Biljetter bokas på tlfn 0498-26 53 26
Ulla Almlöf kl 10 - 16 eller maila på
emr972i@tninet.se. Pris: 200 kr
/barn under 12 år 100 kr
17/7 Kl 11.00 - 18.00

Vikingamarknad
Vid de stora bildstenarna i Änge,
Buttle. Information om bildstenarna
vilka är Gotlands största och står på
usprunglig plats. För mer information
0498-560 34.
17/7 Kl 15.00 och 20.00

"Ormkvinnans barn". Teater vid
Närsåns mynning. Vikingamarknad,
mat & dryck, aktiviteter öppnar två
timmar innan föreställningarna.
Se ovan.
Biljetter bokas på tlfn 0498-26 53 26
Ulla Almlöf kl 10 - 16 eller maila på
emr972i@tninet.se. Pris: 200 kr /barn
under 12 år 100 kr
18/7 Kl 19.00

"Gotland – Skattkammarön"
Föreläsning i Fröjel av Majvor Östergren, fil. dr. arkeologi. Caféet och
utställningen hålles öppet.
Entré 60 kronor, medlem i Fröjel
hembygdsförening och studerande 50
kronor. För mer information 0498240621 eller 0498-244009.
19/7 Kl 19.00

VikingaHästShow på Norrbys museigård i Väte. Insläpp fr kl 18.
Uppvisning med islandshästar, gotlandsruss och fjordhästar. Russridning
före showen, i pausen och efter.
Servering 18-21. Utställningen
"Vikingarnas hästar" öppen.
20/7

Bli arkeolog för en kväll

Vikingabyn i Tofta Kl 18.00–22.00
Under ledning av kunnig arkeolog
gräver vi oss ned genom kulturlagren
i sökandet efter vikingarnas spår.
Föreläsning om vikingatid och
kanske finns utrymme för någon lek
eller besök ”Frejas frestelser” för
något vikingainspirerat att äta. Start
”utgrävning” 18.00, 19.00 & 20.00.
För mer information 0498-29 71 00
www.vikingabyn.se
21/7 Kl. 21.30

"Kristallens öga"
Teater vid Kastalen i Fröjel. Läs mer
under juni eller "Teater". Pris 100 kr.
Bokning 0498-240621 eller 0498244009. Vikingatida marknad från
klockan 19.00 med bland annat aktiviteter som russridning, introduktion
i vikingarnas lekar och förtäring.
21, 22, 23/7 Kl 19.00

”Hednadotter”
Musikal. S:t Lars ruin i Visby. En saga
som utspelar sig i brytningstid, fylld
med kärlek och svek, mod och ondska.
Pris: vuxna: 220 kr, barn, ungdomar
(under 18 år), pensionärer, studerande: 180 kr
21, 22, 23/7 Kl. 20.00

"Ormkvinnans barn". Teater vid
Närsåns mynning. Vikingamarknad,
mat & dryck, aktiviteter öppnar två
timmar innan föreställningarna.
Se ovan.
Biljetter bokas på tlfn 0498-26 53 26
Ulla Almlöf kl 10 - 16 eller maila på
emr972i@tninet.se. Pris: 200 kr
/barn under 12 år 100 kr
23/7 Kl. 10.00

Lilla Bjersvandring - i Lickairs fotspår
Stenkyrka, samling vid Lilla Bjers gravfält. Gravfältet vid Lilla Bjers är ett av
Skandinaviens största gravfält. Det
har använts från bronsålder fram till
vikingatid.
Medtag kaffekorg.Tid: 2 tim. Läs mer
under övrigt.
För frågor och information kontakta
Eva Weber 0498-27 20 65.
24/7 Kl. 15.00 och 20.00

"Ormkvinnans barn". Teater vid
Närsåns mynning. Vikingamarknad,
mat & dryck, aktiviteter öppnar två
timmar innan föreställningarna.
Se ovan.
Biljetter bokas på tlfn 0498-26 53 26
Ulla Almlöf kl 10 - 16 eller maila på
emr972i@tninet.se.
Pris:
4 200 kr /barn under 12 år 100 kr
25/7 Kl 19.00

"Att välja himmel"
Föreläsning i Fröjel av biskop
Lennart Koskinen. Caféet och utställningen hålles öppet.
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Entré 60 kronor, medlem i Fröjel
hembygdsförening och studerande 50
kronor. För mer information 0498240621 eller 0498-244009.
27/7

Bli arkeolog för en kväll
Vikingabyn i Tofta Kl 18.00–22.00
Under ledning av kunnig arkeolog
gräver vi oss ned genom kulturlagren
i sökandet efter vikingarnas spår.
Föreläsning om vikingatid och
kanske finns utrymme för någon lek
eller besök ”Frejas frestelser” för
något vikingainspirerat att äta. Start
”utgrävning” 18.00, 19.00 & 20.00.
För mer information 0498-29 71 00
www.vikingabyn.se
28/7 Kl. 21.30

"Kristallens öga"
Teater vid Kastalen i Fröjel. Läs mer
under juni eller "Teater". Pris 100 kr.
Bokning 0498-240621 eller 0498244009. Vikingatida marknad från
klockan 19.00 med bland annat aktiviteter som russridning, introduktion
i vikingarnas lekar och förtäring.
28, 29, 30/7 Kl 19.00

”Hednadotter”
Musikal. S:t Lars ruin i Visby. En saga
som utspelar sig i brytningstid, fylld
med kärlek och svek, mod och ondska. Pris: vuxna: 220 kr, barn, ungdomar (under 18 år), pensionärer, studerande: 180 kr
28, 29, 30/7 Kl. 20.00

"Ormkvinnans barn". Teater vid
Närsåns mynning. Vikingamarknad,
mat & dryck, aktiviteter öppnar två
timmar innan föreställningarna.
Se ovan.
Biljetter bokas på tlfn 0498-26 53 26
Ulla Almlöf kl 10 - 16 eller maila på
emr972i@tninet.se. Pris: 200 kr
/barn under 12 år 100 kr
29/7

Vikingatida stridsteknik
Vikingabyn i Tofta Kl 18.00–22.00
Lär mer om vikingarnas stridstekniker, titta på Vikingarna när de förevisar och berättar för att sedan pröva
själv. Köp något gott att äta i ”Frejas
frestelser". Guidad tur med fokus på
stridsteknik, lekar och spel under
vikingatid. De guidade turerna startar
kl. 18.00, 19.00 & 20.00. För mer
information 0498-29 71 00
30/7 Kl. 10.00

Kyrkvandring - i Lickairs fotspår.
Stenkyrka, samling utanför Stenkyrka
kyrka.
Gutasagan skrevs på 1200-talet. Där
kan man läsa om Lickair Snälle, den

vise, som bodde i Stenkyrka socken i
slutet av 900-talet och början av
1000-talet.
Medtag kaffekorg.Tid: 2 tim.
Läs mer under övrigt.
För frågor och information kontakta
Eva Weber 0498-27 20 65.

klockan 19.00 med bland annat aktiviteter som russridning, introduktion
i vikingarnas lekar och förtäring.

31/7 Kl. 15.00 och 20.00

Burggatuvandring etapp 4.
Stenkyrka, samling: Väg 149
Lummelunda–Stenkyrka. Burggatu är
en forntida väg från Visby via
Lummelunda – Stenkyrka till
Hangvar – Kappelshamn. Som namnet anger följer den i stort sett de
gamla strandvallarna, ”burgarna”,
efter Ancylussjön. Medtag kaffekorg,
ca 2 tim. Läs mer under övrigt.
För frågor och information kontakta
Eva Weber 0498-27 20 65.

"Ormkvinnans barn". Teater vid
Närsåns mynning. Vikingamarknad,
mat & dryck, aktiviteter öppnar två
timmar innan föreställningarna.
Se ovan.
Biljetter bokas på tlfn 0498-26 53 26
Ulla Almlöf kl 10 - 16 eller maila på
emr972i@tninet.se. Pris: 200 kr
/barn under 12 år 100 kr
August i

Vikingabyn har öppet 1-13/8 alla
dagar kl 11-17,
19-21/8 fre–sön kl 11-17 under
augusti.
Länsmuseet på Gotland har öppet
dagligen mellan 10-17 under augusti.
Vikingahästens år på Norrbys museigård i Väte. Dagligen 10-17.
Stavgard öppet dagligen kl 12.0018.00 t.o.m 14/8, guidade turer kl
14.00 & 16.00.

6/8 Kl 09.00

Rasutställning fjordhästar.
På Norrbys museigård i Väte.
6/8 Kl. 10.00

8/8 Kl. 19.00

"Vikingahamnen i Fröjel, en spännande pågående grävning"
Föreläsning i Fröjel av Dan Carlsson,
lektor i kulturgeografi. Caféet och
utställningen hålles öppet.
Entré 60 kronor, medlem i Fröjel
hembygdsförening och studerande 50
kronor. För mer information 049824 06 21 eller 0498-24 40 09.

27/6-13/8

8 - 14/8 Kl 19.00

Utställning i Fröjel med fynd från
årens utgrävningar. Inträde 20 kr.
Mån-lördag klockan 10.00- 17.00.
Café.
Följ med en kunnig guide på en tur
till utgrävningarna av den vikingatida
handelsplatsen och förflytta dig 1000
år bakåt i tiden. Mån-lör 10.30 och
14.30, 40 kr per person.

”Hednadotter”
Musikal. Spelas varje dag under
Medeltidsveckan i S:t Lars ruin i
Visby. En saga som utspelar sig i brytningstid, fylld med kärlek och svek,
mod och ondska. Pris: vuxna: 220 kr,
barn, ungdomar (under 18 år), pensionärer, studerande: 180 kr
10/8 Kl 19.00

1/8 Kl. 19.00

Hur red vikingen? Förevisning från
hästryggen av ridkonsten genom
tiderna. På Norrbys museigård i Väte.

"Hemfört från Kalifens länder"
Föreläsning i Fröjel av 1:e antikvarie
Länsmuseet Malin Lindqvist. Caféet
och utställningen hålles öppet.
Entré 60 kronor, medlem i Fröjel
hembygdsförening och studerande 50
kronor. För mer information 0498240621 eller 0498-244009.
3/8 Kl 19.00

VikingaHästShow på Norrbys museigård i Väte. Insläpp fr kl 18.
Uppvisning med islandshästar, gotlandsruss och fjordhästar. Russridning
före showen, i pausen och efter.
Servering 18-21. Utställningen
"Vikingarnas hästar" öppen.
4/8 Kl. 21.30

"Kristallens öga"
Teater vid Kastalen i Fröjel. Läs mer
under juni eller "Teater". Pris 100 kr.
Bokning 0498-240621 eller 0498244009. Vikingatida marknad från

11/8 Kl. 21.30

"Kristallens öga"
Teater vid Kastalen i Fröjel. Läs mer
under juni eller "Teater". Pris 100 kr.
Bokning 0498-240621 eller 0498244009. Vikingatida marknad från
klockan 19.00 med bland annat aktiviteter som russridning, introduktion
i vikingarnas lekar och förtäring.
v.32

Medeltidsveckan
Brytningstiden blir temat på ett flertal föreläsningar, teatrar och musik.
September

Länsmuseet på Gotland har öppet
dagligen kl 10-17 fram t.om den
14/9. Från den 15/9 öppet tisd-sönd
12-16.
Torsdagar:Vikingatema i Kulturen på
Radio Gotland varje torsdag kl
17.00. Lyssna i efterhand på webben:
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Radio Gotland

N ovember

30/9-2/10

Länsmuseet på Gotland har öppet
tisd-sönd 12-16 under november.
Torsdagar:Vikingatema i Kulturen på
Radio Gotland varje torsdag kl
17.00. Lyssna i efterhand på webben:
Radio Gotland

”Thalassokratierna” Sjökungadömen
på de nordliga haven.
Vikinga- och medeltidsforskare från
Danmark, England, Estland, Lettland,
Ryssland,Tyskland och Sverige tar sig
an frågan om ”thalassokratier” på
Östersjön och Nordatlanten. Det
suggestiva namnet syftar på samhällsbildningar där hav och sjöfart är förenande. Konferensen hålls i Almedals biblioteket, hörsal E 22. Invigning 30
september kl. 14.00.
Frågor om seminariet kan ställas till Nils
Blomkvist (nils.blomkvist@hgo.se) eller
Dan Carlsson (dan.carlsson@hgo.se).
Oktober

Länsmuseet på Gotland har öppet
tisd-sönd 12-16 under oktober.
Torsdagar: Vikingatema i Kulturen på
Radio Gotland varje torsdag kl
17.00. Lyssna i efterhand på webben:
Radio Gotland
1/10 kl. 20.30

VALKYRIORNAS KAMP
Gotländskt mästerskap i armbrytning
för kvinnor. Plats: Bildstenshallen
Fornsalen (Valkyrior var Odens tjänarinnor och stridsmör som begav sig
till slagfälten för att välja ut de kämpar som skulle dö och tog med dem
till Asgård.)
21/10

4/11

Utlottningen, folkmusikdrama,
se 21/10. Biljetter bokas på tlfn 049829 10 55 fr o m 19 september.
5/11

Utlottningen, folkmusikdrama,
se 21/10. Biljetter bokas på tlfn 049829 10 55 fr o m 19 september.
December

Länsmuseet på Gotland har öppet
tisd-sönd 12-16 december.
Torsdagar:Vikingatema i Kulturen på
Radio Gotland varje torsdag kl
17.00. Lyssna i efterhand på webben:
www.sr.se/gotland
1/12

"Schamaner, krigare och kvinnor på
gotländska bildstenar". Öppen föreläsning med Alexander Andreeff,
Plats: Bygdegården i Bäl. Tid: 19.00.
Fritt inträde.
13/12

"En resa till vikingarnas sagovärld".
Öppen föreläsning med Jörn
Steacker, Plats: Högskolan, Sal B24.
Tid: 19.00. Fritt inträde.

UTLOTTNINGEN - Urpremiär på
Eva Sjöstrands gotländska folkmusikdrama, en uppföljning av trion
Sjöstrand, Ekedahl och Hallberg som
tidigare kreerat succén Volund. Här
med nytt stoff ur Gutasagan.
Allmänna Sången, landets näst äldsta
kör, still going strong, i samarbete
med Länsteatern. Ges även 22, 28, 29
okt samt 4, 5 nov på Länsteaterns
scen. Biljetter bokas på tlfn 0498-29
10 55 fr o m 19 september.
22/10

Utlottningen, folkmusikdrama, se
21/10. Biljetter bokas på tlfn 049829 10 55 fr o m 19 september.
28/10

Utlottningen, folkmusikdrama, se
21/10. Biljetter bokas på tlfn 049829 10 55 fr o m 19 september.
29/10

Utlottningen, folkmusikdrama, se
21/10. Biljetter bokas på tlfn 049829 10 55 fr o m 19 september.
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GOTLAND VIKINGAÖN 2005
Detta är en manual för det fortsatta arbetet med Gotland Vikingaön
baserat på hur projektet har arbetat under vikingaåret 2005. Det går
även att läsa dokumentet som en rapport.

Genom att visa hur projektet arbetat
med marknadsföringsinsatser, genomförda evenemang och arbetsinsatser
kan Gotland Vikingaön fortsätta som
ideell förening utan att börja om från
början. En gedigen grund är lagd, alla
förutsättningar finns för att Gotland
Vikingaön kan fortsätta lyckosamt som
en ideell förening.
PROJEKTET
Trots att vikingar och vikingatid
kanske är den mest internationellt
kända företeelsen i Skandinaviens
historia är denna epok fortfarande
relativt outnyttjad på Gotland.
Sommaren 2001 bildades en arbetsgrupp i syfte att lyfta fram det vikingatida kulturarvet och stärka den regionala profilen.
Initiativtagare var Dan Carlsson,
docent på Högskolan på Gotland. Ett
av målen var att skapa underlag för en
ökad turism och samtidigt lyfta fram
den gotländska landsbygden som
besöksplats. Dessutom ville man bygga
upp kunskap om kulturföretagande
som resurs, speciellt på landsbygden.
Det första steget innebar att skapa ett
nätverk mellan befintliga aktörer på
temat vikingar på Gotland.

Projektmedel beviljades från Växtkraft
Mål 3 för genomförande av nätverksaktivitet och från och med hösten
2001 kunde arbetet börja. 2003
genomfördes en förstudie inför temaåret 2005.

på Gotland. Organisationen har under
2005 bestått av en styrgrupp, en arbetsgrupp och ett stort nätverk av företag, organisationer, myndigheter och
föreningar.

MÅL
Dessa mål skrevs 2001:
Vision Målet är att Gotland ska bli ett
internationellt vikingacenter uppbyggt på kunskap och upplevelser.
Gotland ska i framtiden vara det
självklara valet för alla som är intresserade av vikingar och vikingatid.
Delmål 1 Att under projektets första
år ha sålt in begreppet Gotland
Vikingaön på Gotland.
Delmål 2 Att inom 3 år ha sålt in
begreppet Gotland Vikingaön nationellt och internationellt.
Delmål 3 Att under år två bygga upp
evenemang på temat viking.
Delmål 4 Att inom tre år ha tillskapat
minst två nya attraktioner på temat
vikingar.

Styrgruppen har under 2005 bestått
av ordf. Sonia Landin Gotlands
Kommun, Gun Westholm Länsmuseet på Gotland, Christian Runeby
Länsstyrelsen Gotlands Län, Mats
Jansson Gotlands Turistförening,
Björn Ewald Vikingabyn i Tofta samt
Dan Carlsson, Catharina Lübeck,
Helena Kruthof och Olle Hoffman
från Högskolan på Gotland.

Styrgrupp

Anställda 2005
Catharina Lübeck anställdes som
projektsamordnare på 100 % 2002
efter att ha gjort praktik i 7 mån. Olle
Hoffman har arbetat på 50% i projektet från 1/1-2004 med huvudansvar
kunskapsaktiviteter och i september
2004 anställdes Helena Kruthof på
halvtid med huvudansvar evenemang. Alla tre avslutar sin anställning
ORGANISATION
den 31 dec 2005. Dan Carlsson har
Huvudfinansiärer av projektet fram arbetat 25% under hela projekttiden.
till 31 dec 2005 har varit Gotlands
kommun, Mål 2 Öarna och Högskolan
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MARKNADSFÖRING
Marknadsföringen 2005 har bestått av betalda annonser i press, på webben
och i diverse trycksaker, produktion av egna trycksaker, pressutskick,
Gotland Vikingaöns hemsida och journalistresor arrangerade av
Turistföreningen.

All marknadsföring inklusive känt
pressmaterial finns dokumenterad i
pärmarna Marknadsföring, 3 st. (se
rubriken redovisningar/arkiv). Med
”känt pressmaterial” menas sådant
som registrerats i lokal och nationell
press. Reservation för att inte alla
artiklar och dylikt som skrivits finns
med i arkivet eftersom mycket gjorts
på eget initiativ av press och media
utan projektgruppens vetskap.
MARKNADSFÖRING OCH MEDIABEVAKNING INVIGNINGEN
25/2 – 2005
Inför invigningen den 25 februari
bearbetades press över hela Sverige
med pressutskick. Nyhetsvärdet var
stort och flera journalister hörde av
sig innan vi hann skicka pressmeddelandet. Det grundläggande syftet med
invigningen var att starten på vikingaåret skulle synas över hela Sverige, där
av eminenta, inbjudna gäster.
Pressutskick gick till ca 30 tidningar,
TV och radio. I detta sammanhang
syntes vi på hovets hemsida, i press
över hela Sverige, samt TV och radio.

Se sammanställning nedan.
Annonsering lokalt

Gotlands Annonsblad
GA/GT
Gotlandsrevyn/program
Gotlandsmagasinet
Annonsering nationellt
/internationellt

Viking Heritage Magazine
Annonsering Internet

Gotland.net – nyhetsbrev
Gotland.net – banner
gotland.info – banner
Bevakning i media

TV: TV 4 Morgon, Östnytt och
Rapport,TV 4 text-tv.
Lokaltidningar: Ett tjugotal artiklar
före, under & efter.
Tidningar nationellt: SVD, Uppsala
Nya Tidning, Sydsvenskan,Västerviks
Tidningen, PiteåTidningen, Metro
Gbg, Aftonbladet, Expressen.
Lokalradio: Flertalet reportage före,
under & efter
Nationell radio: Ring så spelar vi,
Godmorgon Världen

Internet: Gotland.net, gotlandska.com,
gotland.info, helagotland.se, strandhotel.net,gotlandsresor.se,guteinfo.com,
royalcourt.se, tv4.se, m fl.
ANNONSERING 2005
Här nedan följer projektets markandsföringsinsatser 2005
Populär Historia: 1 införande,
29 000 ex, sve
Upptäckarlandet: 2 inf, 530 000 ex,
sve, eng, ty
Se & Göra: 2 inf, sve, eng, ty
GotlandsGuiden: 2 inf, 225 000 ex, sve
TUR-mässan: 2000 broschyrer
SwedenToday: 1 inf, 38 800 ex, eng
GotlandsMagasinet: 2 inf, 15000 ex, sve
Viking Heritage Magazine: 4 nummer
(distribueras i 29 länder), eng
Aftonbladet: 2 tillfällen
Gotlands Annonsblad: 2 tillfällen,
28 000 ex
Lokalpress: inför invigning samt
sommar
Gotlandsrevyn/program: 1 inf 6000 ex
Gotland.net: nyhetsbrev 2/12 – 04
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Aftonbladet februari 2005

Övrigt

TUR-mässan: 2 000 broschyrer
Destination Gotland: Info i monitorer
Gotland City: Skyltfönster
Affischering: v 25 – 30,Visby, Hemse,
Klintehamn, Roma
Banner: gotland.info
Banner: gotland.net
Strategisk plan och budget 2005 2007/Gotlands kommun

under 2005. Kostnader tillkom
genom arbetstid för iordningställande
av monter samt resor för att hämta
och lämna rekvisita.
Destination Gotland

På Destination Gotlands monitorer
har information om Vikingaåret rullat
sedan början av sommaren.
Destination Gotland upplät denna

✹ Kommunfullmäktige

Projektgruppen har även varit närvarande vid Gotland Citys arrangemang ”Gotland i Kungsträdgården”
den 15 maj då Helena och Catharina
fanns vikingaklädda på plats och delade ut broschyr samt blev intervjuade
på scen inför flera tusen åskådare.
Intresset var stort.

”Projektgruppen har i olika sammanhang föreläst och berättat om Gotland Vikingaön.
Detta har varit ett mycket bra och billigt sätt att nå ut till många och oftast nyckelpersoner
i samhället”
GTF
På GTF:s hemsida har evenemangstips och informationstext om projektet funnits. De har även bidragit med
pressutskick till Sveriges Rese- och
Turistråds utlandskontor, vilket har
lett till internationella resereportage
och artiklar samt besökande TV team
från t.ex. Frankrike, Italien och Japan.

plats gratis men kostnader har tillkommit i form av arbetstid för produktion, research och leverans av text.
Andra turistföretag

Flera av turitsföretagen på Gotland så
som hotell och andra researrangörer
har bidragit med information på
hemsidor eller via paketering.

GotlandsResor

Information om projektet har gått ut
via hemsida, broschyrer, nyhetsbrev,
pressbearbetning.
Gotland City

Gotland City ställde ett skyltfönster
till Gotland Vikingaöns förfogande
under invigningen i februari.
Kostnader för resa och arbetstid tillkom då Catharina åkte upp och iordningsställde skyltfönstret med diverse
rekvisita.
Visby Flygplats

En monter på flygplatsen lånades ut,
utan kostnad till Gotland Vikingaön

År 2005 är vikingens år på Gotland.
Redan i februari drar vi igång.
25 februari Invigning av Gotland Vikingaön
Vårdkasar tänds runt hela ön. Storslagen invigning vid Lojstasjöarna.
Vikingabröllop med Olov Skötkonung som gäst. Vikingaskepp, eldkortege
med hästar, musik, skådespel m m.

26-27 februari Vikingabyn i vinterskrud
Vikingabyn i Tofta fylls med hantverkare och försäljare. Prova på att svinga
yxan eller att skjuta pilbåge. Guidade visningar. Gille med helgrillat lamm.
Musik och upptåg.
Se programmet för hela året på

Välkommen!

OSS REKLAMBYRÅ

www.vikinggotland.com

GotlandsMagasinet höst 2004

INFORMATIONSMÖTEN
Projektgruppen har i olika sammanhang föreläst och berättat om
Gotland Vikingaön. Detta har varit
ett mycket bra och billigt sätt att nå ut
till många och oftast nyckelpersoner
i samhället. Några av de vi besökt är:

Allt om resor, nr 6 2005

✹ Rotary
✹ Guideföreningen
✹ Tredingsmöten, Hembygdsförbundet
✹ Utv Norra Gotland
✹ Folkuniversitetet
✹ DBW
✹ Slite
✹ Mål 2
✹ Medeltidsgillet
✹ KK-stiftelsen
✹ Medetlidsföreningen Styringheim
✹ Krampmackens årsmöte
✹ Islandshästföreningen
✹ Vårdkasemöten, Hembygdsförbundet
Nätverksmöte augusti 2005
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HEMSIDA
När projektet började växa till en
större skala insågs värdet av att investera i en hemsida som motsvarade
det stora utbudet. Projektets första
hemsida designades och programmerades av Catharina Lübeck. Den nya
hemsidan designades av Oss Reklambyrå och programmerades av Peekaboo.
Den nya hemsidan publicerades i slutet
av oktober 2004.
Hemsidan har varit vår starkaste
marknadsföringskälla under 2005.
Eftersom flera evenemang inte har
varit klara med datum och innehåll
vid de tidpunkter som annonsering
har genomförts, har många annonser
pekat mot hemsidan som uppdaterats
i stort sett varje dag. Hemsidan har
varit den enda källan där hela pro

”

Hemsidan har
varit vår starkaste
marknadsföringskälla under 2005

”

grammet funnits. En kontinuerlig
efterfrågan på uppgifter vad gäller
priser, tider och datum har gått ut till
arrangörerna. Uppdatering av hemsidan kan inte nog betonas.
Hemsidan hade mest besökare
under invigningsveckan februari
2005 då ca 2000 personer besökte
www.vikinggotland.com. Sidan
har haft besökare från alla fem kontinenterna. Generellt sett är besökare
från Europa mest frekventa på hemsidan, av dessa länder har Sverige flest
besökare. På andra plats kommer
Nordamerika, även Canada står för
en stor del besökare. Intresset från
Asien har under året ökat på hemsidan. Kina är starkast, andra länder
som besökt sidan är: Cypern,
Fillipinerna, Hong Kong, Indonesien,
Israel, Japan, Jordan, Korea, Oman,
Philippinerna, Singapore, Taiwan,
Thailand, Turkiet, Förenade Arab
Emiraterna.
För besöksstatisk hemsidan se figur nedan.

TRYCKSAKER
En karta över Gotland Vikingaön
med 20 platser att besöka, producerades inom projektet. Kartan trycktes i
10.000 ex och har funnits på
Gotlands Turistförening, Länsmuseet

på Gotland, Länsstyrelsen på Gotland,
Gotlandsresor, Fröjel besökscentra
och Vikingabyn.
En broschyr producerades under
våren. Den tog upp vissa programpunkter under året som då låg klara.
Broschyren fanns att hitta på ställena
som ovan samt på Gotland City i
Stockholm och på de större hotellen
i Visby. Produkten designades av Oss
reklambyrå. Underlag togs fram av
projektgruppen.
Ett sommarprogram producerades,
med programpunkterna under juni,
juli och augusti. Behovet sågs då vi
tidigare hänvisat till hemsidan men
när de flesta turister väl kommit till
ön förmodas deras tillgång till internet vara begränsad. Programmet
fanns på samma ställen som ovan,
samt på turistbyrån i Oskarshamn.
Programmet
designades av
Oss reklambyrå. Under
lag togs
fram av
projektgruppen.

Besöksstatistik 2005 www.vikinggotland.com
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EVENEMANG 2005
Evenemangen är sorterade via plats nedan. Reservation för att sammanställningen inte är komplett. Det har funnits programpunkter under 2005 som
inte kommit till projektgruppens vetskap förrän efter evenemangets genomförande, som ringar på vattnet av vikingaåret. Detta ser vi som enbart positivt. För sortering via datum, se bilaga 1.

INVIGNINGEN
Se bilaga 2

Detta evenemang arrangerades av
projektgruppen inom Gotland Vikinggaön. Teaterföreställningen genomfördes i Lojsta med stor och ovärderlig
hjälp av Lojsta Hembygdsförening
samt Länsteatern på Gotland.
Vårdkaseprojektet genomfördes tillsammans med Claes-Göran Appelkvist
och Björn Håkansson samt hela
Gotlands Hembygdsrörelse.Att Kronprinsessan kunde bjudas in var tack
vare Gotlands Kommun och Länsstyrelsen på Gotland.
Fri entré till samtliga publika evenemang. Besöksantalet uppskattas till
4.500 personer.
Kontakt: Helena Kruthof
Kontakt: Lojsta Hembygdförening
Pia Hederstedt 0498-48 80 41
HEMBYGDSRÖRELSEN
Genomförare av vårdkasetändningen.
Se bilaga 2 och 3
Kontakt: Björn Håkansson 0498-520 06

VÅRDKASAR
Initiativtagare av vårdkasetändningen
var Claes-Göran Appelquist. Han
genomförde även en research och
informerade hembygdsföreningar.
Se bilaga 3
Kontakt: Claes-Göran Appelquist
070-5488812
LÄNSMUSEET PÅ GOTLAND
Länsmuseets vikingaprogram 2005
har varit brett. Nedan följer beskrivning av det mesta som hänt på temat
vikingatiden på Länsmuseet.
Teater

”Från skapelse till undergång”
Texter ur Eddan och bibeln. I samarbete med Länsteatern på Gotland och
Gotlands Tonsättarskola. Fyra föreställningar, våren 2005. Pris 100 kr.
”Volund”Länsteatern/Hemse Folkhögskola i Bildstenshallen. 8 föreställningar
(inkl. publikrep.) våren 2005.
Barnaktiviteter

”Tor, Freja och de andra” av och med
Agneta Gazelius.
Sportlovsaktiviteter

”Tingens magi”, ”Vi livar upp de
gamla gudarna”, ”Jakten på vikingarnas silver” (Fornsalen och Vikingabyn)
samt lykttillverkning inför Ljusfest.
”Ljusfest” med blot för ljusets återkomst. (Fornsalen tillsammans med
Styringheim)
Idrott

”Valkyriernas kamp. Ett mästarmöte i
kvinnlig armbrytning” Ägde rum i
samband med evenemanget Kultur i
natten den 1 oktober. 20 deltagande
kvinnor och ca 200 pers i publiken.
Utställningar

”Röde Orm”Världens längsta textila
berättelse. Jordi Arkö/Handarbetets
vänner. 19/2 – 17/4
”Spillingsskatten” Världens största
vikingatida silverskatt, invigdes 15
maj av riksantikvarie Inger Liliequist.

Onsdagar under våren, barnteatern
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”Vikingarnas världar”, invigdes 15
maj. ”Vikingarnas hästar”, invigdes
15 maj på Norrbys museigård.
Vikingahästens år på Norrbys
museigård

Utställningen "Vikingarnas hästar" i
stallet. Olika hästraser representerade
i hagarna runt gården.
Andra programpunkter under sommaren:
Hästens historia – DNA forskning
berättar. Anders Götherström.
Hur red vikingen? Förevisning från
hästryggen av ridkonsten genom
tiderna.
Rasuppvisningar: Islandshästar, gotlandsruss, fjordhästar.
VikingaHästShow. Uppvisning med
islandshästar, gotlandsruss och fjordhästar.
Russridning före showen, i pausen
och efter. Rasutställning fjordhästar.

Hembygdsförening Gun Westholm)
16/2 Den gotländske vikingens vardag, familjeliv o kvinnosyn
(Roma bibl. Gun Westholm)
23/2 Vikingar på Fornsalen.
Specialprogram för Länsstyrelsen
(Gun Westholm)
24/2 Midvinterblot och asatro (Gun
Westholm).
25/2 Invigningssupé. Bildstenshallen
10/3 Den vikingatida gården.
Spillings i Othem (Per Widerström)
10/3 Från gudinna till hora.
(Vårdförbundet, Gun Westholm)
13/3 Den gotländske vikingens vardag, familjeliv o kvinnosyn (Gutars
Bågskyttar. Gun Westholm)
13/3 Den gotländske vikingens vardag, familjeliv
o
kvinnosyn
(Västerhejde Hembygdsförening Gun
Westholm)

Utbildningspaket

Gun Westholm har tillsammans med
Major Östergren och Dan Carlsson
erbjudit en 3-timmars föreläsning om
Gotlands Vikingatid. Pris 3000 kr. Ca
3000 personer hade deltagit i utbildningen fram till oktober 2005.
Ex på utbildade:
4/2 Vikingautbildning för lärare
Elfrida Andréegymnasiet.
14/2 Vikingautbildning för S:t Hanskvarteren
28/4 Vikingautbildning för personal
Gotlands Tidningar
2/5 Vikingautbildning för Sudrets
rektorsområde.
17/5 Vikingaprogram för Guideföreningen
Visningar

Vikingavisningar har ägt rum i museet maj – september.
Modevisning av vikingatida och
medeltida dräkt ägde rum under
Medeltidsveckan.
Föreläsningar om Gotlands
vikingatid

Pris 60 kr
13/1 Vikingatiden – den mångkulturella epoken (Malin Lindquist)
21/1 Gotland Vikingaön (för
Wisborgs
Rotaryklubb,
Gun
Westholm)
26/1 Den gotländske vikingens vardag, familjeliv o kvinnosyn (Hemse
bibl. Gun Westholm)
27/1 Vikingatida dräktskick (Anki
Dahlin/Gun Westholm)
3/2
Gotland
Skattkammarön.
(Majvor Östergren)
3/2 Den gotländske vikingens vardag, familjeliv o kvinnosyn (Hangvars

15/3 Den gotländske vikingens vardag, familjeliv o kvinnosyn (Radio
Gotland, personal. Gun Westholm)
17/3 Vikingatidens gårdar (Dan
Carlsson/Bengt Rosén)
20/3 Vikingatiden och Alva socken.
(Alva Hembygdsförening.
Gun Westholm)
5/4 Vikingatidens Visby
(Visby Innerstads Boendeförening.
Gun Westholm)
7/4 En lång viking från Fröjel.
(Sabine Steen)
12/4 Den gotländske vikingens vardag, familjeliv
o
kvinnosyn
(Klintehamns bibl. Gun Westholm)
13/4 Den gotländske vikingens vardag, familjeliv o kvinnosyn (Idémässa
för skolpersonal. Borgen. Gun
Westholm)
14/4 Den gotländske vikingens vardag, familjeliv o kvinnosyn (Idémässa
för skolpersonal. Borgen.
Gun Westholm)

16/4 Den gotländske vikingens vardag, familjeliv o kvinnosyn (Gotska
Sandöns Hembygdsförening
Gun Westholm)
12/5 Ailikns vagn och Odens kämpar. (Thorgunn Snaedal)
26/5 Vikingarnas hästar – myt, kult,
ridkonst och raser under nordisk järnålder (Sara Eliasson)
2/6 Samverkan och kontaktskapande i ett vikingatida perspektiv.
(Gotlands kommun, ledningskontoret
(Gun Westholm)
9/6 Ett vilsegånget gotlandsfår i Paris
och andra runinskrifter i Fornsalen
(Thorgunn Snaedal)
13/6 Gotlands kontakter och framgångskoncept under vikingatid
(Trygghetsrådet. Gun Westholm)
16/6 Yggdrasil och Ratatosk. Eddans
mytiska djur och växtvärld.
(Bengt Rosén)
22/6 Hästens historia – DNA-forskning berättar (Anders Götherström)
4/7 Den gotländske vikingens vardag, familjeliv o kvinnosyn
(Fröjel Hembygdsförening
Gun Westholm)
6/7 Hur red vikingen? Förevisning
från hästryggen av ridkonsten genom
tiderna (Sara Eliasson).
19/7 och 3/8 Vikingahästshow –
uppvisning med islandshästar, gotlandsruss och fjordhästar.
8/8 Vikingatidens och medeltidens
dräktskick
(Anki Dahlin/Gun Westholm)
9/8 Mitt kungarike för en häst
– hästen som stormannasymbol under
vikingatid och Medeltid
(Marianne Sohlin)
10/8 Hur red vikingen? Förevisning
från hästryggen av ridkonsten genom
tiderna (Sara Eliasson)
14/9 Från gudinna till hora (Visby
Area Zontaklubb. Gun Westholm)
20/9 Den gotländske vikingens vardag, familjeliv o kvinnosyn
(Folkuniversitetet. Gun Westholm)
14/10 Från gudinna till hora
(Sveriges tingsrättsdomare.
Gun Westholm)
8/11 Vikingatiden ur ett kvinnoperspektiv (Hemse Folkhögskola.
Gun Westholm)
9/11 Den gotländske vikingens vardag, familjeliv o kvinnosyn
(Guideföreningen. Gun Westholm)
10/11 Från gudinna till hora
(Almedalsbiblioteket. Gun Westholm)
16/11 Konsument på vikingatiden
(Konsum Klintehamn. Gun Westholm)
23/11 Vikingaåret. Tillbakablick –
Varför Gotland?
Kontakt: Gun Westholm
0498-29 27 05
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LÄNNASKOLAN
Lännaskolan har under ht 2004 och
vt 2005 haft vikingatema på skolan.
Samtliga elever och lärare har varit
engagerade. Lärarna har tagit del av
Länsmuseets utbildningspaket och
eleverna har varit engagerade i olika
skolprojekt på temat vikingatid, däribland byggandet av en vikingatida
gård, som även Arbetscentrum varit
behjälpliga med. Redovisningshelgen
ägde rum den 14 maj då man genomförde en marknad i Vägumeviken, Slite.
Marknaden kallades för ”Avfärd från
norra Gotland” och två skepp fanns
på plats, ca 20 marknadsstånd, en
blandning av gotländska vikingaknallar och elevernas egna försäljningsstånd. Övriga programpunkter
var bl.a. hästkapplöpning med
islandshästar och resning av
Lännaskolans minnessten. Samma dag
visades Lännaskolans Vikingagård upp
där arkeologerna Per Widerström och
Johan Holm fanns för att berätta om
den senaste grävningen i Bogeviken
som genomfördes i an- slutning till
evenemanget med hjälp av elever från
Lännaskolan.
Besöksantalet till evenemanget denna
dag uppskattas till ca 1500 personer.
Kontakt: Tommy Mattson
073-628 67 09
UTGRÄVNING I SPILLINGS
Samtidigt med Lännaskolans ”Avfärd” och invigningen av utställningen om Spillingsskatten på Länsmuseet
på Gotland den 15 maj, genomförde
Högskolan på Gotland en arkeologisk
utgrävning på fältet där Spillingsskatten
hittats. En tipsrunda band ihop
Lännaskolans marknad och utgrävningen. Guidningar för allmänheten
erbjöds av de grävande arkeologerna.
Utgrävningen pågick 7 dagar.
Kontakt: Olle Hoffman
0498-29 98 30
FRÖJEL
I Fröjel har Högskolans utgrävningar
fortsatt denna sommar och hembygdsföreningen har utökat sitt arbete.
Under våren bjöd man in till filmkvällar i den gamla skolan med filmer
som ”Den 13:e krigaren”, ”Korpen
flyger” och ”The Vikings”.
Under sommaren spelades teaterföreställningen ”I Kristallens Öga” uppe
vid kastalen. I anslutning till teatern
hölls en mindre marknad, vikingalekar och ett fackeltåg upp till
Kastalen. Café och utställning höll
även öppet i anslutning till föreställningen. 7 föreställningar spelades.
Cafét fick i år förstärkning av ungdomar från Hassela och årets utställning

visade fynd från årens grävningar.
Guidningar av utgrävningarna pågick
som föregående år men årets höjdpunkt var barnarkeologi.
Fulltecknade grupper med barn fick
gräva på riktigt (i gamla schakt)
under ledning av en arkeolog. Varje
vecka, hela sommaren och in i
augusti bjöd man även in till föreläsningar på temat vikingatid med
experter på ämnet, däribland biskop
Lennart Koskinen.
Pris: film 40 kr, föreläsning 60 kr,
guidning 40 kr, utställning 20 kr, teater 100 kr, barnarkeologi 0,5 timme

NÄR
I När, vid närsåns mynning, har 8027
personer sett teaterföreställningen
Ormkvinnans barn. I anslutning till
föreställningen hölls marknad.
Uppsättningen var ett samarbete med
Länsteatern på Gotland och Närs
hembygdsförening.
Teatern var nyproducerad och spelades på en ny teaterscen som byggts
upp i samarbete med Arbetscentrum
på Gotland. Se mer under rubriken
”Länsteatern på Gotland”.
Pris: 200 kr / barn under 12 år 100 kr
Kontakt: Kickan Karlsson
0498-492024

”

HEDNADOTTER
Den nyskrivna musikalen Hednadotter sattes upp i St Lars ruin. Drygt
50 personer arbetade med att göra
musikalen varav 24 st stod på scen.
Den 1 juli var det premiär och 16
föreställningar spelades.
Pris: vuxna 220 kr, barn under 18 år,
pensionärer, studerande 180 kr.
Kontakt: Josefin Alfredson
0498-401181

E-type invigde
marknaden, snön
föll, det sejdades
och hölls blot

”

50 kr, 1 timme 80 kr.
Fröjel hade i år ca 5000 besökare.
Man uppskattar ökningen med 1500
personer fler än föregående år.
Kontakt: Pia Ahlkvist
0498-240621
BUTTLE
Buttle Hembygdsförening anordnade
i augusti en vikingamarkand. På
marknaden såldes lokalt tillverkade
produkter. Under dagen kunde man
bland annat prova på bågskytte, se
gutniska idrotter, ponnyridning samt
gå en tipspromenad genom fornlämningsområdet. Ca 200 personer
besökte marknaden.
Kontakt: Helene Martinsson Wallin
0762-123122.
STAVGARD
I Stavgard har den rekonstruerade
järnåldersbyn varit öppen för pedagogisk verksamhet och för allmänheten med guidningar under sommarmånaderna. Här har även en båtbyggarkurs gått av stapeln. Under tre
somrar, med början 2005, byggs en
gotländsk 2-männing, en båttyp som
kan härledas tillbaks till vikingatid.
Deltagarna bor i långhuset. I kursen
ingår även tjärbränning och repslagning.
Kontakt: Harriet Löfvenhielm
0498-483195

ROMA KUNGSGÅRD
De 2:a och 3:e juli arrangerades Det
Gotländska Alltinget i Roma. En
större vikingamarknad fanns på plats
och hantverkare som arbetade i
vikingatida tekniker. Andra aktiviteter var oxridning och gutniska lekar.
I sann Alltingsanda hölls politiska diskussioner med tema landsbygd på
scenen i ruinen. Politiker från såväl
Gotland som fastlandet var inbjudna
och moderatorerna ställde dem mot
väggen. Dagen avslutades med vikingagille. Ca 2000 personer besökte
Alltinget.
Pris: entré 50 kr/person 100 kr/ familj,
vikingagille 160 kr
Kontakt: Kenneth Täckenström
070-746 01 88
VIKINGABYN
Vikingabyn började sin säsong tidigt
med vintermarkand den 26 februari.
E-type invigde marknaden, snön föll,
det sejdades och hölls blot.
Öppet fred till sönd 11-17 under
juni, dagligen 11-17 juli fram till den
13 aug. Under juli kvällsaktiviteter
onsdag och fredag med ”Vikingatida
stridsteknik” och ”Arkeolog för en
kväll”. Särskilda evenemang under
sommaren var Vikingafestival och
Midsommarblot special. Vikingabyn
hade ca 22.000 besökare säsongen
2005 vilket är 3.200 fler än 2004.
Pris: entré 80 kr/vuxen, 50kr/barn 512 år
Kontakt: Björn Ewald 070-7962096
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MEDELTIDSVECKAN
I Medeltidsveckans nya satsning ingår
att de varje år har ett underliggande
tema. 2005 var temat vikingatid vilket genomsyrade föreläsningar och
konserter.
Pris: föreläsningar 60 kr, konsert 80 kr
Kontakt: Marie Flemström
0498-29 10 73
STENKYRKA
I Stenkyrka har, under sommaren
2005, ca 500 personer deltagit i olika
Natur- och Kulturvandringar med
vikingatida inslag.Vandringarna var:
Burggatuvandring etapp 3.
Valevandring
Lickershamnsvandring
Lilla Bjersvandring
Kyrkvandring
Burggatuvandring etapp 4.
Under juli arrangerades även en
Soidesbränning.
Pris: Frivillig avgift
Kontakt: Ulf Lexmark
0498-272065
VIKINGASKEPP
Krampmacken har deltagit i samtliga
föreställningar av Ormkvinnans barn
i När. Krampmacken har även medverkat vid Lännaskolans vikingamarknad i Slite samt vid den traditionsenliga seglingen på midsommardagen på Lojsta träsk.
Viking Plym, världens äldsta nu seglande vikingaskeppskopia, kom på
besök i juli och möttes upp av Krampmacken utanför norra Gotlands kust
för gemensam färd till Slite. Detta
evenemang dokumenterades av lokalpress och japansk TV.
Kontakt: Dotes
0498-491116
HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND
Högskolan har varit huvudman för
projektet Gotland Vikingaön sedan
projektets början. Exempel på programpunkter som anordnats av
Högskolan som institution:
Marinarkeologiska sällskapet - konferens "Utan Gud inget rike?"
Studentföreningen GotArk's arkeologiska vårseminarium.
Utgrävningar i Spillings.
”Thalassokratierna – Sjökunga dömen
på de nordliga haven.” Seminarium.
Föreläsningsserie:
"Schamaner, krigare och kvinnor på
gotländska bildstenar". Föreläsare
Alexander Andreeff. Bygdegården i
Bäl.
"En resa till vikingarnas sagovärld".
Föreläsare Jörn Steacker.
"En järnåldersgård och omgivande

landskap tar form med hjälp av ny
metod". Föreläsare Gustaf Svedjemo.
"Vikingatidens Gotland. Ett centrum
i vikingavärlden". Föreläsare Dan
Carlsson.
”Gravarna i Fröjel och resultaten av
årens senaste utgrävningar i Fröjel”
Föreläsare Carina Dahlström.
Pris: Fritt inträde till samtliga föreläsningar.
Kontakt: Olle Hoffman
0498-29 98 30
LÄNSTEATERN PÅ GOTLAND
I Länsteatern på Gotlands regi har
producerats:
Invigningsskådespelet

I detta skådespel ställde Örjan Herlitz
upp, helt kostnadsfritt, som regissör.
Från skapelse till undergång

Spelades 20/1, 10/2 och 21/4 på
Länsmuseet på Gotland.
Medverkande: Lena Bogegård, Örjan
Herlitz från Länsteatern, Gun
Westholm från Länsmuseet samt
Gotlands Tonsättarskola. Med utvalda
texter ur de isländska eddadikterna –
Völvans spådom, liksom Snorre
Sturlassons Edda, ställdes vikingarnas
föreställningar om världens skapelse
och undergång mot samma tema i 1:a
Mosebok och Johannes Uppenbarelsebok i Bibeln.

Ormkvinnans barn

Spelades i När på södra Gotland, vid
Närsåns mynning.
Föreställningsperiod 14 - 31 Juli.
”Historien bygger på Dagmar
Edqvists roman "Mannen från havet"
som utspelar sig i mitten av 900-talet
i en brytningstid mellan asatro och
kristendom.
Vikingadramat Ormkvinnans barn
med manus av Allan Nilsson bygger
på Dagmar Edqvists böcker Mannen
som kom hem och Mannen från
havet.
Ormkvinnans barn är ett samarbete
mellan Länsteatern, Närs Hembygdsförening och Närrevyn.
Vikingamarknad, mat & dryck, aktiviteter fanns i anslutning till föreställningarna.
Manus Allan Nilsson, regi Örjan
Herlitz, ljus Ulf Grönhagen, rekvisitör & teknik Mari Ljungström, producent Anders Bergman
Medverkande Ingrid Wahlgren, Evert
Jansson, Hanna Samuelsson, Lena
Bogegård, Lennart Bäck, Bengt-Åke
Rundqvist, Nicke Nilsson, Georg
Thomasson, Tony Öst, Osborn
Nyström, Allan Nilsson, Henry
Järnståhl, Las Jacobsson, Arne
Ohlsson, trälar, Kolbeins hird, Folke
på Näsåker, Uggarde och Alltinget,
marknadsgycklare, danserskor, kör.
Speltider (samliga juli 2005):
Tor 14, kl 20, Fre 15, kl 20, Lör 16, kl
20, Sön 17, kl 15, Sön 17, kl 20, Tor
21, kl 20, Fre 22, kl 20, Lör 23, kl 20,
Sön 24, kl 15, Sön 24 kl 20,Tor 28 kl
20, Fre 29 kl 20, Lör 30 kl 20, Sön 31
kl 15, Sön 31 kl 20
Utlottningen

Volund

Spelades 2, 3 och 4 maj på
Länsmuseet på Gotland. Gotländskt
folkmusikdrama om den mäktige och
grymme smeden Volund i Eddan, en
saga som berättats i norra Europa i
långt över 1000 år. Spelades för
grundskolans högstadieskolor.

Spelades på Länsteaterns scen i Visby.
Ett gotländskt folkmusikdrama av
Eva Sjöstrand. Musik Jan Ekedahl,
körarrangemang Mats Hallberg, regi
Örjan Herlitz, ljusdesign Ulf Grönhagen, rekvisitör Mari Ljungström,
producent Anders Bergman.
Allmänna Sången, dirigent Mats
Hallberg Musiker Marie Axelsson, Jan
Ekedahl, Robert Nyström
Berättelsen är hämtad ur Gutasagan
om när gutarna blev för många, jorden kunde inte föda alla. Man beslutade då att var tredje gotlänning
måste lämna ön. Två släkter. Ett förälskat par. Kvinnan som tvingas bort
från ön medan hennes älskade lämnas
kvar. Speltider okt 21 (premiär), 22,
28, 29, nov 4, 5
Kontakt: Örjan Herlitz och Anders
Bergman 0498-291050
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Mellanöstern.
Thorgunn Snaedal berättar om den
mystiska stenen i När.
Majvor Östergren berättar om den
äldsta och den minsta vikingaskatten.
Kerstin Jonmyren berättar om
Norrbyn i Vamlingbo.
Kerstin Jonmyren berättar om
vikingatida båthus i Vamlingbo.
Thorgunn Snaedal berättar om
Sjonhemsmonumentet.
Thorgunn Snaedal berättar om
vikingatida namn.
Thorgunn Snaedal berättar om
Hogränstenen.
Thorgunn Snaedal berättar om
Ardrestenarna
Thorgunn Snaedal berättar om
Ailikns vagn
Thorgunn Snaedal berättar om runskriften
RADIO GOTLAND
En vikingaserie har producerats av
Radio Gotland och sänts under året
inom avdelningen ”kulturen”. Korta
föreläsningar dagtid. Nedan följer en
förteckning på samtliga.
Gun Westholm, första antikvarie vid
Gotlands Fornsal berättar om vilka
vikingarna egentligen var.
Runexperten Thorgunn Snaedal vid
Riksantikvarieämbetet berättar om
gotländska runor och bildstenar.
Gun Westholm berättar om tron på
vikingatiden.
Gun Westholm berättar om hur
vikingarna begravde sina döda.
Dan Carlsson lektor vid Högskolan
på Gotland berättar om vikingarnas
bildstenar.
Dan Carlsson berättar om gården
Fjäle i Ala.
Dan Carlsson berättar om Hammars i
Norrlanda

Dan Carlsson berättar om Alltinget i
Roma
Dan Carlsson berättar om vikingatidens slut
Majvor Östergren berättar om
Burgeskatten i Lummelunda
Majvor Östergren berättar om på
vilka märkliga sätt som vikingaskatter
har hittats.
Sara Eliasson vid länsmuséet berättar
om vikingarnas hästar.
Majvor Östergren berättar om den
enda socknen där det ännu inte finns
några kända skattfynd.
Thorgunn Snaedal berättar om
runstenar vid Gålrum i Alskog
Majvor Östergren berättar om den
stora Spillingsskatten.
Thorgunn Snaedal berättar om
Pilgårdsstenen i Boge.
Majvor Östergren berättar om det
unika Mosesmyntet, som kan kasta
nytt ljus över historiska händelser i

Thorgunn Snaedal berättar om den
första Hablingbostenen
Thorgunn Snaedal berättar om den
andra Hablingbostenen
Sabine Sten berättar om ”Långe
vikingen”
Radio Gotland har även bidragit med
radioteater på vikingatema. Flera program har även följt vikingatemat
under året i andra former
Kontakt: Eva Sjöstrand
tel: 0498-203236 ❖

Italienskt filmteam i Spillings
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SAMORDNING
Projektgruppen har via kontoret på Högskolan på Gotland fungerat
som en sambandscentral för nätverket och externa intressenter. Att
ha haft ett kontor med telefonbemanning under kontorstid 2005
har varit en förutsättning för att genomföra projektet.
Förmedling av kontakter så som
marknadsdeltagare, vikingagrupper,
specialintresserade, journalister och
andra intressenter har skett kontinuerligt från projektgruppen till nätverket.
Samordning ang marknadsföring
har skett genom samarbete med
Fröjel hembygdförening, Vikingabyn

och Länsmuseet i större annonser.
En utbildning i att arrangera en
historisk marknad genomfördes tillsammans med Medeltidsveckan,
hembygdsförbundet och Gotlands
bildningsförbund
Arbetscentrum har varit till stor
hjälp i många sammanhang under
vikingaåret. De har, på uppdrag av

olika aktörer utfört praktiskt arbete
och funnits på plats för byggande i
När, på Roma Kungsgård, på
Stavgard och i samband med
Lännaskolans vikingagård. De har
även deltagit i ett evenemangsöverskridande nätverk för att samarrangera praktiska frågor mellan vissa evenemang.

EKONOMI
Totalt sett har projektet under 2005 omfattat 1 511 044 kr exklusive
den privata medfinansieringen i form av ideell tid.

Dessa medel har fördelats enligt
följande: Egen personal - 699 251 kr
(2 heltidstjänster)
Eget arbete - 141 445 kr (Högskolans
medfin. i form av Dans medverkan)
Indirekta kostnader - 418 348 kr
(administrativa kostnader)
Externa tjänster - 100 000 kr (översättning, annonsproduktion, etc)
Övriga kostnader - 152 000 kr

(tryck, annonser, broschyrer, hemsida,
möten, etc)
Posterna externa tjänster och
övriga kostnader motsvarar de medel
som använts till marknadsföring och
samordning. Man bör också ha i åtanke att under 2004 skedde en stor del
av marknadsföringen inför 2005 och
motsvarande poster låg då på 160 000
kr respektive 312 000 kr.

Årets kostnader har fördelats på, i
runda siffror: Annonser - 120 000 kr
Tryckkostnader - 40 000 kr
Resor inkl milersättning - 20 000 kr
Möteskostnader - 11 000 kr
Byråarvoden (produktion av annonser
och trycksaker) - 50 000 kr
Övriga externa tjänster (översättning,
föreläsare, etc) - 13 000 kr
Hemsida, löpande kostnader - 5 000 kr

REDOVISNING (ARKIV)
Under året har kvartalsrapporter innehållande ekonomisk redovisning samt lägesrapport redovisats till projektets huvudfinansiärer,
Mål 2 Öarna samt Gotlands kommun.

Lägesrapporterna innehåller
rubriker såsom:
- Periodens verksamhet och
kostnader – tidsplan
- Uppnådda resultat
- Indikatorer
- Informationsinsatser och
offentliggörande
- Övrigt

Uppskattningsvis tar dessa rapporter
en veckas heltidsarbete för en person.
Även om detta arbete har tagit en del
tid så är det en fördel att det sker en
kontinuerlig och strukturerad dokumentation. Rekvisitioner, lägesrapporter, ansökningar, beslut mm från
projektets start 2001 finns dokumenterat i pärmar. Dessa finns från och

med 1 jan 2006 på Olle Hoffmans
kontor vid Högskolan på Gotland,
samt på Mål 2 och hos Regionala
Utvecklingsteamet. Allt som har rört
projektet finns även diariefört på
Högskolan på Gotland.

Genom denna skrivelse avslutar vi projektet Gotland Viingaön i den form som hittills varit, och ser fram emot en fortsättning av projektet i föreningsform.
/Projektgruppen december 2005

12

Bilaga ll

INVIGNINGEN
25 feb 2005

Invigningen arrangerades av projektgruppen för Gotland Vikingaön.
Ca 1000 personer uppskattas ha sett skådespelet i Lojsta, ca 3000 personer var
engagerade i vårdkasetändningen och ca 500 personer såg kronprinsessan tända
den första vårdkasen på Grogarnsberget.
INVIGNINGSDAGEN VAR
INDELAD I TRE STEG:
1. Tändning av första vårdkasen på
Grogarnsberget med efterföljande
prinsessfika hemma hos Björn
Håkansson
2. Skådespelet om Ingegerd och
Jaroslav i Lojsta (utomhus)
3. Middag i bildstenshallen, kommunen som värd, speciellt inbjudna.
Gille i vikingabyn för allmänheten
Teaterföreställningen genomfördes i
Lojsta med stor och ovärdelig hjälp av
Lojsta Hembygdsförening samt
Länsteatern på Gotland.
Vårdkaseprojektet genomfördes tillsammans med Claes-Göran Appelkvist
och Björn Håkansson samt hela
Gotlands Hembygdsrörelse.
Att Kronprinsessan kunde bjudas in

var tack vare Gotlands Kommun och
Länsstyrelsen på Gotland. Middagen
för
Kronprinsessan
hölls
i
Bildstenshallen och Bosse Nilsson
från Donners Brunn lagade mat till
denna tillställning.
SKÅDESPELET
Skådespelet gick av stapeln i två
minusgrader och snö på utomhusscenen i Lojsta. Repetitionerna skedde
framförallt i Visby veckorna innan
men två repetitioner med de närmre
50 statisterna ägde rum i Lojsta.
Manus var skrivet på fornnordiskt
versmått, bland annat ljóòaháttr. Delar
av manus, se nedan.
MEDVERKANDE

Ingegerd - Camilla Eriksson
Jaroslav - Mats Sundberg
Olof skötkonung - Bengt-Åke
Rundqvist

Völvan - Gun Westholm
Ragnvald - Bosse Carlgren
Prästen - Roland Olsson
Bröllopsvittnen - Susanne de Paulis
och Björn Sundberg
Las den väise - Las Jakobsson
Speakerrösten - Hans Villius
Kören - Toftetten och WIBS
Sångsolist - Karin Strinnholm
Lagergren
Lurblåsare - Petter Åkeson
Manus - Bosse Carlgren
Regi - Örjan Herlitz/Helena Kruthof
Ljud och ljud - PA-Kompaniet
Kostym - Modehuset Medeltiden
och privata dräkter
Ca 50 statister från Styringheim och
privatpersoner
Exempel på verser som ingick i
skådespelet finns nedan, lånat från
Bosse Carlgren www.carlgrens.info
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Först följer en liten instruktion:
+ tecknen nedan visar gräns mellan
kortraderna. Det första tryckstarka
ordet till höger om + är huvudstav
och styr allitterationen.
Här återges inte skådespelet i sin helhet, endast de fornnordiska verserna
med kort sammanbindande text.
Berättaren,Völvan, en sierska, kväder
på ljóòaháttr
Orons tid + har ängslat alla
i härnad går Gud mot gud
Fränder bryta + fränders frid
Döda är dagligt dåd
Tacksam har jag + tecknen tytt om
Ingegärd den ljusa
Stiger snart med + storhets glans
upp som österns sol
Olof skötkonung kan inte acceptera
att Olav Haraldsson, den digre kallad,
gör anspråk på den norska kronan.
Den förlorades till svearna vid slaget
vid Svolder. Ragnvald i Skara,

konung Olofs jarl, vill dock ha slut på
de ständiga gränsfejderna med Norge
och försöker få till stånd ett giftermål
mellan Olav och sveaprinsessan
Ingegerd. Hon blir frestad och kväder
på galdralag:
Olav är ung + ämnad för makt
mot storhet strävar jag även
I brudblygt bröst + en brand nu tänts
av man jag aldrig mött
med eld jag aldrig ägt.
Ingegerd har inget stort hopp om att
hennes far ska gå med på bröllopet.
Hon får rätt. Olof Eriksson, av oss
mer känd under sitt sentida tillnamn
skötkonung, exploderar i fornyròislag:
Okrönte usling + övervikting
Norske niding + Nidarosdrägg!
Rövhåls like + rövarehövding
aldrig du äger + Ingegerds hjärta!
Men Ragnvald jarl fortsätter oförtru-

tet sitt lobbyarbete och vid alla svears
ting i Uppsala 1018 tvingas han enligt
lagen att gå med på vad mötet
bestämt. Bröllopet skall bli av.
Ingegerd sömmar en vacker fästmansgåva och sänder till Olav och jublar
på bálkarlag:
Arton år jag + är till våren
konungs kona + kallad redan
Främste friarn + frejdad kämpe
väldig viking + väntar ivrig
Den sommaren väntade Olav vid
Kungahällamed sjögilda skepp förgäves.Till hösten måste han snöpligen
fara, sin brud förutan. Kanske var det
nu han började kallas Olav den helige på grund av sin heliga ilska?
Berättaren för handlingen vidare i
fornyrdislag:
Ragnvald jarl nu + rådigt önskar
Olav digre + Astrid giva.
Frestar kungens + frillodotter?
Vendisk skönhet + väl så vacker
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Jo, faktiskt. Det verkar ordna sig med
freden mellan svear och norrmän,
men hur ska det gå för Ingegerd?
Eller uttryckt i speakertext, som till
föreställningen vänligen inlästs av
ingen mindre än Hans Villius:

Han ropar: "Ha! Offra en strof i
renaste drottkvätt på en sådan! Huru
djupt kan man sjunka?
Landsförrädaren Ragnvald skall lida
livstids hängning på vatten och bröd
utan sängakläder!"

Olav är verkligen hågad. Vet sveakungen verkligen om det här?
Kommer fredens och den trygga
gränshandelns äktenskapsmånglare,
Ragnvald, kanske att lyckas denna
gång?

Men just som allt ser som mest hopplöst ut kommer en kurir från fursten
Jaroslav av Novgorod, Rurik den stores sonsons son. Hans mor var kejsardotter från Miklagård! En mäktig
hövding, med blodsband bunden till
svearna har skrivit ett märkligt brev
på renaste drottkvätt:

Men Olov skötkonung är urförbannad, på ren svenska, han brister ut i en
ilsken drottkvætt:
Dig, din usle asgam,+ aldrig siktet
sviktat.
Karsk, du stursk vill störta + statens
trygga byggnad för att handels hinder
+ häva. Sluta sträva att min ätt mer
viga + åt den norske torsken.

Frid, O, låt oss fredligt + frände, våra
länders stöttestolta ättband + stärka samman verka!
Att så gagna gott vårt + gudahelda
välde ilar jag till Olov + Ingegerd att
tinga

Med andra ord vill han ha Olofs dotter
vid sin sida. Han erbjuder Ingegerd
en gyllene framtid - ja, ett liv i Rus
och dus! Det här faller konungen på
läppen. Ingegerd måste foga sig, men
inser att hon har trumf på hand och
ställer hårda villkor på galdralag:
Aldeigjuborg + önskar jag få och
Ladogasjön som förläning. Därtill
som stöd + en storman svensk:en vän
av eget val om saken skall på tal!
Olof tappar nästan hakan, men den
politiska nyttan med bröllopet är för
stor. Hon får vad hon vill.
När han får veta vem stormannen är
blir han nästan vansinnig (på bálkarlag):
Lömska Lillan! + Lurad är jag
Högt förhandla + har du kläm på
Hjälp den djävla + jarlen blott, att
ur min åsyn + alltid vara
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Bröllopet kan bli av och man väljer
att förlägga det till Gotland, en
neutral handelspartner. Historiskt
korrekt? knappast troligt, men ändå
inte helt otänktbart. Las den väise, en
uråldrig gute hälsar alla välkomna
och utlovar mat och dryck till alla om
de blott inte bär sig åt som galna svin.
Han avslutar med en liten knäppt
runhända på gutniska:

har inte vårdkasar tänts på nästan 200
år på ön. Det var ett stort experiment
som flera tusen gotlänningar var
engagerade i. Efter det att kronprin-

Färden gick vidare mot Lojsta slott.
Där på friluftsscenen blev Ingegerd,
dotter till Olof Skötkonung, bortgift
med den rusiske fursten Jaroslav.
Huttrande stod den tusenhövdade
publiken och beskådade det vackra
teaterstycket. Martin "E-type"
Eriksson öppnade scenen med att
tända facklor, berättade att året var
1019 och att alla i publiken skulle
känna sig som bröllopsgäster. Martin
Eriksson, som ju är son till Bo G (f.d.
programledare för Vetenskapens
värld), är mycket historieintresserad
och framförallt engagerad i vikingatiden. Tillsammans med vänner äger
han 9 (!) vikingaskepp.
Månen sken över många vikingafester
runt om på ön den kvällen. Tofta
vikingaby ställde till gille, många
drack dricke runt sin vårdkase och i
Bildstenshallen på Länsmuseet blev
Kronprinsessan bjuden på storslagen
bankett som varade natten lång.
Många var de gotlänningar som vaknade sent nästa dag.

Gi nå plass + ti gildar stass
Bid ti Frej + u fruktbar bläi
men Kristus, han + kanhänd’ u kan?
rop’ sum ja, + rop’: ”Hurraaaaa!”
Alla hurrar för det nyanlända paret
och det stora bröllopsföljet samt biskopen från det stora landet i öster.
Härpå vidtar en vacker vigselceremoni
i extremt sammandrag endast beledsagad av gregoriansk sång ❖
Nedan en summerande artikel om invigning från GotlandsMagasinet skriven av
Helena Kruthof:
KUNGLIG GLANS ÖVER
VIKINGAÖN
Så kom hon äntligen, kronprinsessan.
I höga klackar och med ett strålande
leende klev hon upp på Grogarnsberget och tände den första vårdkasen. Gotland jublade.
Mitt mellan två snöstormar kunde
Gotland visa sin allra bästa februarisida
för kungligheten och hennes sällskap.
Det var invigning av Gotland
Vikingaön och den 25 februari. Ön
bjöd på sol, vindstilla och så småningom fullmåne.
Kronprinsessan skulle tända den första
av fler än 40 vårdkasar. Vad man vet

sessan gracefullt tänt sin kase flammade eldar upp med ca 5 minuters mellanrum runt hela öns kust. För säkerhetsskull var det upplagt enligt ett
tidschema. Man tände på sin kase
även om man inte såg den föregående elden. I många socknar ställde man
till en egen fest runt elden och räknade ner innan man skulle tända.
– Tre, två, ett, noooll!
Kronprinsessans eld tog fart och de
kungliga gnistorna syntes ända till
Lau. Snart fick hon komma in i värmen hos hembygdsrörelsens ordförande
Björn
Håkansson
i
Katthammarsvik på ett riktigt gotländskt kaffekalas. Hon åt frejdigt av
kakorna berättar de som var med, och
som den gotländska traditionen bjuder fick alla kakpåse med sig hem.
Kronprinsessan tog två.
- Den här traditionen tar jag
gärna till mig, sa en strålande prinsessa med påsar i hand.

"Det var väl en trevlig förlossning av
Gotland Vikingaön" sa någon efteråt.
Och det var i sanning grandiost.
Startskottet på vikingaåret 2005 ger
mersmak. Programmet är fyllt med
teateruppsättningar, föreläsningar,
utgrävningar, marknader och mycket,
mycket mer. Bara att ta för sig! ❖
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Utvärdering av
vårdkasetändningen 25 februari 2005

Som en markering av starten på Vikingaåret 2005 tändes vårdkasar på närmare 40 platser
på Gotland en kall kväll den 25 februari. Efter att den första vårdkasen tänts av
kronprinsessan Victoria på Grogarnsberget spreds elden söderut, norrut och västerut och
fick stora delar av Gotlands kust och inland att lysa upp. Gotlands Hembygdsförbund
ansvarade för arrangemanget.
Historik
Att vårdkasar uppfördes redan under forntiden råder knappast några tvivel om, däremot är
omfattningen och de exakta platserna okända. Möjligen kan vissa av öns många fornborgar även
ha använts för detta syfte. Huruvida vissa gotländska ortnamn, t. ex. med namnleden –vard och
–vård anspelar på gamla vårdkaseplatser har varit ett omdiskuterat ämne. I en artikel i
Gotländskt Arkiv 1947 ger Nils Vilhelm Söderberg en bild av det historiska användandet av
vårdkasar på ön. Han är av uppfattningen att det inte funnits ett allomfattande system av
vårdkasar, utan snarare att varje vårdkase använts för att ”alarmera den närmaste bygden”. Han
trodde vidare att ortnamn innehållande –vard och –vård tillkommit under senare tid.
I artikeln ”Nya rön om gotländska vårdkasar” i Gotländskt Arkiv 1968 är Sture Engquist delvis
av en annan uppfattning. Han presenterar en lång rad platser med namn innehållande –vard och
–garn och är övertygad om att många av dessa namn verkligen pekar ut förhistoriska och
historiska platser för vårdkasar. Oavsett om ortnamnen i vissa fall pekar ut platser där vårdkasar
stod eller inte, så kan man konstatera att den förhistoriska och tidighistoriska situationen till stora
delar är okänd.
Först från slutet av 1600-talet och framåt finns mer detaljerad dokumentation kring platserna,
vårdkasarnas konstruktion och hur de fungerade i ett omfattande signalsystem. Ett antal platser
finns beskrivna i reseberättelserna av Carl von Linné (1741) samt C.G.G. Hilfeling (1797 och
1799 samt 1800 och 1801).
Typer av vårdkasar
Det har med all sannolikhet funnits en mängd olika typer av vårdkasar som använts olika
frekvent i olika delar av landet. Kasens utformning bör ha byggt på traditioner men också på
tillgång till material, arbetskraft och tid. På grund av skiftande förutsättningar bör vi räkna
med att olika ”blandformer” har funnits som vi idag har låg kännedom om. På bilderna nedan
visas tre varianter, eller huvudtyper. Typerna 1 och 2 finns beskrivna i ovan nämnda artiklar
och resekrönikor.
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1. Lappkåtetyp

2. Vardstang

3. ”Majbål”

Syfte
Idén till att tända vårdkasar kom från Claes-Göran Appelquist vid ett informationsmöte om
Gotland Vikingaön 2004. Claes-Göran Appelquist, Björn Håkansson, ordförande i Gotlands
Hembygdsförbund samt projektgruppen för Gotland Vikingaön hade sedan en rad möten kring
arrangemanget.
Syftet har varit att ge liv åt en gammal tradition som varit viktig i äldre tider och inte minst ur
kommunikationssynpunkt. Ett annat syfte var också att Hembygdsförbundet med detta
evenemang kunde samla intresserade ett stort antal gotlänningar över hela ön vid ett och samma
tillfälle vilket i sin tur både stärker samhörighet och hembygdskänsla.
Den 30 januari 2005 anordnades ett informationsmöte i Björke som besöktes av cirka 50
personer. Förutom information om vårdkasetraditioner i andra delar av Sverige och om planerna
kring Vikingaåret på Gotland, så diskuterades en del praktiska tips inför den 25 februari. Efter
mötet uppfördes en mindre vårdkase av lappkåtetyp i närheten.
Ett tag diskuterades möjligheten att genomföra ett fullskaletest med ett par vårdkasar på
historiskt belagda platser, tända dem och se om man kunde se eldarna eller röken mellan dessa
platser. Vegetationen ser idag på många platser helt annorlunda ut jämfört med då traditionen
fortfarande var levande och därför vore ett test av intresse. På grund av tidsbrist blev inte
fullskaletestet genomfört. Vi beslutade i stället att tändningen den 25 februari både skulle fungera
som ett test på kommunikationsförmågan samtidigt som det utgjorde en stämningsfull och
engagerande start på Vikingaåret.
Genomförandet
Vid mötet i Björke sammanställdes en lista med alla vårdkaseplatser samt med en
kontaktperson på varje plats (vardvakt). Vidare utformades ett tändschema som skulle inledas
med den första elden på Grogarnsberget 16.40. Elden skulle sedan spridas med tio minuters
mellanrum söderut, norrut och västerut till dess att samtliga vårdkasar brann. Meningen var att
varje vårdkase skulle tändas när man såg föregående vårdkase flamma upp. Om man inte såg
denna så skulle man i stället tända sin vårdkase enligt tändschemat. Varvet runt ön kunde
sägas vara fullbordat då de sista skulle tändas 18.30.
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I de rapporter från vårdkaseplatserna som mottagits så verkar den 25 februari ha bjudit på
ganska gynnsamt väder, d v s förhållandevis klart och måttliga vindar. På vissa platser verkar
vindarna varit något starkare och vissa platser har rapporterat om dis, men i stort var
förhållandena goda. Sammantaget verkar det som om ungefär hälften av platserna tände sina
vårdkasar när de såg eld eller rök från föregående vårdkase medan hälften av platserna inte
såg föregående plats utan tände efter tändschemat.
Utvärderingsunderlag
Denna sammanställning bygger på rapporter som skickats in av vardvakterna vid 29 vårdkasar. På
bifogad karta finns samtliga vårdkaseplatser utmärkta (åtminstone de som varit med på något av
de planeringsmöten hölls under januari och februari, eller som på annat sätt anmält sitt intresse).
Gröna prickar markerar de platser som skickat in rapport och röda prickar markerar platser där
rapport saknas. Pilarna markerar visuell kontakt, alltså där det varit möjligt att se från en
vårdkaseplats till en annan (se teckenförklaring på kartan).
Utvärderingen har byggt på ett antal frågor som alla platser skulle besvara efter bästa förmåga.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vilken typ av vårdkase byggdes (”majbål”, ”lappkåta”, fyrstång etc.)?
Vid vilket klockslag tändes vårdkasen?
Hur länge brann vårdkasen?
Syntes några andra vårdkasar?
Syntes Er vårdkase från någon annan vårdkaseplats?
Hur många besökte vårdkasen?
Skulle ni vilja göra om evenemanget (om ja; när och på vilket sätt)?

Resultat
Det sammanvägda resultatet på frågorna 1-6 finns uppställt i tabellform i bilaga 1.
1. En stor majoritet av vårdkasarna var av typen ”lappkåta” (se bild 1 sid 3). I detalj har det
varit mindre skillnader, alla har dock byggt på en teknik med uppresta slanor som bildar
en kon. Konerna har haft olika bred bas och har i de flesta fall fyllts med torrt virke, torra
julgranar eller annat lättantändligt material. Ett par platser har pallrat upp basen med
tjocka träkubbar. I vissa fall har också en ring lagts om konen för att minska risken för
kollaps.
Kasen vid Bjärges i Vänge bestod av två ”vardstänger” bl.a. omnämnd i Gotländsk
Ordbok av Per-Arvid Säwe. Två höga träpålar med tjärtunnor i toppen restes på varsin
sida om en tredje träpåle som fungerade som stege (se bild 2 sid 3).
Vid Torsburgen riggades den gamla vårdkasekorgen upp i utkikstornet. Den fylldes med
lättantändligt material och läts brinna i ca 1,5 timme.
Kasarna i Alva och Lojsta utgjordes av ”majbål”, d v s högar av ris och annat brännbart
material (se bild 3 sid 3).
2. Det verkar vara ganska jämnt uppdelat mellan de platser som har tänt vårdkasen efter det
tändschema som uppfördes samt de som tände sin vårdkase när de såg en annan vårdkase
flamma upp. Alla platser har inte lämnat uppgifter om detta.
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3. När det gäller brinntid så varierar den från ca 10 minuter upp till ca 5 timmar. Man bör ha
i beräkningen att det rör sig om uppskattningar och det finns olika tolkningar av vad som
egentligen ingår i begreppet brinntid. De kasar som var av typen lappkåta kollapsar av
naturen när de brunnit tillräckligt och en del har därför uppgett att kasen har ”rasat”.
Andra kasar har däremot rasat eller vält mer på grund av konstruktionen, i vissa fall i
kombination med kraftig vind, vilket har förkortat brinntiden. Det skäl som oftast har
angetts till raset är att vårdkasen gjorts hög och ”toppig” med en för smal bas vilket gjort
den ranglig. Vardstängerna i Vänge brann ut när tjäran var slut och vårdkasekorgen på
Torsburgen släcktes.
4. 20 av 29 platser har sett någon vårdkase från sin plats. Fem platser har sett fler än en
vårdkase. Klinteberget toppar i särklass med att ha sett fyra andra vårdkasar! 69% av
platserna har alltså, trots utbredd vegetation, kunnat ta emot en ”signal” i form av elden
eller röken från en annan plats. Vid en blick på kartan så framgår tydligt att det är lättast
att kommunicera vid kusten, t.ex. i området norr och söder om Slite samt på västkusten
norr och söder om Klintehamn. Kasarna stod också tätare längs kusten vilket i ännu
högre grad förstärker intrycket.
5. 22 av 29 platser (76%) rapporterar att de blivit sedda från annan vårdkaseplats. Intressant
att notera är att det i de flesta fall rört sig om tvåvägskommunikation, d.v.s. plats A och B
har sett varandras vårdkasar. Ganska få platser redovisar med andra ord att de sett en
annan plats som inte har sett dem.
6. Antalet besökare vid vårdkasarna har erbjudit trevlig läsning. Beräknat på 29 platser
uppgick antalet aktiva och besökare till ca 2200 stycken vilket bör betyda att ca 3000, eller
kanske ännu fler, samlades under en kväll för att aktivt delta eller bevittna denna speciella
händelse! Att detta evenemang lockade många besökare blir ännu tydligare när man
beaktar att vädret var kallt och att det var problematiskt att överhuvudtaget ta sig till vissa
platser på grund av väglaget.
7. Från nästan samtliga platser är man positiva till att upprepa evenemanget vid ett annat
tillfälle. Det har inte inkommit några konkreta förslag på tidpunkt men många ser gärna
att tändningen sker något senare på året, då vädret förhoppningsvis är något varmare. Ett
flertal har sagt att de gärna ser att tändandet av en vårdkase blir en årlig aktivitet. Flera
platser har uppgett att man planerar att uppföra en ny kase 2006.
Uppmärksamheten i media
Den 25 februari var starkt mediabevakad, mycket tack vare ett långsiktigt marknadsföringsarbete
för Gotland Vikingaön och Vikingaåret 2005. Bevakningen blev naturligtvis ännu mer påtaglig i
och med kronprinsessan Victorias samt Martin ”E-Type” Erikssons glädjande medverkan.
Genom dessa celebra gäster var det stort fokus på den inledande vårdkasen vid Grogarnsberget.
Claes-Göran Appelquist och Roland Hejdström dokumenterade även tändningen av vårdkasarna
från helikopter och såg till att kvällsnyheterna i både SVT och TV4 visade inslag om vårdkasarna
samma kväll. Antalet artiklar i Gotlandspress som nämnt vårdkasar både före och efter
evenemanget är sammanlagt 17 stycken.
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Framtida tradition?
Vid sammanställningen av rapporterna så är det tydligt att vårdkasetändningen den 25 februari
var lyckad på många sätt. För det första verkar det ha varit bra uppslutning vid byggandet av
vårdkasarna. För det andra verkar kommunikationen mellan platserna har fungerat i de flesta fall
trots att vegetationen idag är annorlunda och att det är idag finns större skogspartier som
skymmer sikten än under tidigare perioder då vårdkasar användes. Besöksantalet måste också
anses som mycket lyckat! Att ca 3000 personer samlas på ett stort antal platser för att bevittna
detta spektakel, dessutom under ganska bistra väderförhållanden, visar att det fanns ett stort
intresse för denna aktivitet. Inte minst viktigt är att socknen eller bygden har kunnat bygga upp
något gemensamt för att sedan umgås och underhållas vid själva tändningen.
Avslutningsvis bör än en gång påpekas att stora delar av denna historiska tradition för oss idag är
okänd. Mer forskning och arkivstudier skulle kunna ge större kunskaper om bruket av vårdkasar
på Gotland och finna fler platser där det finns historiska belägg för att vårdkasar en gång stod.
Läsning av artiklarna i Gotländskt Arkiv ger vid handen att det bör ha varit mångdubbelt fler än
de 40 platserna som deltog i detta evenemang. Tillsammans har vi nu genomfört ett test av
uppförande, tändning och kommunikation.
Förhoppningsvis delar vardvakterna med sig av resultaten från denna utvärdering till andra som
deltog och därigenom kanske intresset föds för att göra detta till en återkommande aktivitet.
I skrivande stund har jag fått reda på att Gotlands Hembygdsförbund har sammanställt en film
från vårdkasetändningen på en DVD. Den går att köpa via Gotlands Hembygdsförbunds kansli;
Gotlands Hembygdsförbund
Brov. 25B
621 41 Visby
Tel. 0498-21 88 45
Om ni har synpunkter eller frågor kring denna utvärdering får ni gärna kontakta;
Olle Hoffman
Högskolan på Gotland
Cramérgatan 3
621 67 Visby
Tel. 0498-29 98 30
E-post: olle.hoffman@hgo.se
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17.20
17.20
17.20
17.30
17.30
17.30
17.40
17.40
17.50
17.58

Lappkåtetyp

Lappkåtetyp
Lappkåtetyp
Vardstang
Lappkåtetyp
Lappkåtetyp
Lappkåtetyp
Lappkåtetyp
Lappkåtetyp
Lappkåtetyp

Lappkåtetyp

Lappkåtetyp
Lappkåtetyp
Majbål
Lappkåtetyp
Lappkåtetyp
Lappkåtetyp
Lappkåtetyp
Lappkåtetyp
Lappkåtetyp

4. Gothemhammar

5. Lotsbacken, Slite
6. Hallbacke, Eke
7. Bjärges backe, Vänge
8. Baraberget
9. Kapellet, När
10. Hus, Ronehamn
11. Roma
12. Furillen
13. Smöjen, Hellvi

14. Sandarve kulle,
Fardhem
15. Fole
16. Faludden
17. Strabainsbacke, Alva
18. Holmhällar
19. Lauters, Fårö
20. Valar, Vamlingbo
21. Bläse/Fleringe
22. Halls Huk
23. Häftingsklint, Hangvar

17.00
17.00
17.00
17.00
17.10
17.10
17.10
17.10
17.10

16.50

16.30
16.40
16.50

Lappkåtetyp
Vårdkasekorg
Lappkåtetyp

1. Grogarnsberget
2. Torsburgen
3. Lau backar

Syntes andra vårdkasar?

3-4 tim
3 tim
1 tim
45 min
2 tim
1,5 tim
30 min

Nej
Nej
Kasen i Fardhem
Nej
Halls Huk
Kasen vid Näsudden
Halls Huk
Lauters och Bläse
Kasaklint och Lickershamn

2 tim (drygt) 1
Nej
1,5 tim (släcktes) Rök från Kasen i Vänge
2 tim
Rök från kasen vid
Kapellet, När
30 min-1 tim
Lotsbacken, rök från kasen
vid Furillen
4 tim
Kasen vid Gothemhammar
Nej 2
3 tim
Nej
40 min 1
Nej
1 tim
Kasen vid Hus
1
1 tim?
Kasen i Eke
30 min-1 tim
Nej
1 tim (drygt)
Kasen i Smöjen
45 min
Furillen, rök från
Lotsbacken och ev.
Gothemshammar
1 tim
Nej

Tändes kl. Brinntid

Vårdkasetyp

Plats

Bilaga 1. Utvärdering från 29 vårdkaseplatser

Nej
Nej
Nej
Nej
Halls Huk
Sundre
Halls Huk
Lauters, Bläse
Kasaklint och
Lickershamn

Strabainsbacke

Gothemhammar
Ronehamn
Torsburgen
Nej
Lau backar
Kapellet
Nej
Gothemhammar
Furillen

Lotsbacken

Såg andra
vårdkasar Er?
Nej
Nej
Nej

Ca 25
Ca 100
Ca 35
Ca 50
Ca 60-70
Ca 25-30
Ca 35
Ca 20 (+100) 4

Ca 50

Ca 150
Ca 50
Ca 100
Ca 85
Ca 70-100
Ca 100
Ca 40
Ca 125
Ca 40-50

Ca 50

Mer än 300
Ca 25
Ca 30

Antal besökare
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18.20
18.20

18.05
18.07
18.10
18.10
5-8 min 1
2 tim

45 min
5 tim
1 tim
3 tim

Kasen vid Häftingsklint
Kasen vid Häftingsklint
Nej
Styrmansberget, Valbyte,
Vårdkasehöjden och
Kronvalds
Klinteberget 3
Klinteberget
Klinteberget
Klinteberget

Häftingsklint
Häftingsklint
Klinteberget
Valbyte,
Vårdkasehöjden
Ca 150-200
Ca 130

Ca 50-60
Ca 50 (+100) 4
Ca 60
Ca 40-50

8

Vårdkasen rasade, 2 Spejare i kyrktornet såg dock kasarna på Faludden samt Strabainsbacke i Alva, 3 Två personer såg en eld söderut som de tolkade
som Styrmansberget, men bör i stället ha varit Klinteberget, 4 100 personer nere på stranden beundrade båda kasarna vid Häftingsklint resp. Kasaklint.

Lappkåtetyp
Lappkåtetyp

28. Valbyte, Västergarn
29. Vårdkasehöjden, Tofta

1

Lappkåtetyp
Lappkåtetyp
Lappkåtetyp
Lappkåtetyp

24. Hamnen, Lickershamn
25. Kasaklint, Hangvar
26. Styrmansberget, Fröjel
27. Klinteberget
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Följande collage av bilder är hämtade från arbetet med vårdkasen vid Faludden.

Tack till Karin och Åke Mattsson för
att ni delade med er av bilderna.
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