
Gotland 
Natur och kultur i sensommartoner! 

 

En konst- och keramikresa  

i Visby och på Sudret 
 

 

 

 
 

 

 

 

Under ledning av ciceronen Marika Bogren, avdelningschef för Samlingar och Kulturmiljö på 

Gotlands Museum, tillbringar vi tre fullspäckade dagar på Gotland när det är som bäst. 

Programmet är särskilt utformat för Porslinsmuseets Vänner och innehåller specialvisningar 

och exklusiva konstnärsbesök. Hela resan inramas av initierade berättelser, på gotländska, om 

ön förr och nu med en och annan överraskning.   

 

Ta gärna med kikare!  

Med reservation för oförutsedda ändringar. 

  

Varmt välkomna!  

 

Marika Bogren 

0704-936350  

Marika.bogren@gotlandsmuseum.se  

mailto:Marika.bogren@gotlandsmuseum.se


DAGSPROGRAM  
  

Dag 1: Torsdag 5 september – AVRESEDAG  
 

 

BÅTRESA  

7.10 Samling för den som vill vid Cityterminalen Stockholm. 

7.30 Båtbuss Cityterminalen-Nynäshamn, ankomst ca 8.30 vid terminalen.  

8.30 Samling Nynäshamn båtterminalen. Kontakta Ursula Malmström Nehm. 

9.15 BÅT Nynäshamn-Visby.  

12.40 Ankomst Visby hamn. 

 

Taxi eller promenad (ca 10 min) 

Båtterminalen Visby-Hotellet (för avlämning av väskor) 

 

HOTELL  

15.00 OBS! 

Incheckning på Best Western Solhem Hotel Visby 

https://www.solhemhotel.se 

 

13.00-18.00  

Visby på egen hand!  
Det finns många trevliga promenadstråk, butiker, lunch- och fikaställen. 

 

TIPS PÅ BESÖKSMÅL 

Keramikern Helle Kobbernagel tar gärna emot oss som är intresserade i sin ateljé (ca 

13.30). Promenad ca 15 min från hotellet. Möjlighet att också besöka Langska huset.  

Föranmälan till Marika senast 1 sep.  

https://helle-k.com/index.html 

Övriga tips 

- GKF, konstnärsförening Wallérs plats 

- Visby Domkyrka, S:ta Maria  

- DBW:s botaniska trädgård 

- Gotlands Museum  

- Camilla Jensen keramik,  

S:t Hansgatan 38, http://www.cjensen.se 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 

MIDDAG  

Restaurang Mille Lire, Stora Torget  
En välrenommerad pizzarestaurang, belägen i den myllrande stadskärnan, alldeles nära S:ta 

Katarinas kyrkoruin. Förbeställning av meny till Marika senast 1 sep.  

http://millelire.se/historia/ 

https://www.solhemhotel.se/
https://helle-k.com/index.html
http://www.cjensen.se/
http://millelire.se/historia/


DAGSPROGRAM  

 

Dag 2:  Fredag 6 september  

Brucebo, Gotlands Konstmuseum, Sudret 
 

Frukost och utcheckning. Väskorna kan lämnas i bussen. Samling senast 9.25. 

 

9.30  

Stenbergs Buss avgår från hotellet.  

 

9.45  

Dagen startar med besök i konstnärshemmet Brucebo, där konstnärerna Caroline Benedicks 

Bruce och William Blair Bruce levde och verkade från 1900. De är representerade i 

Nationalmuseums och Gotlands Museums samlingar. Efter Williams död 1906 blev Brucebo 

under Carolines ledning en knutpunkt för öns kulturliv, hon var också engagerad i sociala 

frågor och medlem av öns lottakår. Hon avled 1935. Fastigheten med dess olika byggnader är 

sedan dess en stiftelse, som förvaltar kvarlåtenskapen och som sedan 1972 delar ut 

vistelsestipendier till kanadensiska konstnärer. Hanne Ödin, ledamot i Brucebostiftelsen, 

visar hemmet och berättar om konstnärsparet.  

 

 
 

10.45  

Förfriskning/frukt före påstigning på bussen. 



11.00  

Villa Muramaris. I trädgården, ursprungligen ritad av Nils von Dardel, ståtar den 

italienskinspirerade villan, som beboddes av konstprofessorn Johnny Roosval och konstnären 

Ellen Roosval, född von Hallwyl. Här fördes under 1900-talets första decennier ett rikt socialt 

liv, med besök av många kulturpersonligheter. Rolf de Maré (grundaren av Dansmuseet i 

Stockholm) tillhörde familjen och besöktes av bland andra Nils von Dardel – som målade Den 

döende dandyn på platsen.    

 

Möjlighet ges att ta en kort promenad på 15 minuter i den vackra kulturmiljön.  

 

11.15 

Bussen avgår till Visby. 

 

11.30  

Vi beger oss till Gotlands Konstmuseum, beläget på S:t Hansgatan 21 i en skolbyggnad 

från 1850-talet. Där visar Marika Bogren keramikutställningen Kalkstensdrömmar, där ca 20 

gotländska keramiker är representerade med i huvudsak bruksgods. Vi talar om 

förutsättningarna för keramiskt skapande på ön förr och nu och jämför med våra erfarenheter 

från Gustavsberg. Om vi har tur möter några av keramikerna upp oss i utställningen!  

 

   
 

 

12.45  

LUNCH  

som vi intar i Gotlands Museums café på Strandgatan. I museet finns en välförsedd butik 

med möjlighet till inköp av kultursouvenirer, fina böcker och smycken.  

 

13.45 Buss avgår från Strandgatan. 

Stenbergs Buss hämtar upp oss på Strandgatan utanför museet. Vi åker söderut och passerar 



Tofta, med fin medeltidskyrka och utsikt över hav och stränder. Också Västergarn åker vi 

igenom, med skymt av fågellivet nära stränderna, innan vi når Klintehamn (där Marika har sitt 

hus). Bussturen ger en stunds vila och reflektion. 

 

Färden fortsätter söderut längs den västra kusten i vackraste sensommardräkt. Vi tar av vid 

Fröjel mot havet och följer stranden längs ögonbedövande Ekstakusten, där Lilla och Stora 

Karlsö tronar med sitt rika fågelliv. I lugn takt kan vi botanisera bland backtimjan, blommor, 

kika på fåglar och studera fossiler. Kaffekorgen (ca kl 14.45) intar vi med havsutsikt nära 

gamla fiskelägen med sina sjöbodar.  

Bussen avgår 15.15 mot Sudret. 

 

15.45 

Det första konstnärsbesöket gör vi hos keramikern Charlotte Karlsson i Hablingbo.  

Bussen avgår 16.15. 

http://www.charlottekarlssonkeramik.com/index.htm 

 

 
 

 

16.30 

Vi besöker keramikern Ingela Karlsson och Fide Fajans i hennes fantastiska ateljé och 

butik med vinrankor och klätterrosor. Hon startade verkstaden 1997 och producerar både 

drejat och gjutet fajansgods i mjuka pasteller. 

Bussen avgår 17.15. 

http://www.fidefajans.se/about-1 

 

http://www.charlottekarlssonkeramik.com/index.htm
http://www.fidefajans.se/about-1


 

 

 

 

 

17.30 

Cirka 17.30 inkvarteras vi hos Grå Gåsen i Burgsvik, känt från TV-serien Så mycket bättre. 

En stund vila hinns med innan vi bjuds på gotländsk fördrink 18.30 hos grannen och 

skulptören Sanny Laurin, som driver konsthall i sin lada.  

 

19.00 

VÄLKOMSTMIDDAG serveras på Grå Gåsen cirka 19.00.  

Läs mer:  

http://www.gragasen.se/om.html 

 

 

 

 

http://www.gragasen.se/om.html


DAGSPROGRAM  

 

Dag 3: Lördag 7 september 

Kulturutflykt med konstbesök på sydöstra ön 
 

XX – 9.00 Frukost Grå Gåsen  

 

9.00  

Buss avgår från Grå Gåsen.  

 

9.30 

Rolf Sinnemark.   
http://rolfsinnemark.se/? 

 

 
 

10.00  

Kaffekorg från Grå Gåsen. 

 

Bussen avgår 10.15.   

 

10.30 

Eva-Marie Kothe Sjöholm. 
http://www.evamariekothe.com 

 

Bussen avgår 11.15. 

 

http://rolfsinnemark.se/
http://www.evamariekothe.com/


    
 

11.45 

LUNCH  

Som vi intar på Lammkrogen i Ljugarn. 

 

Bussen avgår 13.00.  

 

13.15 

Lena Scharp  

http://www.scharpkeramik.se 

 
Bussen avgår 13.45. 

 

    
 
14.00 

Anette Baggieri Tallås 
https://tallashantverk.se 

 

Bussen avgår 14.30 

 

       

http://www.scharpkeramik.se/
https://tallashantverk.se/


 

14.45  

VISNING av ETELHEMS KRUKMAKERI och historia – Torleif Solberg  

https://www.etelhemskrukmakeri.se 

 

      
 

 

FIKA 
Bussen avgår 16.00.  

 

16.15 

Thord Karlsson  

http://www.karlssonskrukor.se 

 
Vi passar samtidigt på att titta in i LYE KYRKA, som ligger alldeles intill.  

 

Bussen avgår 17.00 

 

 

   
  

 

 

 

 

https://www.etelhemskrukmakeri.se/
http://www.karlssonskrukor.se/


 
Lye kyrka 

 

17.30    

Gotlands Museum förvaltar och driver ett antal museigårdar runt om på ön. Ví besöker 

Kattlunds i Grötlingbo, en av museets gårdar med medeltida grund, och studerar 

gårdsmiljön, förhoppningsvis med färgrika höstblommor på fälten omkring.  

 

 

 
 

Buss avgår 18.00  

 

18.15 

Anländer till Grå Gåsen för en stunds vila och egentid före middagen. 

 

19.00  

MIDDAG Grå Gåsen  

 



DAGSPROGRAM  

 

Dag 4: Söndag 8 september  

Keramiska besök och utflykt på sydvästra ön 
 

XX-8.30 Frukost Grå Gåsen  

 

Utcheckning  

 

8.30  

Buss avgår, inklusive packning. 

 

8.45 

Nästa mål är FIDE KYRKA och konstnären Tyra Lundgrens grav. Marika berättar om 

hennes förhållande till Gotland och Fide och visar bilder på hennes gamla gård Bredqvie, idag 

i privat ägo. Vi studerar den vackra gravstenen, en stengodsrelief med kallor, utförd av 

konstnären själv och bekantar oss med hennes konst och liv.  

 

     
 

Vi bekantar oss också med interiören i Fide kyrka.  

Bussen avgår 9.30.  

 

Vi åker den sydvästra kustvägen till Klintehamn, längs Ekstastranden. 

 

10.15  

FIKA  

Vi intar kaffet på anrika Warfsholm, där Willy Wöhler hade sitt pensionat från 1899. 

Ägaren Sanna Kleven berättar om verksamheten idag.   

 



     
 

Bussen avgår 11.15 från Klintehamn 

 

11.45  

LUNCH och studiebesök Lilla Bjers (White guide), där Margareta Hoas, också kalligraf, 

och Göran Hoas berättar om gården med sina odlingar och restaurangverksamhet. Möjlighet 

att köpa färska grönsaker med mera. 

 

Bussen avgår 13.00. 

 

13.30  

Besök på Gotlands Museum och Fornsalen, där vi får en visning av arkeolog Per 

Widerström och museipedagog Lars Kruthof.   

 

     
 

15.00  

Båtterminalen till fots eller buss eller taxi. 

Samling senast 15.15! 

 

16.00 BÅT  

Ankomst Nynäshamn 19.15.  

Båtbuss i omedelbar anslutning.  

På Cityterminalen ca 20.30. 

   

 

 


