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Välkommen till Gotlands Museums produktkatalog. Här har vi samlat hela 
vårt utbud av stadsvandringar, museivisningar, föreläsningar, bussutflykter 
och konferenspaket. När du bokar din aktivitet hos oss vågar vi lova en hel-
hetsupplevelse utöver det vanliga, där våra erfarna och auktoriserade guider 
gör historien levande genom engagemang, kunskap och stor inlevelse. 
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Visningar 
Ta del av Gotlands historia genom våra spännande guidade visningar,  
där engagerade och kunniga guider tar dig med på en resa genom tiden.

UPPLEV GOTLANDS UNIKA HISTORIA PÅ FORNSALEN
Mäktiga bildstenar, flertusenåriga skelett och världens största silverskatt – unik historia 
när den är som bäst!  Fornsalen rymmer några av öns absolut viktigaste kulturhistoriska 
föremål, och med hjälp av dessa tar våra guider dig med på en tidsresa genom spännande 
anekdoter och nervkittlande människoöden. 
Ca 1 timme, max 30 pers/grupp.  
Pris: Från 2 900 kr, 170 kr/person. Skolresegrupper 2 900 kr. 

MED VIKINGARNA I FOKUS
Handelsresor till fjärran länder, tjusiga vikingatida skepp, Gotlands kristnande och silver-
skatter som gömts i jorden: den gotländska vikingatiden är verkligen spännande, något 
som levandegörs i den guidade visningen ”med vikingarna i fokus”. Avslutningen i museets 
skattkammare bjuder på en visning av världens största silverskatt, Spillingskatten.  
Ca 1 timme, max 30 pers/grupp.  
Pris: från 2 900 kr, 170 kr/person. Skolresegrupper 2 900 kr. 

MEDELTIDENS GOTLAND
På medeltiden blomstrade Gotland och handeln gjorde ön rik. Det byggdes närmare  
100 medeltida kyrkor, samtidigt som Visby växte och inledde ett samarbete med den 
stora handelsorganisationen Hansan. Men de blomstrande åren följdes av inbördeskrig, 
digerdöd, krig och klimatförändringar, händelser som ändade storhetstiden.   
Ca 1 timme, max 30 pers/grupp.  
Pris: från 2 900 kr, 170 kr/person. Skolresegrupper 2 900 kr.
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ERBJUDS ÄVEN DIGITALT





UPPTÄCK VÄRLDSARVSSTADEN I EN KOMBINERAD VISNING  
OCH VANDRING
Ta chansen att upptäcka Visby på ett nytt sätt genom att kombinera en visning av  
Fornsalen med en stadsvandring. Museets guider börjar med att introducera dig i  
Visbys unika historia under en tur genom Fornsalen. Därefter är det dags för en stads-
vandring genom världsarvet där ni tillsammans upptäcker den medeltida staden och 
dess spännande historia.  
Ca 2 timmar, max 30 pers/grupp. Pris: från 2 950 kr, 195 kr/person.  
Skolresegrupper 3 400 kr. 

 
MED FICKLAMPA PÅ MUSEET-DRAMATISERAD VISNING
Det här en museivisning utöver det vanliga! Greppa ficklampan och häng med nattvakten 
in i mörkret. I lampans dunkla sken möts du av en svunnen tid, där spännande föremål, 
spöken, hemligheter och historier kommer till liv. En och annan historisk person dyker 
säkerligen också upp. Dramatiserad visning med en guide och två aktörer.  
Cirka en timme, max 30 pers/grupp. Den går bara att boka kvällstid efter museets 
stängning. Pris: Begär offert. Bokningsbar fr.o.m. 1 oktober-28 februari. 

 
BLAND SAMLINGAR OCH TING PÅ MAGASIN VISBORG
Visste du att Gotlands Museum har ett föremålsmagasin? En riktig guldgruva med nära 
en halv miljon föremål. Samlingarna på Magasin Visborg innehåller allt från bildstenar, 
möbler och kyrkoskulpturer till hattar, husgeråd och uppstoppade djur. Vi får ta del av 
samlingarnas historik, lära oss mer om varför vi samlar och vad dessa samlingar faktiskt 
använts till. Vi kan även ordna visningar efter önskemål för grupper med specialintressen 
av till exempel textil, fossil eller något annat ämne. 
Ca 1 timme, max 30 pers/grupp. Pris: från 2 900 kr, 170 kr/person.

NORRBYS KULTURRESERVAT OCH MUSEIGÅRD – DÄR TIDEN STÅTT STILLA 
Norrbys museigård i Väte är Gotlands enda kulturreservat som speglar tiden runt 
1930–40-talet. Gården tillföll Gotlands Museum genom ett arv 1995. De tre syskonen 
Edvin, Martha och Erik bodde tillsammans på gården från 1900-talets början tills gården 
testamenterades till museet, och erbjuder en härligt tidstypisk atmosfär från 1940-talet.  
Det mysiga trädgårdskafét, som är öppet under högsäsong, erbjuder matiga smörgåsar, 
saffranspannkaka och tidsenligt kaffebröd. Njut gärna lite extra av besöket och omgiv-
ningarna genom att ta en promenad längs den vackra natur- och kulturstigen.   
Ca 1 timme, max 20 pers/grupp. Pris: från 2 900 kr, 170 kr/person.  
För kaffe och förtäring: begär offert. 
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UPPLEV VÅR AKTUELLA KONSTUTSTÄLLNING
Följ med på en konstvisning! Gotlands Museum visar omkring tre till fyra nya konstut-
ställningar per år med skiftande teman. Ta chansen att följa med museets konstpedagog 
som berättar om konstnären och de aktuella verken, i en visning som samtidigt är ett 
levande samtal om mellan besökare och guide.  
Ca 1 timme, max 20 pers/grupp.  
Pris: från 2 900 kr, 170 kr/person. För kaffe och förtäring: begär offert.

Stadsvandringar
Världsarvsstadens unika historia gör sig allra bäst när den berättas med inlevelse, 
kunskap och engagemang. Följ med våra guider på en spännande stadsvandring i 
Visby. 

RINGMUR, ROSOR OCH RUINER
Det här är vår populäraste stadsvandring! Visby har en lång och spännande historia. Följ 
med på en vandring där Gotlands Museums kunniga guider berättar de mest spännande 
historierna från Visbys alla epoker: om det medeltida gatunätet, ruinerna, ringmuren, den 
blomstrande Hansan, och om människorna som levde här.   
Ca 1,5 timme, max 30 pers/grupp. Pris: Från 2 900 kr, 170 kr/person.  
Skolresegrupper 2 900 kr. 

STADEN BAKOM MUREN
Visby är en fantastisk stad med medeltida hus, kyrkoruiner och ringmurstorn. Tänk att  
få komma in bakom de låsta dörrarna och se dessa byggnader inifrån. Nu finns den  
möjligheten! Gotlands Museum har nycklarna till världsarvstaden Visby. På denna vand-
ring visar vi några av Visbys mest spännande historiska byggnader och ruiner. Här får du 
möjlighet att följa med in i spännande världar där tiden har stannat.  
Ca 1,5 timme, max 30 pers/grupp. Pris: Från 2 900 kr, 170 kr/person.  
Skolresegrupper 2 900 kr. 
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RESTER AV EN VIKINGATIDA HANDELSPLATS
Där Visby nu ligger låg en handelsplats redan under vikingatiden, som bestod av små 
trähus och stocklagda gator. Vikingarnas båtar stävade in i Almedalen, strax nedanför 
Strandgatan. Gotlands museums guider visar och berättar om vad som finns kvar av den 
vikingatida handelsplatsen och tar oss tillbaka i tiden genom spännande detaljer och 
engagerande historier. 
Ca 1 timme, max 30 pers/grupp. Pris: Från 2 900 kr, 170 kr/person.  
Skolresegrupper 2 900 kr.  

DEN BLODIGA SOMMAREN ÅR 1361
Sommaren år 1361 är den mest tragiska i Gotlands historia. Tusentals gotländska  
bönder stupade i striderna mot den danska kungen Valdemar Atterdags mäktiga armé. 
Vi tar oss längs den östra delen av ringmuren där striderna var som mest intensiva, och 
fortsätter till ruinerna av Solberga kloster, där över 1500 människor sägs ligga begravda. 
Här finns ett kors som är rest till minne av de tusentals gotländska bondesoldater som 
stupade i striderna. 
Ca 1,5 timme, max 30 pers/grupp. Pris: Från 2 900 kr, 170 kr/person.  
Skolresegrupper 2 900 kr.  

 
KVINNLIGA KRIGARE, SPINNHUS OCH MEDELTIDA LAGAR
Historia har oftast berättats utifrån männens perspektiv. Följ med på en vandring där  
vi berättar allas historia. Vi funderar också på vår tids syn på historia och vad som är 
manligt och kvinnligt. Stämmer denna bild med verkligheten?  
Ca 1 timme, max 30 pers/grupp. Pris: Från 2 900 kr, 170 kr/person.  
Skolresegrupper 2 900 kr. 
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DEN HEMLIGA KYRKAN
Under en restaurang vid Stora torget ruvar marken på fascinerande hemligheter som kan 
spåras tillbaka till 1100-talet. Följ med ner i källaren som gömmer spännande rester av 
en rysk medeltida kyrka och en kyrkogård. Låt dig hänföras av de dramatiska historierna 
om den intensiva handeln mellan gutar och ryssar, och bli inte förvånad om du stöter på 
både ruiner och skelett i detta fantastiska kulturarv.  
Ca 1 timme, max 20 pers/grupp. Pris: Från 2 900 kr, 170 kr/person.  
Skolresegrupper 2 900 kr. 

SPÖK- OCH SÄGENVANDRING I VISBY
Följ med Gotlands Museums guide in i mörkret och lyssna till rysliga berättelser om  
spöken, väsen och andra hemskheter. På våra spök – och sägenvandringar får gruppen 
följa med en av våra guider in i ruiner och mörka gränder i lyktans sken på kvällen där 
guiderna berättar om gömda skatter, ond bråd död och spöken. En stämningsfull vandring 
för den som söker lite extra spänning.  
Ca 1 timme, max 30 pers/grupp. Pris: Från 2 900 kr, 170 kr/person.  
Skolresegrupper 2 900 kr.  

KONST I VISBY INNERSTAD
Stadsvandringen bjuder in till att upptäcka både regionens officiella konstsamling i  
det offentliga rummet och den icke-officiella gatukonsten som ibland gömmer sig  
på oväntade platser. Ni kan som grupp välja mellan att promenera eller att ta på er  
joggingskorna: då springer vi med lagom snabba steg en lite större runda.  
Ca 1,5 timme, max 20 pers/grupp. Pris: Begär offert.  

SANT ELLER FALSKT
Kan man verkligen lita på museets guider? Häng med på en vandring där guiden både 
berättar sanningar och lögner - det är upp till dig att avgöra om det stämmer eller inte. 
En rolig och intressant vandring som passar perfekt som programpunkt på tex en 
konferens eller en gruppresa.  
Ca 1,5 timme, max 30 pers/grupp. Pris: Begär offert. 

9



10



Bussguider
Hela Gotland är en historisk plats i sig. Du som arrangerar bussresor kan hyra en guide 
genom oss. Vi guidar dig från norr till söder, öst till väst, och längs vägarna får du ta 
del av unik natur, kulturarv och fornlämningar. Historiska miljöer, fotovänliga platser 
och spännande besöksmål. Bättre sätt att upptäcka Gotland finns inte!

UPPLEV GOTLAND PÅ TRE TIMMAR
Följ med Gotlands Museum på en vacker utflykt och ta del av Gotlands särart. Vi besöker 
medeltida kyrkor, vacker natur och passerar raukar och fornlämningar. Vi reser från Visby 
mot Bro medeltida kyrka. Färden går vidare till Tingstäde där vi tittar på Tingstäde träsk 
och Polhemsgården. Vi fortsätter till Gotlands största rauk, Jungfrun, med en vacker 
promenad längs stenkusten. Bussen kör den vackra kustvägen längs Själsö och Brucebo 
och om vi hinner avslutar vi med rysliga historier på Galgberget i Visby.  
Turen tar ca 3 timmar. Pris: 2 900 kr exkl. buss. 

SUDRETS PÄRLOR 
Följ med Gotlands Museum på en tur till vackra Storsudret – Gotlands södra del som 
bjuder på magiska kuststräckor, spännande historiska platser och en rik kultur. Turen 
tar oss från Visby och vidare söderut, förbi Koviks fiskeläge och längs den fantastiska 
Ekstakusten. Vi besöker kyrkan i Vamlingbo med sitt unika medeltida måleri, och det 
ges tillfälle att stanna vid Naturum i Vamlingbo. Färden tar oss sedan vidare till öns 
södra spets Hoburgen och Hoburgsgubben, och ett intressant museum om Gotlands 
stenindustri. Färden hem går via vackra Sundre och pittoreska Hamra tillbaka till Visby. 
Under turen passerar vi också Petesgården i Hablingbo och Kattlunds Museigård där det 
sommartid finns möjlighet till mat eller fika i historisk miljö.  
Turen tar ca 8 timmar. Pris: 4 800 kr exkl. buss. 

EN TUR TILL ÖST
Följ med oss på en vacker tur till Gotlands östra sida. På vägen dit besöker vi Roma 
kungsgård, som en gång i tiden fungerade som gutarnas allting och där det vackra 
cistercienserklostret låg. Därefter fortsätter vi färden till Grogarnsberget – ett utmärkt 
ställe för medhavd fika eller lunch. Vi reser sedan vidare till Torsburgen – Nordens störs-
ta fornborg, ett vackert naturreservat med unik flora och fauna. Man kan också välja att 
besöka kyrkoruinen i Bara, gravfältet Trullhalsar eller något av de vackra ängena på östra 
Gotland. Hemvägen går via Dalhem och Dalhems kyrka med sina magnifika målningar.  
Turen tar ca 6 timmar. Pris: 3 900 kr exkl. buss. 
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FANTASTISKA FÅRÖ
Gör oss sällskap på denna vackra guidade tur till Fårö. Resan börjar i Visby och längs  
vägen mot Fårösund får vi bland annat lära oss om medeltida kyrkor, Tingstäde träsk, 
och Polhemsgården. På Fårö besöker vi raukfälten vid Lauter och Langhammars, och 
det kända fiskeläget Helgumannen. Längs denna kuststräcka finns många fina platser  
att äta medhavd fika eller lunch. Färden går sedan vidare mot Ulla Hau, ett stort område 
med flygsand. Nästa stopp är Fårö kyrka med de kända Käutatavlorna och Ingemar 
Bergmans grav. Givet är även ett besök på Bergmancentret. Om tiden tillåter avslutar  
vi vid den engelska kolerakyrkogården från Krimkriget.  
Turen tar ca 6–8 timmar. Pris 4 500 kr exkl. buss.

Observera att 
 buss inte bokas  
av oss och ingår  
inte i kostnaden.
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Föreläsningar
Ta del av Gotlands historia genom att boka en av våra experter. De sitter på unika 
specialkompetenser inom till exempel historia, natur och kultur, och genom kunskap, 
erfarenhet och en stor dos engagemang tar de dig med på en föreläsning utöver det 
vanliga!

HÄNGNING ELLER HALSHUGGNING
Följ med på en historisk resa som tar oss till Galgberget; Visbys gamla avrättningsplats. 
Att ta livet av människor för att visa att det är fel att ta livet av människor har varit ett 
motsägelsefullt statligt privilegium som utnyttjats flitigt i Sverige. Museets arkeologer 
gjorde utgrävningar vid Galgberget 2008 och fick reda på en hel del intressanta detaljer 
om platsen, som dom i den här föreläsningen delar med sig av.  
Ca 1 timme. Pris: Begär offert. 

HUGGET I STEN
De gotländska bildstenarna är världsunika! Redan på 100-talet e.Kr. började öborna 
resa stenar med inhuggna bilder. Motiven på stenarna är många och har förändrats med 
tiden. Solsymboler, djurmotiv, och skepp är vanliga motiv. Vad som syns på bildstenarna 
speglar människornas liv och föreställningsvärld. Föreläsningen börjar i Bildstenshallen 
och fortsätter sedan i föreläsningssalen.  
Ca 1 timme. Pris: Begär offert. 

GOTLAND, EN Ö I VÄRLDEN-FÖRETEELSER, FÖRDOMAR, FUNDERINGAR
I denna spännande föreläsning berättar vi om arkeologiska fynd och historiska före- 
teelser som visar hur omvärlden influerat Gotland under olika tidsepoker. Vad har vi för 
fördomar om våra förfäder och hur stämmer dessa fördomar med verkligheten? Vad 
betyder vår romantiska bild av historien och hur påverkas vi om vi blir tvungna att ändra 
vår syn på vikingar? 
Ca 1 timme. Pris: Begär offert.
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Boka en historisk konferensdag
Välkommen att mötas, mingla och konferera på Gotlands Museum med dina  
medarbetare och kunder. Här finns förutsättningarna för en lyckad konferens i  
historisk, vacker och rofylld miljö med god mat och ett personligt bemötande. Vi finns 
på Strandgatan 14, nära hamnen och centralt placerat i hjärtat av Visby innerstad. 
 
 

Prisexempel
HALVDAG MED LUNCH
Halvdag konferenslokal, kaffe och lunch.
Pris: från 2 550 kr. 255 kr/person exkl moms.
 
HELDAG MED LUNCH OCH VISNING
Heldag konferenslokal, för- och eftermiddagskaffe, lunch, stadsvandring/visning.
Pris: från 5 000 kr. 500 kr/person exkl moms.
 
HELDAG MED VISNING, LUNCH & KVÄLLSBUFFÉ
Heldag konferenslokal, för- och eftermiddagskaffe, lunch,  
stadsvandring/visning, kvällsbuffé.
Pris: från 7 400kr. 740kr/person exkl moms.

Så här kan en konferens hos oss se ut
Konferenslokal: Sävesalen, biosittning för 100 personer som möbleras efter era  
önskemål med bord och stolar. Projektor, bord, whiteboard, Wi-Fi, hörslinga.
Kapprum och toaletter i direkt anslutning.

Kaffe fm/em: Kaffe/te + smörgås/kaka/frukt. 
Lunch: Dagens lunch i Fornsalens Café & Mat inkl. kaffe.

Komplettera med en visning och/eller stadsvandring
ALT 1:  Visning/stadsvandring: Ett inspirerande avbrott och en bensträckare  
 med innehåll.

ALT 2:  Visning i vårt världsunika, kulturhistoriska museum: Gotlands till-  
 komst, bildstenar, vikingar, skatter – öns spännande historia.

 
Företagspresenter
Det är alltid trevligt att ge bort en fin present till personal, kunder, samarbetspartners 
och leverantörer som ex jul- eller sommargåva eller vid andra tillfällen som ska firas. 
Besök Museibutiken på Fornsalen eller vår webbshop: webshop.gotlandsmuseum.se  
för tips och idéer. 
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Lokaler
Fornsalen har två konferensrum för 14-100 personer samt en stor sal, Bildstenshallen, 
perfekt för middagar och mingel för upp till 250 personer. En stenkast från museet  
ligger Gamla Residenset, en fantastisk byggnad från år 1647 med många vackra 
detaljer och målningar. Våra rum har projektorer, ljudsystem, trådlöst nätverk och 
givetvis ingår WiFi utan kostnad. Våra lokaler passar för möten, middagar, bröllop mm 
och maten levereras från och i samarbete med Fornsalens Café & Mat.

Konferenslokaler
SÄVESALEN
Konferenssal i biosittning. Separat ingång med  
kapprum och toaletter. 
Utrustning: Whiteboard, projektor, duk, Wi-Fi,  
hörselslinga. 100 platser

HALLWYLSKA RUMMET
En liten, trevlig konferensslokal centralt i museet.
Utrustning: Whiteboard, projektor, duk,  
Wi-Fi. 14 platser

Mingel & middagar
BILDSTENSHALLEN
I den pampiga Bildstenshallen med sina 
världsunika bildstenar tar vi emot sällskap 
för middagar och mottagningar. Vi erbjuder 
möjlighet för sittande middagar för upp till 
100 gäster och stående mottagningar och 
mingel för upp till 250 gäster.
Utrustning: Wi-Fi, möblerat. 

GAMLA RESIDENSET
En fantastisk byggnad från år 1647 med  
många vackra detaljer. Perfekt för middagar  
och mingel.
Utrustning: Kontakta oss. 40 platser

100 
PLATSER

100 
PLATSER

40 
PLATSER

14 
PLATSER





Kontakt & bokning
Välkommen med din förfrågan!  
Vi hjälper dig att boka ditt evenemang efter dina önskemål.  

För bokning av visningar, vandringar mm, kontakta Gotlands Museum 
Tel: 0498-29 27 40 
Epost: bokning@gotlandsmuseum.se
 
För bokning av middagar och hyra av restaurangen, kontakta Fornsalens Café & Mat 
Tel: 0498-29 27 55  
Epost: jamie.rae@gotlandsmuseum.se

 

21



 

GOTLANDS MUSEUM har en bred verksamhet med bland annat  
flera självständiga museer där Fornsalen är länets kulturhistoriska 
flaggskepp, men omfattar också Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner 
och fyra museigårdar. Fornsalen är idag ett välbesökt hus som erbjuder 
allt från utställningar, programverksamhet, skolpedagogisk verksamhet, 
seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar, en välsorterad museibutik 
mm. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, bygg-
nads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, 
som bland annat ger ut årsboken Gotländskt Arkiv.

Gotlands Museum
Strandgatan 14, 621 56 Visby

Tel: 0498-29 27 00  
www.gotlandsmuseum.se


