Tur med kultur

Vi var många cyklister, denna ovädersprognostiserade lördagmorgon. Men
fint blev det!
Blåeldens blomningstid var
förbi. Nu färgsprakade blåklocka,
prästkrage och cikoria i massor och
apollofjärilar fladdrade förbi. Fågellivet
hade nästan tystnat, men än hördes
bofinkens sköna drill uppe i trädkronorna.
Träff vid Norrlanda medeltida
kyrka, som då tillhörde Lina Ting i
Medeltredingen. Lars-Olle Gadefors
berättade om socknen, om kyrkans
stigluckor med sin historia, då kvinnorna anträdde kyrkan genom valvet
från norr och fick sitta vid den norra
kyrkväggen. Mannen gick igenom den
Trullhalsars gravfält från vendeltid
lilla öppningen.
Textilkonstnärinnan Gunila Axen
mötte oss i sin designverkstad. I den vackra trädgården lägger hon ner mycket
arbete, och därifrån får hon sin kraft och inspiration till alla de nya vackra
tygerna.
Gadefors cyklade med till Norrlanda fornstuga. Bulhus och gårdar från
1600-tal, svärdslipstenar, redskap och hantverk.
I Norrlanda finns många gamla rösen och gravfält från vendeltid och
bronsåldern. Vattennivån var fyra meter högre då och strandlinjen låg därmed
betydligt längre in. Trullhalsar var nog en hamn, precis som Paviken var i väster.
Mer än 350 gravhögar för omkommet sjöfolk under vendeltid och vikingatid.
Inga kvinnor eller barn finns begravda där. Man har konstaterat att östra gotlänningars DNA härstammar en del från Baltikum.
Hammars fiskeläge med sina bodar och badstrand blev lunchplats.
Anga kyrka, är en av de minsta i landet. Kyrkan är tillägnad det franska
helgonet S:t Dionysius, som blev halshuggen på Montmartre. Den var utsatt för
ryssarnas härjningar. I kyrkoboken står ”Ao: 1717 in Julio blef Ange Kyrkia
röfwat af fienden ...” och mycket blev bortrövat. Den klocka de tog med sig bar
run-inskriften i svensk översättning: “Lyssnen då jag röres - jag kallar er till livets
fröjder.”
Gotlands ”nationalskald” Gustaf Larsson (1893-1985) bodde här.
Det blev tre mil och en hel dag tillsammans med 25 glada deltagare i
skönt cykelväder på grusiga vägar den 13 juli.
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