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Nu med ytterligare fler fiskelägen dokumenterade:
Brusebo, Grunnet, Kyllaj, Rumsbod, Ronningsbod, Sigliefskvior, Ojmunds, Vigesbod.
Längs den Gotländska kusten finns ett fantastiskt kulturarv med anor så långt tillbaka som
1600-talet.
Fiskelägena vittnar om en tid då fisket var en nödvändighet för att överleva. Idag har dess
betydelse förändrats till rekreation istället, kanske lika viktigt för överlevnaden nu som då.
Varje fiskeläge har sin egen själ och sin egen charm. Följ med på en rundtur till de mest
själfulla fiskelägena på Gotland, se detaljer av fönster, båtar, rostiga haspar, bryggor, fisknät
och rökta flundror de vackra fotona ger dig både dofter, känslor och upplevelser av vårt
Gotländska kulturarv.
På vår och försommar börjar fiskelägena vakna till liv. Gräset blir grönt, båtar sjösätts, väggar
tjäras och vintern städas ur bodarna.
Sommartid blommar fiskelägena ut och fylls av aktiviteter. Dofter av rökt fisk, grillad mat och
nyklippt gräs blandas med dofter från hav och strand. Vid solnedgången lever historier från
tidigare generationer vidare på ljugarbänken samtidigt som nya historier tar vid.
Hösten bjuder på vackra höstfärger och stormande hav, luften är frisk och klar. Det ryker ur
en och annan skorsten och mysfaktorn är hög med stearinljus och brasor. Lugnet sprider sig i
fiskelägena och när vintern kommer känns det som att de flesta bodarna går i vintervila,
inbäddade i mjuka vintertäcken.
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Köp billiga böcker inom gotländska fiskelägen och strandbodar hos Adlibris.
Gotländska fiskelägen och strandbodar PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Agneta
Larsson. Nyutgåva i nytt format! Nu med ytterligare fler fiskelägen dokumenterade: Brusebo,
Grunnet, Kyllaj, Rumsbod, Ronningsbod, Sigliefskvior, Ojmunds, Vigesbod. Längs den
Gotländska kusten finns ett fantastiskt kulturarv med.
HS har överklagat miljödomstolens dom och, som talan får förstås, yrkat att han skall ges
tillstånd enligt föreskrifter om naturvårdsområde samt strandskyddsdispens, för att
komplettera sin strandbod inom Grundårdens fiskeläge i Gotlands kommun med ett utrymme
för torrklosett och plats för gasoltub. Länsstyrelsen i.
Ta vägen förbi butiken på vägen från stranden, beställ och köp med till festen eller åk bara hit
och sätt er vid strandbodarna nere vid hamnen och avnjut de fantastiska rökta laxfenorna
(sommarens nyupptäckt). Här sitter ni bra med utsikt över Sandviken och hela fina
Östergarnsviken. Ägarna fiskar så ofta de kan och annars.
6 maj 2011 . Fårös silverglansiga soldis och vitpudrade stränder, midsommardans i Lojsta och
kontemplation i Lau. Gotland är magiskt! Det vitvibrerande ljuset, hedar av . Raukarna - vid
Langhammars på norra Fårö. Landskapet står orört sedan 1600-talet och 15 fiskebodar finns
kvar vid Helgumannens fiskeläge.
Gotländska Fiskelägen Och Strandbodar PDF Båt till Visby, Gotland - Färja Boende
Aktiviteter.
Tofta är väl mest känt för sin populära sandstrand som alla någon gång vill besöka när man är
på Gotland. Men här finns också flera restauranger och fina naturområden att upptäcka. Ett
besök till den vackra Ekstakusten rekommenderar vi och Karlsöarna lockar med vacker och
säregen natur. KULTUR: Gnisvärds fiskeläge
I förteckningen här nedanför är ett sextiotal fiskelägen markerade med fet stil. Läs mer om
dessa fiskelägen här. Beteckningen SKV här nedanför anger förekomst av särskilt
kulturhistoriskt värdefulla byggnader i fiskeläget ifråga (Källa Region Gotland, Gotlands
Allehanda den 23 augusti 2014). Läs mer om de olika.
2 mar 2015 . 1 (60). Kunskapsöversikt. Gotlands sydvästra kustområde. Delrapport inom
Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt.
Arbetsmaterial januari 2015-01-15. Bruhns/Lillrone vattenkvarn, Lye socken. Fotograf:

Katarina Amér.
9 okt 2015 . I det karga landskapet och med havet som enda vittne ligger Helgumannens
fiskeläge. Här kan man slå sig ned . Helgumannen är ett av Gotlands 200 fiskelägen och ligger i
Gotlands största raukområde Digerhuvud. . Två av strandbodarna i Helgumannens fiskkeläge
är byggda i en förhistorisk tradition.
De gotländska fiskelägena utgör en mycket viktig kulturmiljö till vilken många gotlänningar
har en djup förankring. Fiskelägena visar primärt på det gotländska bondesamhällets tradition
och organisationsstruktur som del i en näringskedja där fiske varit en viktig länk. Idag är
fiskelägena också viktiga som fritids- utflykts- och.
På vägen söderut passerar vi charmiga fiskelägen och åker längs Ekstakusten, där Waldemar
Atterdag enligt sägnen landsteg med sina härar då han intog Gotland 1361. Härifrån har man
en underbar vy över de båda Karlsöarna. Vi besöker en av öns största kyrkor, känd för sitt
vackra krucifix och medeltida skulpturer.
Parallellt med denna gäller också strandskydd och föreskrifter för naturreservatet
Gotlandskusten för strandbodarna. . Men att inreda och använda den för boende kan däremot
påverka boden och fiskeläget på sätt som strider både mot lagstiftningen samt mot hänsynsfullt
brukande av Gotlands vackra och attraktiva kuster,.
LIBRIS titelinformation: Gotländska fiskelägen och strandbodar / Agneta Larsson & Lennart
Nilsson.
Pris: 231 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Gotländska fiskelägen
och strandbodar av Agneta Larsson (ISBN 9789188435125) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Gotländska fiskelägen och Strandbodar Av Agneta Larsson och Lennart Nilsson Beskrivning i
fantastiska bilder och kommentarer de ca. 200 fiskelägen runt den gotländska kusten. Vikten
av fisket på Gotland och kulturminnes märken som funnits så tidigt som 1600 talet.
Till skillnad från många andra landskap har detaldrig funnits permanent bebodda fiskelägen
på Gotland,utan i stället många små landningsplatser för fisket.Vid inventeringar 1973–74
registrerades cirka260små fiskelägen och landningsplatser längs dengotländska kusten.Dessa
platser består av strandbodar, båtlänningar.
Gotländska fiskelägen och gästhamnar
,
Facebook
.. Karin Zander
2
29
: Lauters-Jauvika fiskeläge o gästhamn Fårö. .. Jättevåg flyttade strandbodar på
Sudret - P4 Gotland.
Koviks fiskeläge Smultronställen på gotland. Foto: Maria Sjögren. Koviks fiskeläge i Sanda är
ett av Gotlands många fiskelägen där man förr i tiden bedrev kustfiske, ofta som ett
komplement till jordbruket. I dag är det förvandlat till ett fiskerimuseum där båtar, fiskebodar
och fiskeredskap samlats in från hela Gotland. Hitta hit.
14, book jacket · Gotländska fiskelägen och strandbodar. Larsson, Agneta, 1969- 725 1 copy
available at Stadsbibl:Ljusets kalender vån 3 Allmän konst for checkout, Request 2013,
BOOK.
Ljuvligt smekt av Östersjöns vågor och omgiven av den förunderliga atmosfär som präglar
den yttersta utposten av den gotländska kusten, ligger Näsudden. Här har fisket i alla tider haft
en stor betydelse för sockenborna. När man vet att det finns ca 10-15 små fiskelägen eller
landstigningsplatser i området, så förstår man.
Motiv: Gotland, Lauters raukar, havsstrand med stenformationer, Lauters fiskeläge, fiskebodar
och mindre båtar vid en havsstrand, Sudersands vandrarhem, stort ljust bostadshus med
veranda och balkong, två fritidsklädda kvinnor vid cyklar med packning, mindre
jordbruksbyggnad, en man leder en häst som drar en kärra.

Fem höjdare på Gotland. 1. Norsta Auren är en lång strand med vit sand mellan Fårö fyr och
Skär. Den kan vara lite krånglig att hitta till, genom skogen, men är väl värd mödan. 2.
Raukarna, vid Langhammars på norra Fårö. Landskapet står orört sedan 1600-talet och 15
fiskebodar finns kvar vid Helgumannens fiskeläge.
Hoburgs hembygdsförening. Hembygdsförbund: Gotland. Den 21 februari 1918 bildades
Hoburgs hembygdsförening på dåvarande Hotell Karlshäll i Burgsvik i närvaro av bl.a.
landshövding A W Roos. Förenings ordförande under de första femton åren var kyrkoherden
i Öja, K P A Österberg, som hade hjälp av skalden.
2013. Votum & Gullers Förlag. Slutsåld, kommer i nyutgåva april 2017! Nyutgåva ISBN:
9789188435125 Sommar, vinter, höst och vår ensam på en udde eller tillsammans i en grupp
på stranden ligger de där, vackra bodar av kalksten och vindpinat trä. Längs den Gotländska
kusten finns runt 200 fi…
Nissevikens sandstrand med brygga och matservering. På havet kan man se vind- och
kitesurfare forsa fram över vattenytan. Grundården är ett fiskeläge väster om Näsudden där
står ett tiotal fiskebodar. I Näs finns det även flera gårdsbutiker som bl a säljer grönsaker, ägg,
kött, hemgjord sylt och vävda mattor. Visby 67 km.
Jämför priser på Gotländska fiskelägen och strandbodar (inbunden, 2017) av Agneta Larsson 9789188435125 - hos Bokhavet.se.
Jämför priser på Gotländska fiskelägen och strandbodar (Inbunden, 2013), läs recensioner om
Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Gotländska fiskelägen och
strandbodar (Inbunden, 2013).
Från hösten 1961 bedrevs fisket med ett flertal större fartyg och Närshamn var ganska snart en
av de största lossehamnarna på Gotland. . Kapelluddens Fiskeläge vid Pilgårdsviken är ett av
Gotlands bäst bevarade fiskelägen. Det finns med på . Där finns ett fyrtiotal strandbodar och
en skyddad hamn byggd runt år 1890.
Plats: Fröjel, Gotland, Sverige - Album: Gotlands-resan, 2008.
Gotländska fiskelägen och strandbodar (2017). Omslagsbild för Gotländska fiskelägen och
strandbodar. Av: Larsson, Agneta. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Gotländska
fiskelägen och strandbodar. Reservera. Bok (1 st), Gotländska fiskelägen och strandbodar Bok
(1 st) Reservera. Markera:.
9 Aug 2017 - 35 sec - Uploaded by AlfacoreABStrandbod Brändu fiskeläge, När Socken Östra
Gotland. Till Salu.
13 nov 2013 . I dag antog byggnadsnämnden på Gotland förslaget om nya riktlinjer för
fiskelägen.
Gråstäde fiskeläge med fiskebåtar. Mycket karg kalkklippstrand. På Gotlands nordvästra hörn.
Hotad av kalkbryttning. (Fotograf: Dan Karlsson). Ladda ner bild Dela.
annen som höll fast Eduardo Morales såg förvånad ut när Dolores kom stormande ut ur
strandboden, men han släppte inte taget om den spenslige spanjorens nacke. Dolores Morales
talade utmärkt engelska efter . –Vi är spanska turister som studerar olika fiskelägen på
Gotland. Vi heter Dolores och Eduardo Morales och.
Gotländska fiskelägen och strandbodar. Agneta Larsson. Inbunden. Votum Gullers Förlag,
2013-05. ISBN: 9789187283055. ISBN-10: 9187283050. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
Gotländska fiskelägen och strandbodar Geografi/resor Larsson Agneta.
Nästa dag bjöd på en vandring på 15km med start och mål i Vitvär, Ardreböndernas fiskeläge
sedan flera hundra år strax utanför Ljugarn. Vi gick på småvägar, i skogen och längs stranden.
Vi besökte sojdet nära Ardre där man länge bränt tjära, liksom på nästan alla gårdar på
Gotland. Innan vi gick ut till stranden för att.
Besök Ljugarn, Gotland hos Svenska Gästhamnar. . Tull- och fossilmuseum i

Strandridaregården (STF-VH). Strandbygds museumoch Lausholmar-pråmen i fiskehamnen.
Folhammars naturreservat med raukfält och strandvallar 5 km. Vitvär, gammalt fiskeläge med
strandbodar i kalksten och flistak 3 km. OBS VIKTIGT!
Hedengrens Bokhandel Hedengrens bokhandel ligger i Sturegallerian i Stockholm. Närmaste
tunnelbanestation är Östermalmstorg, uppgång Stureplan.
11 okt 2015 . Runt Gotlands cirka 800 kilometer långa kust finns fler än 200 fiskelägen.
Fiskelägena användes förr främst av kustsocknarnas bönder, bodarna gav fiskarna skydd och
där förvarade de sina redskap. Många av bodarna i de gamla fiskelägena är numera omgjorda
till fritidshus, men några används.
Gotlands fiskelägen är nuförtin sällsynt vackra platser men det har gällt liv eller död. Guide till
Fiskelägen på Gotland på Gotland med länkar till vad som finns i närheten, som boende,
aktiviteter, företag och turistinformation.
Unikt tillfälle att förvärva en modern arkitektritad strandbod på en av Gotland vackraste (och
hemligaste) platser. Ygne fiskeläge ligger alldeles söder om Visby, mellan Högklint och norra
gränsen till Tofta skjutfält. Bra fiske, vacker natur, fin strand, lugnt läge, fantastisk strandbod
och trevlig stämning.
24 apr 2013 . Regionens nya policy för de gotländska fiskelägena slår nu fast att
sommarboende i fiskelägen inte är tillåtet. Även länsstyrelsen anser att endast enstaka .
gotländska fiskelägen och strandbodar Agneta. Larsson och Lennart Nilsson. Följ med på en
personlig resa längs den gotländska kusten och upptäck fiskelägen över hela ön – fångade
genom kameralinsen. tuppen pekkas julafton. Bernt Bison Nilsson efter "tusenhundramil
genom skogar, öknar, över berg utan mat.
Nilsson, Lennart (Illustratør, fotograf, Forfatter, Kunstner, Oversetter, Redaktør). Titler av
denne personen. Nettpris: 399,-. Et barn blir til - 2009 - (9788205395459) · Et barn blir til. av
Hamberger, Lars. Nettpris: 399,-. Nettpris: 141,-. Ett barn blir till : dagboken - 2011 (9789174240986) · Ett barn blir till : dagboken. av Nilsson.
Arne Ohlsson har en strandbod vid Kapellet i När. Han välkomnar förslaget och tycker inte att
det varit något problem med övernattningar och inredda bodar vid fiskeläget. Men för mycket
plast går bort, poängterar Arne Ohlsson. - Det ska vara genuina material som sten och trä. Men
jag tycker att det skall vara tillåtet med fler.
2009-wallpaper-strandbod-02-1680x1050 2009-wallpaper-vit-bod-01-1680x1050 2010wallpaper-nas-01-1680x1050. 1. - 2. Fiskebodar - Fårö - 3. Fiskebodar på Norr. wallpaper1680x1050-06 wallpaper-1680x1050-02 wallpaper-1680x1050-17. 1. - 2. Strandbodar Fiskebodar på södra Gotland - 3. Uthus vid Norrbys i.
Vitvär är ett fiskeläge i Gotlands kommun i Gotlands län, beläget i Ardre socken på Gotlands
östkust strax norr om Ljugarn. Fiskeläget består av ett tjugotal bodar, från 1700-, 1800- och
1900-talen. De äldsta bodarna är av sten och har flistak. Varje båtlag hade sin bod, som rymde
fyra sovplatser. Vitvär fanns med i gamla.
Semesterstuga i Gnisvärd. Ligger vid en av Gotlands mest kända stränder, Tofta. Vid
fiskeläget finns fiskebodar och ett kapell från 1830-talet. Visby .
Jämför priser på Gotländska fiskelägen och strandbodar (Inbunden, 2017), läs recensioner om
Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Gotländska fiskelägen och
strandbodar (Inbunden, 2017).
128.132, Grodda. Gotland. sign. H. Ekedahl. fr stpl Lärbro 28.8.89 och sidostpl Slite Marknad
Cementa 70 år 26.8.89, K8, Pris.40.kr, 128.133, Grostäde Fiskeläge. Gotland. fr stpl, T6, K8,
Pris.30.kr.
11 sep 2013 . stenmurar. Närkusten [I 36] (Närs sn). Motivering: Kustmiljö med ett stort antal
för Gotland traditionella fiskelägesmiljöer i flackt öppet kustlandskap som visar på

östgotländsk strandkultur från 1700- till 1900-talet. Uttryck för riksintresset: Flera fiskelägen
varav ett med kapelltraditioner. Strandbodar i sten och.
16 jun 2015 . GOTLAND. Dags för årets Gotlandsresa i sommar? Vare sig du reser till ön för
en långhelg eller ett par veckor gäller det att inte fastna i Visby med omnejd. Det finns . Här på
Fårö finns också sanddynerna i naturreservatet Ullahau, Gotlands största raukområde Bjärge
och idylliska Helgumannens fiskeläge.
Helgumannens fiskeläge är en gammal fiskestation som varit aktiv under väldigt lång och är ett
av Gotland största Fiskelägen. Här finns massor att se och insupa. Känslan om forna tider
infinner sig här. Här finns 15 fiskebodar kvar som är byggda tätt och som poppar ur bilden i
den vackra och karga miljön. Bodarna har.
Strandbod i pittoreska och mycket trevliga Djaupdy fiskeläge. Ett större fiskeläge med dryga
30 fiskebodar som byggts kring en öppen plats som utgör ett centralt torg alldeles vid hamnen.
Boden är uppförd i trä med viss isolering och består av två de.
Bengt Hedberg. Bild Image: BH-040601-22.jpg. Fiskeläget Västerviken med strandbodar vid
klapperstranden med enstaka tallar, Stenkusten, Fleringe, Gotland, Sweden Original: NEF /
JPEG 17,2Mb © Copyright: Bengt Hedberg, Solna Sweden.
På skissen ovan baserad på Skattläggningskartan finns fiskeläget inlagt som Siähls Ö
Fiskeläger med fem strandbodar. Platsen för fiskeläget låg . Skälsö fiskeläge med strandbodar,
omkring 1910. Fotot tillhör . Intill strandbodarna fanns det två gistgårdar (gistrum), på
Gotland vanligen kallade garngårdar. Garngårdarna.
Jag jobbar som frilansande fotograf och skribent och gör reportage till olika tidningar. Jag
fotograferar även bröllop och olika event samt säljer mina fotografier som tavlor. Jag har gett
ut två fotografiska böcker där jag står bakom idé, foto, text och layout till böckerna
"Gotländska fiskelägen och strandbodar" och "Visby.
0000-00-00 00:00:00. Gotländska fiskelägen och strandbodar by Agneta Larsson. Gotländska
fiskelägen och strandbodar by Agneta Larsson. Page Updated: Book Views: 1. Author. Agneta
Larsson. Agneta Larsson. Publisher. Votum Gullers Förlag. Date of release. 0000-00-00. Pages.
223. ISBN. 9789187283055. Binding.
Nyutgåva i nytt format! Med Ytterligare fler fiskelägen dokumenterade! Längs den Gotländska
kusten finns ett fantastiskt kulturarv med anor så långt tillbaka som 1600-talet. Fiskelägena
vittnar om en tid då fisket var en nödvändighet för att.
Längst upp i norr ligger Fårö känt för sina stenmurar som ramar in det ibland öppna
landskapet, kustens vidsträckta raukfält, lambgiftar (fårhus), strandbodar och Fårö kyrka.
Kyrkans . Runtom Gotland kan Du också skåda ålderdomliga fiskelägen, gamla
hamnanläggningar, äldre hantverks- och industriplatser. Stenindustrin.
Vitvär. Vitvär fiskeläge i Ardre. Vitvär är ett av Gotlands mest kända fiskelägen. Här finns
flera längor av sammanbyggda stenbodar från 1700- och 1800-talen. Bodarna har flistak av
vildlagd kalkstensflis. Det finns också en rad träbodar i resvirke under fal- och spåntak - samt
en båtbod. Träbodarna är obehandlade, naturgrå,.
PÅ GOTLAND. Projektet delfinansieras av. Europeiska unionen. EG:s strukturfonder. Mål 2
öarna. Folhammar naturreservat sträcker sig längs stranden från. Halsgårdeåns mynning
söderut ned till Vitvärs fiskeläge, en sträcka på ca 1,8 km. Här finns . ägde bönderna en
strandbod i ett fiskeläge vid kusten. Framförallt var det.
5 nov 2012 . Den gamla badortsidyllen Ljugarn på Gotland känns smått övergiven. Stängda
pensionat, kaféer och små restauranger har menyer . I Tomtbod mötte ett av de mer
välbevarade fiskelägena längs den sydöstra kusten, med anor från 1600-talet. Och vilda
Närsholmen, en flack halvö som mer är att likna vid.
Upplagd av: Mackey. Senast ändrad av: Mackey. Version 1. Internet:

http://marinwiki.se/port.php?port=1263. Faciliteter. Beskrivning. Från Djupviks gamla
fiskeläge har man fri utsikt mot de båda Karlsöarna. Härifrån går också sommartid båten till
Lilla Karlsö. Se vidare Gotland.net, http://www.gotland.net/sv/platser/djupvik.
”På Gotland har man alltid variträdd för ryssen”, saSolvår.”Det finns till och med igamla
bröllopstraditioner. Man ska skrämma . Menvibyggde skyddsrum vid Hus fiskeläge
ochkulsprutelägen kamouflerade av strandbodar som vi satte uppi rask takt. Ett stortantal
soldater från fastlandet stationerades i Ronehamn.
Klinten ovanför fiskeläget i Halllshuks gamla fiskeläge är i särklass. Vandra runt högt på den
25 m höga klinten eller nere bland fiskebodarna. OrtGotland. Till start 161,4 Km. stopp 1.
Langhammars. Langharmmars är ett av Gotlands populäraste sevärdheter och är ett stort
raukområde omgivet av klappersten. OrtFårö.
Herrvik är ett fiskeläge och en fritidsbåtshamn på Östergarnslandet på Gotland, cirka 5
kilometer öster om Katthammarsvik. Ovanför den moderna djuphamnskajen ligger
strandbodar resta mellan 1700 och 2000. Namnet var förut Herrevik eller Junkershamn efter
det fiske som här bedrevs av herremän från samhällena.
2 Ärendenr BN 2013/839 2 (6) Bakgrund Redan 1973 var ambitionen att inventera, klassificera
och ta fram förhållningsätt för befintliga fiskelägen runt Gotlands kust. Under våren 2013 har
avdelningen för bebyggelse och livsmiljö arbetat fram riktlinjer för hur Gotlands fiskelägen
ska användas och förvaltas. Detta för att.
1st upplagan, 2013. Köp Gotländska fiskelägen och strandbodar (9789187283055) av Agneta
Larsson på campusbokhandeln.se.
Detta vackra gamla fiskeläge på Fårö består av 15 välbevarade små fiskebodar alldeles invid
havet. Fiskeläget användes under 1880-talet och en bit in på 1900-talet som landningsplats för
fisket som bedrevs av öns bönder under några veckor varje vår och höst att täcka årsbehovet.
Upplev hur en fiskehamn såg ut förr,.
Därför är också öarna belagda med tillträdesförbud 15 mars – 15 juli. Nere i vattnet finns
också rariteter. Gotlands enda bestånd av sötvattenslevande sik och .. området.
Handikapptoalett (torr klosett) finns. Lilla fiskeläget ligger mittemot. Här finns bänkar och
delar av året en servering. Du hittar även ett café på Furillen.
5 nov 2015 . 2 www.sanda-gotland.net. Ur minnenas arkiv Del 40. Av Henna Carlsson. Vill
här berätta om Valbyte fiskeläge och dess historia. Vid laga skifte. 1860 avsattes mark från
Lekarve hemman för att användas som fiske- plats. Detta blev Valbyte fiskeläge, här fanns 16
strandbodar med till- hörande gistrum, där.
Gotlands Lantmäns Centralförenings stora, hundraåriga hamnmagasin. Loftet ägnas
gotlandsforskaren Mathias Klintbom och hans fantastiska fotografier från Lau socken i början
av 1900-talet. I bottenplanet finns bl.a. Ljugarns berömda brandbil från 1934, en snart
hundraårig tvåmänning från Vitvärs fiskeläge i perfekt skick.
Sysne udd Grogarnsberget Änge Grogarnsberget Vägskäl Vårvintger Fårö Vid Grogarnsberget
Strandväg Strandbodar Herrvik Solnedgång vid Sysne, . Strand diptyk Fiskeläge Djaupdy
Helgumannen 1, Fårö Helgumannen 2, Fårö Stenar på strand Strandbodar, akvarell Mot
Djaupdy Mellan strandbodarna Kuppen, Herrvik.
Bron över Smajllajåkkå Sarek, Stångehuvud, Siergatjåkka med glaciären Ålmåjekna, Korp på
ledkryss, Korp på ledkryss, Åskväder sjöbod Resö, Utsikt Resö hamn, Pojkar i gummibåt
Bohuslän, Stora Karlsö, Fyren Stora Karlsö.
Helgumannens fiskeläge är ett fiskeläge på norra Fårö, beläget inom naturreservatet
Digerhuvud. Fiskeläget användes under 1800-talet och tidigare delen av 1900-talet av
jordbrukande bönder, som under fiskesäsonger några veckor på vår och höst landade den fisk
de behövde för året. Läget består av cirka 15 små bodar.

gotland från sin bästa sida njut av östra gotland. – vid sidan av allfar- vägarna. gotland är som
gjord för husbils- turer i maklig takt, i synnerhet i juni och sena augusti, då ön . gOTlÄNDSK
SKÖNHET. udda camping på furillen i nordöst. Foto: inspiration . de mer välbevarade
fiskelägena längs den sydöstra kusten, med anor.
Ämne Gotländska fiskelägen och strandbodar av Agneta Larsson och Lennart Nilsson.
Cirkelledare Sylvia Hedin. "Studenterna kompletterar med att själva leta fram uppgifter på
biblioteket och sedan informerar man varandra i grupperna. Tanken är att besöka olika
fiskelägen och försöka få någon kunnig från orten som kan.
Pris: 231.00 SEK. Skickas inom 1 – 2 vardagar. Köp boken Gotländska fiskelägen och
strandbodar (ISBN 9789188435125) hos CDON.com. Läs recensioner och omdömen.
CDON.COM är Nordens största varuhus. Du hittar ett enormt utbud av böcker. Köp inte bara
boken Gotländska fiskelägen och strandbodar utan titta.
Fritidshus till salu på Hemnet i Gotlands län. . Villa Villa - Gannarve Gård i Fröjel är med sitt
läge och sin bebyggelse, en av Gotlands vackraste platser, med hänförande utsikt mot
Karlsöarna och havet. .. Fritidshus Fritidshus - Charmig fiskebod i kalksten i Hertas pittoreska
fiskeläge i Burs socken på sydöstra Gotland.
Holmhällar är Storsudrets yttersta udde och här finns ett område med en egen naturkaraktär,
kanske de mest underliga rauklandskapen på Gotland. Fiskeläget vid Holmhällar på Storsudret
ligger naturskönt insprängt bland raukar, tulkört och blåeld. Bodarna är helt i sten med
klassiskt flistak. Heligholmen ligger utanför och.
Valbybodar ligger vid kusten rakt väster om kyrkan, och här finns ett 20-tal gamla fiskebodar
bevarade. Fiskeläget ägdes av traktens bönder tillsammans. Strömming, torsk, flundra, gädda,
ål och lax fånga- des och blev välkomna tillskott i det ofta tämligen ensidiga kosthållet.
Viktigast var strömmingsfisket, och fram till slutet.
Allan Pettersson från Husbehovsfiskarna visade gamla fiskeredskap. Agneta. Larsson och
Lennart Nilsson berättade om sin bok Gotländska fiskelägen och strandbodar. Musik av
Täudraget som underhöll med bakgrundsmusik och gotländska visor. Under helgen
arrangerades även den Internationella fyrdagen och fyren.
Inför hansedagarna i Visby 1998 fick Dick Wase en förfrågan från Gotlands tidningar, att
skriva en artikelserie om Visbys medeltidshistoria. Den serie som då tillkom blev väldigt
uppskattad, och läsare hörde av sig till tidningens redaktion och undrade om den. Book cover:
Visby by.
1 sep 2016 . På Gotland finns det cirka 130 fiskelägen med nära 1700 fiskebodar. Dessa
fiskelägen räknas som en viktig del av vårt kulturarv och är spännande besöksmål.
Denna resebeskrivning utelämnar Gotlands Centralort Visby nästan helt och beskriver en
slinga på drygt 20 mil över mellersta Gotland. Merparten . Slite 3 Slite har dock mera än bara
cementfabriken, så det kan vara en god idé att besöka Slite trots allt och kanske ta en paus
bland strandbodarna. . Herrvik är ett fiskeläge.
Längs den Gotländska kusten finns runt 200 fiskelägen, ett fantastiskt kulturarv med anor så
långt tillbaka som 1600-talet. Fiskelägena vittnar om den tid då fisket var en nödvändighet för
att överleva. Idag är det andra tider och dess betydelse har förändrats till rekreation istället,
kanske lika viktigt för överlevnad nu som då.
Förlagsny. Säljare: ETIENNE EDBERG NATUR-INFORMATION (företag). 197 SEK Inrikes
enhetsfrakt Sverige: 45 SEK In Stock. 9 dagar sedan. ISBN: 9789188435125; Titel: Gotländska
fiskelägen och strandbodar; Författare: Agneta Larsson; Förlag: Votum & Gullers Förlag;
Utgivningsdatum: 20170420; Omfång: 239 sidor.
Gotlands fiskelägen. De nya riktlinjerna för fiskelägen har nu antagits av byggnadsnämnden
(2013-11-13). Riktlinjerna ska användas som stöd för handläggning av ärenden som avser

uppförande av nya bodar, ändrad användning eller annan bygglovpliktig ändring och ligga till
grund för hur byggnadsnämnden fattar.
Photo: Liste och Munjkebos strandbodar i Hammars fiskeläge. Bookmark and Share. Idnr:
GFF954_318. Description: Liste och Munjkebos strandbodar i Hammars fiskeläge.
20 aug 2013 . Agneta Larsson visade och berättade om sin bok “Gotländska fiskelägen och
strandbodar”. Sjökrogen i Valleviken sålde chilifriterad skarpsill och marinerade räkor &
Hanssons lilla kök sålde strömmingsburgare och idburgare- båda sålde slut på sin härliga
streetfood. Tack till alla er som kom! Gå gärna in.
Gotländska fiskelägen och strandbodar. av Larsson, Agneta och Nilsson, Lennart. BOK
(Inbunden). Votum, 2017-04-20 Svenska. Lektörsomdöme. plastad (4-7 dgr). Pris: 281:- Ditt
pris: 281:- st. förl.band (2-5 dgr). Pris: 246:- Ditt pris: 246:- st. Katalogiserad av BTJ.
Snabbfakta · Detaljer. 3. Laddar .
Det var vanligt att man förr hade strandbodar ute på de holmar som här och var finns runt
Gotland, mest kända är de forna fiskelägena på St Karlsö och Östergarnsholm. Från dessa
holmar hade man närmare till fiskeplatserna långt ute till havs. I Lau har det funnits ett sådant
fiskeläge ute på Skarpholmen. Det låg inte där.
1. Visby ringmur nere vid havet - 2. Ett gotländskt änge - 3. Ett fiskeläge i Grötlingbo.
Wallpaper 2003-03a Wallpaper 2004 var-01a Wallpaper 2004-05-27-01. 1. Strandfåglar - 2.
Stranden vid Ronehamn - 3. Ett fiskeläge på norra Gotland. Wallpaper 2004-05-29-02
Wallpaper 2004-05-29-03 Wallpaper 2006-05-13-02. 1.
Slutsåld , kommer i nyutgåva april 2017! Nyutgåva ISBN: 9789188435125 Sommar, vinter,
höst och vår ensam på en udde eller tillsammans i en grupp på stranden ligger de där, vackra
bodar av kalksten och vindpinat trä. .
Hallshuk ligger i Halls socken på Gotlands nordligaste udde utmed Kappelshamnsvikens västra
strand. Socknen ligger triangelformad med spetsen mot norr, endast triangelns baslinje i söder
utgör landgräns. Ute på den yttersta udden ligger det mäktiga hamnberget som stupar brant ner
mot havet. Nedanför berget ligger.
Längs den Gotländska kusten finns runt 200 fiskelägen- ett fantastiskt kulturarv med anor så
långt tillbaka som 1600-talet. Fiskelägena vittnar om den t.
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