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Katthammarsvik

1. Albatrossmuseet. Katthammarsvik
 0498-523 07
 www.ostergarnslandet.se/albatross
2. Ön Enholmen. Slite
 enholmen@sliteutveckling.se  
 www.sliteutveckling.se
3. Gotlands Försvarsmuseum. Tingstäde
 gotlandsforsvarsmuseum@telia.com
 www.gotlandsforsvarsmuseum.se
4. Lärbro Krigssjukhus Museum. Lärbro
 0498-22 50 30, info@grannen.se   
 www.larbro.se
5. Tingstäde Fästning. Tingstäde
 kontakt@tingstadefastning.se
 www.tingstadefastning.se







MUSEIRUNDAN
• hitta hit 
• priser 
• öppettider
• servering



Efter utläggning av minor i ryska vatten 1 juli 1915 anfölls den tyska minkryssaren 
SMS Albatross och hennes eskort av en övermäktig rysk eskader. Albatross 
skadades svårt och sökte skydd på neutralt svenskt vatten. Fartyget sattes på 
grund söder om Kuppen i Östergarn. 
Under striden dödades 27 sjömän, 26 av dem ligger begravda på Östergarns 
kyrkogård. Under besättningens förflyttning till Roma, mitt på Gotland, avled 
ytterligare två man. Dessa vilar på Björke kyrkogård.
Fram till hösten 1917 internerades tyskarna på Gotland. 
De flyttades då till Skillingaryd i Småland.
Albatross bärgades och bogserades till 
Oskarshamn. När första världskriget var 
slut i november 1918 återfick tyska staten 
sitt fartyg.

Albatrossmuseet vill främst belysa sjömännens 
tid i Sverige. Samlingarna omfattar fartygs-
modeller, föremål, foton och skriftlig 
dokumentation med anknytning till händelsen. 

Museet vårdas av Föreningen Albatrossmuseet. 
Visning efter överenskommelse per telefon 
0498-52307. Välkomna! 

Under år 2015 planerar föreningen att särskilt 
uppmärksamma 100-årsminnet av händelsen.

Albatrossmuseet
SMS Albatross under beskjutning.

Lavering av Jacob Hägg.

Modell av  SMS Albatross

Albatrossmuseet
Östergarns Bygdegård, Katthammarsvik 
GPS: N27˚23.983’ E 18˚54.085’
www.ostergarnslandet.se/albatross, 0498-523 07
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Ön Enholmen
350 år som försvar av Gotland

Ön Enholmen
www.sliteutveckling.se
enholmen@sliteutveckling.se

Enholmen ger en god bild av Gotlands roll 
som utpost i den svenska försvarshisto-
rien. Befästningen av ön på 1600-talet var 
starten på en uppbyggnad för att förstärka 
landets gränser mot den stora fienden, 
Ryssland. En femhörnig bastionskans, 
Carlsswerd  byggdes upp under 110 år. När 
Sverige sedan ändrade försvarsstrategi, revs 
fästningen. Den var onyttig, onödig och 
kostsam. Koleran nådde Östersjöns kuster 
1831 och en karantänstation blev inrättad. 

När Krimkriget bröt ut 1853 förklarades 
Slite som krigshamn och två försvarsverk 
byggdes upp på ön. Under de två världs-
krigen har Enholmen varit bemannad och 
skytte- och observationsvärn uppfördes 
längs stranden. Först 2011 blev Enholmen 
avmilitariserad.

Fortifikationsverket genomför reparations-
arbeten av fästningarna, grillplats och 

smedja samt muddring inför överlämnandet 
till Statens Fastighetsverk 2015. 

För att utveckla ön som besöksmål samar-
betar hembygdsföreningen Othem/Boge, 
Slite Intresseförening och Slite Utveckling. 
Idag är alla nationaliteter välkomna till Slite 
och Enholmen. 

Båttrafik under sommaren
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Gotlands Försvarsmuseum
Gotlands försvarshistoria för armé, flyg och marin 
från forntid till nutid. 

Museets huvuddel finns i centrala Tingstäde i fyra byggnader 
med arméföremål. Huvudbyggnad i tre våningar, Understöds-
hus, Fälthus och Stridsfordonshus. Dessutom specialutställ-
ningar, café, restaurang och butik. Lekplats. Info-plats.

Museets andra del är Flyg & Marin. Stridsflyg, helikoptrar, 
stridledning och bildutställning. Kustartilleri, historik, tunga 
pjäser, robotar, minor och instrument för eld- och stridsled-
ning i tre byggnader/hangar och ett flertal föremål utomhus. 
Flyg&Marin ligger 1,8 km söder om Tingstäde i Skans IV. 

Båda musieplatserna är skyltade från väg 148.

Öppettider och priser: www.gotlandsforsvarsmuseum.se

Förrådsvägen 4, 624 44 Tingstäde.
0498-27 43 57. gotlandsforsvarsmuseum@telia.com

www.gotlandsforsvarsmuseum.se.
GFM: N 57° 44’ 7’’ O 18° 36’ 42’’. Flyg & Marin: N 57° 43’ 52’’ O 18° 36’ 52’’
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Vid 2:a världskrigets utbrott beslutades 
att uppföra ett krigssjukhus i Lärbro 
samhälle. Arbetet påbörjades 1939 och 
avslutades 1942. Sjukhuset var då Sve-
riges största och modernaste i sitt slag. 
Verksamheten upphörde 1946.

1944 mottog sjukhuset ett stort antal 
baltiska flyktingar.
1945 fick sjukhuset i uppdrag att vårda 
tyska soldater som flydde i samband med 
kapitulationen och ungefär vid samma 
tidpunkt kom ett stort antal koncentra-
tionslägersfångar vilka befriats från lägren 
i Bergen-Belsen och Auschwitz.

Händelserna 1945 är de mest dramatiska i 
sjukhusets historia.
Den 25 juli 1945 anlände ett Rödakors-
fartyg med 151 patienter komna från 17 
länder och den 29 juli anlände ytterligare 
150 patienter.

Sammanlagt anlände ca 500 koncentra-
tionslägerfångar.

På Lärbro kyrkogård finns 45 krigsgravar 
varav 9 är judiska. På kyrkogården fanns 
fram till 1966 också tyska gravar, men de 
är flyttade till Trelleborg.

Det mesta av exteriören från 1940-talet är 
kvar och inne i museet finns förutom före-
mål och foton, en film om krigssjukhusets 
dramatiska historia.

Lärbro krigssjukhus museum
Norrvangevägen 1, 624 52 Lärbro
0498-22 50 30, info@grannen.se eller www.larbro.se
Öppet 1 maj - 31 augusti, tider se www.grannen.se 

Lärbro krigssjukhus
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www.tingstadefastning.se 

Tingstäde Fästning
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23/6 - 30/8: tisdag - söndag 1100 - 1600 

Guidning kl 1200 och 1400, bokavisning@tingstadefastning.se 
Övriga tider kontakta oss på 0706-61 59 44 
eller kontakt@tingstadefastning.se 

en unik försvarsanläggning

Öppet 2015

Gotland och Tingstäde har i alla tider varit intressant och spelat en viktig roll i ett 
militärt perspektiv och är idag ett unikt centrum för hela Gotlands Militärhistoria. 

Fästningen med sina underjordiska gångar och meterdjup betong blev klar lagom till 
första världskriget. Platsen på grusåsen norr om kyrkan valdes för att ge bästa möjliga 
skydd för förråden som flyttats från Visby till Tingstäde. Fästningslinjen är ca 6 km lång 
och sträcker sig runt hela Tingstäde samhälle. Innanför fästningslinjen finns fem skansar 
och ett antal mellanverk, skyddsrum, kruthus, värn m m.

Skans 1 är idag ett statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens Fastighetsverk. 
Tingstäde Hembygdsförening svarar för tillsyn, öppethållande och guidning. Dessutom 
erbjuds julmarknad, femkamp, teambuildning, spökaftnar och andra aktiviteter. 
Skans 1 ligger längs väg 148, ca 100 meter norr om Tingstäde kyrka.

I Tingstäde Fästning finns också en modell av Bulverket, den medeltida träfästningen 
som ligger i Tingstäde träsk. Båt med glasbotten finns att hyra för utfärd på träsket.
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Gotlands Militärhistoriska Museer

1. Albatrossmuseet
Katthammarsvik
0498-523 07
www.ostergarnslandet.se/albatross

2. Ön Enholmen
Slite
Enholmen@sliteutveckling.se 
www.sliteutveckling.se

3. Gotlands Försvarsmuseum 
Tingstäde
gotlandsforsvarsmuseum@telia.com
www.gotlandsforsvarsmuseum.se

4. Lärbro Krigssjukhus Museum
Lärbro
0498-22 50 30, info@grannen.se 
www.larbro.se

5. Tingstäde Fästning 
Tingstäde
kontakt@tingstadefastning.se
www.tingstadefastning.se

Gotlands militärhistoria i modern tid 
börjar 1811 när Nationalbeväringen 
sattes upp på ön. Det var ett resultat 
av den ryska ockupationen 1809. 
Sedan dess har ön påverkats av 
Krimkriget, 1. världskriget, 2. världs-
kriget såväl som Kalla Kriget.

Öns fem miltärhistoriska museer 
skildrar detta med med föremål, 
berättelser och samlingar. 
De är väl värda ett besök. 
Välkommen.

GMM
Gotlands Militärhistoriska Museer


