Gotland, en betraktelse.
Nästan 45 år fylld hade jag ännu inte bestigit Gotlands jord. Varför vet jag inte, har väl varit
dålig på att semestra i Sverige. Men eftersom jag har haft en hel del ledigt i sommar tänkte jag
att nu var det dags. Att sen Agge hade lagt ut en inbjudan i forumet gjorde ju valet lätt.
Så jag ringde Agge, kollade upp båttider, och vi kom överens om att jag skulle dyka upp
lördag med kvällsfärjan.
Färden till Oskarshamn gick utan problem, väldigt lite regn. Överfarten vållade inte heller
några problem. Förutom att det är en ganska tråkig båt. Och eftersom båten anlände 00.05 till
Visby, fick jag inte se mycket av stan. Att hitta ut till Agge och Monika gick bra utan gps. En
liten felkörning, men det var lätt att hitta tillbaka. Agge var rätt imponerad av att jag tog mig
från färjan dit på 9 min.
Väl framme vid Lindgrens residens hälsades jag av en elektrisk garageport som inbjudande
slog upp sitt inbjudande hål mot en liten halvsliten Vulcan. Sen hade man ju svårt att hålla sig
för skratt. Detta var det första jag såg:

Tyvärr syns det lite dåligt på bilden, men på lappen
som hänger i taket står det ”Svinfållan”
Och där fick Monikas Drifter och jag samsas.
Agges ”icke Vulcan” stod för sig själv på andra sidan
ett strategiskt uppsatt rep.

Klockan var ju mycket så det blev till att snabbt
lossa all packning och flytta in i gästrummet för
att kunna byta om till något enklare än mc-stället.
Dvs shorts.
Då kom överraskning nr 2.
Detta var sängen de erbjöd mig:
Men vad ska man göra? Agge har hört rätt mycket
tråkningar så det fick man bjuda på.
I vilket fall sov jag gott.

Söndagen var dagen jag skulle börja utforska vår störa Ö i öster. Tänkte att det var väl mest
stenöknar, raukar och lite sånt. Hade ju aldrig varit där. I vilket fall bestämde vi att herrskapet
Lindgren skulle visa mig Fårö. Sagt och gjort. Vid 11-tiden äntrade vi hojarna och begav oss
norrut.
För att undvika de värsta turistfällorna, var vi bara nere och vände vid Lummelundagrottorna.
Vidare längs lummiga gröna vägar till ett litet stopp vid Gotland ring. Tyvärr var det inte
speciellt mycket racing där. Men lite sliriga bilar såg vi i alla fall.

Vidare norrut, fortfarande på slingriga småvägar med Agge i täten, fick jag nog se min första
Gotländska lek på plats. Nämligen Får-Skrämman. Agge, som har en gammal brandbilssiren
monterad på hojen, är barnsligt förtjust i att hänga på tutan så fort han fick se en skock
fårskallar i närheten av vägen. Det var en del som hoppade till måste jag erkänna.
Vi lyckades också skrämma slag på en häst som oförsiktigt nog en ryttare hade tagit med sig
ut på vägen. Vi gjorde vad vi kunde för att inte låta så mycket, men VH-blås på tomgång låter
det med. Agge och jag lyckades puttra förbi, men sen ställde sig hästen på tvären så Monika
fick vänta tills den hade rymt till skogs. Lyckligtvis med ryttaren kvar ;-)
Tänk på en sak ni som kommer dit, Gotland har väldigt fina dikesrenar p g a frånvaron av salt
på vintern.

Färden gick vidare till Fårösund
där vi puttrade över med färjan.
Det var en lite gråmulen dag, så vi
var rätt tacksamma över den glesa
trafiken. Man blir lite nojig när man
ser skyltar som förkunnar att står
du här har du 1 ½ timmes väntetid.

Sen var det just det här med turistfällor. Tanken var ju att stanna till vid Kutens Bensin, men
det var ganska tjockt med semestrande familjer och ouppmärksamma bilister, så vi tuffade
vidare. Till er som undrar vad det är för ställe, kommer länken här:
http://www.kuten.se/
Nästa stopp var vid Hammars där vi skulle kika på Ingemar Bergmans sommarbostad. Och
kika blev det. Det var inte mycket man kunde se, men jag har varit där och hållt i grinden i
alla fall ;-)

Vidare gick färden till Fårö Fyr, där Agge tråcklade ut oss till ett riktigt smultronställe. En
kalas strand, hur lång som helst och nästan folktom. Där vankades det grillad korv och jag
kunde inte låta bli att rita ett litet bomärke i sanden.

Efter mysstunden på stranden bar det av söderut igen. Nu var jag bara tvungen att se lite
sten…

Visst tusan är Gotland vackert? Och Raukfritt är det definitivt inte ;-)
Klockan började bli mycket, så det var bara att grensla våra fina ök och dra ner mot färjan där
Agge på ett smidigt sätt visade hur man skippar 45 min bilkö. Hrrm. Ja jag klagar inte i alla
fall. ☺ Full rulle mot Visby. Efter fler fina dikesrenar och lite Får-Tuta anlände vi lite fuktiga
till Casa De Lindgren. Då tyckte Agge att han skulle visa mig den smartaste och mest logiska
vägen till hamnen. Bara så jag skulle veta. Jo, eller hur? Jag som inte känner till stan hade
bara gladeligen att hänga på när färden gick rakt in genom ringmuren. I hyfsad fart genom
trånga gränder kändes det som jag sett hela Visby innerstad. Ja inte hela kanske, men en hel
del. Och ni kan tro att det mullrade gött mellan husväggarna ☺
Söndagen avslutades med lite grillat djur. Mums filibabba. Sen var det soft, slappt, lite tv.
Och lite öl givetvis. Både Agge och Monika skulle jobba på söndagen, så jag tänkte knalla
runt lite i Visby på egen hand. Så fel jag hade….
Måndag morgon satt jag och filosoferade med en kopp kaffe när telefonen ringde. Det var
Tore, en annan inföding, som undrade om jag var sugen på en tur? Självklart. Och inom en
halvtimme stod Tore och Conny, RA Gotland, på uppfarten.
Denna gång gick färden söderut. Små snirkliga kustvägar. Kalasfint. Men vem är förvånad?

Här tar vi en bensträckare
i höjd med en av Karlsöarna.
Fråga inte mig om det var stora
eller lilla, jag är ingen inföding

Vidare mot Hoburgsgubben som dagen till
ära hade gul näsa. Förra året var den röd.
Undrar om YCC var på ön då?
Sedan blev det underbar lammgryta
på Majstregården som låg brevid.
Rekommenderas för hungriga resenärer.

Färden gick mot nordöst och Ljugarn där
Tore tog sig en bensträckare medan vi
andra roade oss med toalettbesök.

Sen var det dags att dra sig mot Visby igen där vi skulle möta upp Monika som slutat för
dagen. Jag var lovad ett studiebesök på brandstationen i Visby. Och det kan man ju inte missa.
Filmteamet från SOS Gute var ju på plats så vi hoppades att kunna göra lite reklam för oss.
För husfridens skull skall jag inte tala om vem som började prata om tårta. Men i vilket fall
beslutades det att vi skulle ta med en ut.
För er som inte vet så var ju Agge med i förra säsongens SOS Gute, och det folk kommer ihåg
var att han käkade tårta. Så lite måste vi ju skoja till det, he he.

Hur man transporterar en tårta på hoj!

Och så här blev det färdiga resultatet:

Och därmed har jag lovat att det är slutdiskuterat om tårtor. Just denna dan brann det
nämligen i brandstationen (?!) i Slite och Agge kommer i höst att visa upp en helt annan sida
av sig själv ☺
Dagen avslutades med ett studiebesök på brandstationen där en hel del bekanta ansikten
skymtade förbi. Dock fastnade vi inte på film.
Så blev det tisdag. En strålande fin dag. Agge hade fått sova på natten så han var hur pigg som
helst på morgonen. Jag hade också sovit bra så det blev kaffe på altanen i strålande solsken.
Sen tänkte vi att vi skulle dricka lite öl. Jo, lite var det…hrrrm. Första slank väl ner vid halv
12 eller så. Sen var det dags för lite rundtur på ön medelst apostlahästarna. Lite färdkost
bestående av 4 öl och vi traskade iväg.
Första anhalt var Galgbacken ute vid motorbanan.

Förr låg det bjälkar mellan
pelarna där diverse oönskade
Raggare och annat löst folk
hängdes. ;-)
Det var väl ingen trevlig plats,
och historien förtäljer att
uttrycket ”Fy sjutton” myntades
här beroende på att det är 17
stenar i pelarna.
Räkna själv.

Sen satt vi oss på Klinten, spanade ut över havet och
diskuterade allt mellan himmel och jord och bara
njöt av utsikten.

Fastlandet är däråt ……

Ölen tog slut, men inte törsten.
Så vi knallade ner till Visby Beach Club
för en öl till.
Stockholmsveckan var över,
men några stekare var ändå på plats.
Dock inte den som syns på bild här brevid ;-)

Nu var det ju så att det var en viss herres bemärkelsedag. Vilket inte hade gått att hålla
hemligt. Så det beslutades om en middag nere i stan. Efter lite öl var både Agge och jag sugna
på lite uteliv. Men magen måste ju ha sitt också.
En liten promenad tillbaka för att duscha och fräscha upp sig lite, ta en öl till (eller 3? )samt
hämta upp Monika som vid det här laget hunnit sluta. En flaska Sauza Gold (tequila) med
apelsin och kanel hann vi också med. Sen styrdes kosan mot ringmuren.
Men som de goda guider paret Lindgren är var de ju tvungna att visa lite mer av denna
underbara stad.

Nästa sevärdhet var gamla brandstationen inne i Visby. Denna var nu i privat regi som en
klubb för brandmän ungefär. Och jajamen…fler öl blev det. Och ett för tv-tittarna bekant
ansikte.

Resten av kvällen visar jag inga bilder på. Men det blev underbart god mat på Munkkällaren.
En restaurang med 7 barer om jag inte minns alldeles fel. Monika avvek efter maten för
väntande jobb dan efter. Så vi andra fick roa oss med att botanisera i barerna. Nu drack vi inte
öl i varje, men det var nog inte långt ifrån.
Sen gick (eller nåt) vi vidare till Nunnan där det blev fler öl och lite dans till ett mycket bra
band som spelade. Jag dansade i alla fall. Hade Agge också försökt hade vi nog inte fått plats.
Inte mycket till dansgolv.
Men kul var det, och av stekarna syntes inte ett spår. Mycket trevligt folk var där. Både
infödda och turister.
Närmare halv ett var vi lite sliriga och bestämde att dra oss hemåt. Det var väl en km eller så,
men vi kom hem utan några värre missöden.
Kvällen avslutades med att vi satt i två timmar till i Agges garage, lyssnade på musik och
delade nästan hel hel flaska Baccardi
Onsdagen började klockan 11….
Denna dag gick helt och hållet i lugnets tecken. Det var inte många steg som togs för mycket.
Förutom en promenad till affären var det bara lite softande på altanen.
Enda avbrottet var när en glad Doroteabo med fru dök upp. Herman och Karin passerade på
sin semester och skulle stanna ett par nätter. De hann slå upp tältet och installera sig innan de
drog vidare för att kika på omgivningarna.

På kvällen drogs grillen igång igen. Bara mys i goda vänners lag.

Efter en orolig natt med många toalettbesök (undrar varför) drog vi torsdag morgon mot
Västervik och Gränsö för fler öl. Men det är en annan historia.
Och som tur var åkte vi via Oskarshamn, så vi slapp krocka ☺ Det gjorde inte
Nynäshamnsfärjan denna morgon…
Jag har fortfarande inte sett hela ön, inte ätit saffranspankaka, inte badat och inte sett hela
innerstan. Men det gör jag så gärna nästa gång ;-)
Ett jättestort tack till Agge och Monika som så väl tog hand om en vilsekommen skåning och
som t.o.m lyckades adoptera mig. Tusan vet hur det gick till.
Ni kommer alltid att finnas i mitt hjärta.
Även ett jättetack till Tore och Conny som på ett utmärkt sätt och i sann Vulcan-anda tog
hand om och visade runt en fastlänning på besök. Det är sådana som ni som gör VRS till vad
det är.
Sveriges bästa förening!!
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