
Träff på Gotland. 

Vi samlades kl 10 fredagen den 3 juni i Nynäshamn och var framme i Visby 
strax efter kl 14:30. I raskt tempo och i strålande solsken körde vi ut från 
Visby på Norra Strandpromenaden och vidare till Lummelundagrottorna. Där 
fick vi först se en film om grottbildningarna och därefter gick vi in i 
underjorden och den åttagradiga värmen. Kalkstenen är mjuk vilket gör att en 
å kan borra sig ner i underjorden och sen ta den vägen ut till havet. Och så 
har det skett här från Martebo Myr. 
 
Efter sextiden på kvällen var vi inkvarterade på vandrarhemmet Grannen i 
Lärbro efter att ha gjort korta stopp i Lickershamn, Hångers Källa (med sång 
av Den blomstertid nu kommer) samt Ganns ödekyrka plus Kappelshamns hamn som 
en bonus. 
 
Middagen på kvällen intogs på Grannens restaurang . 
 
På lördagsmorgonen var alla pigga och nytra för överresa till Fårö med 
niofärjan. Vi åkte genast till Engelska Kyrkogården där vi gjorde ett stopp. 
Fortsatt resa i Ingmar Bergmans domäner med nästa stopp vid kyrkan där alla 
förfärat fick se det kalkdamm vi fått på bilarna.  
 
Förmiddagsfika med saffranspannkaka och salmbärssylt vid Digerhuvuds raukar. 
Fortsatt färd förbi Helgumannens gamla fiskeläge till paradraukarna i 
Langhammars. Nästa stopp vid Avaeken och sedan Fårö fyr för att vid tvåtiden 
anlända till Ebbas restaurang i Sudersand. Det var kaotiskt med mycket folk 
i det fina vädret men ganska snabbt ordnade det sig och efter en timme var 
alla mätta och glada.  
 
Hemresan gick galant så vid hann med ett stopp vid Blå Lagunen i Ar där 
några i sällskapet tog sig ett uppfriskande dopp i det gamla kalkbrottet. 
Middag på kvällen på vandrarhemmet och därefter årsmöte utomhus. 
 
Söndagen inleddes med Bläse Kalkbruksmuseum (där guiden hade glömt bort 
oss). Härefter stopp vid dagbrottet i Slite och sedan fika i Väskinde där 
några dessutom kunde komplettera sina porträttsamlingar av Marilyn Monroe 
och Elvis. 
 
Fortsatt färd till Högklint strax söder om Visby med nästa stopp på Lilla 
Bjers i Västerhejde där vi fick reda på en del om Kravodlingar och sparris.  
 
Nu återstod endast middag på Stora Torget inne i Visby med efterföljande 
vandring i Visby under ledning av en professionell guide. Vid 5-tiden  var 
det incheckning på färjan varefter en gotlandshelg i strålande solsken var 
till ändå. 
 
Nisse 


