
Gotlandsträffen 
 
Tidigt torsdag morgon vaknar jag och inser att i dag bär det äntligen av mot Gotland. 
Packade gjorde jag igår så allt som återstår före avfärd är att surra säcken på mc. 
Jag lämnar Oxelösund vid 8.00 för att ta mig till mörkö och färjan över skansensundet. 
Allt klaffar och jag är i god tid i Nynäshamn där Gotlandsfärjan avgår. 
När alla kommit ombord och min mc står väl fastspänd på bildäck slår jag mig ner i 
restaurangen där vulcan riders har samlats kring ett par bord. Några ansikten är nya andra har 
jag träffat förut och stämningen är på topp. 
Båtresan går över ett kavlugnt hav och är mycket behaglig. 
Väl framme i Visby går avlastningen i ett fort tempo och jag står på kajen bland alla andra 
vulcans där vår vägvisare står beredd att ta oss till lummelunda vandrarhem. 
 
När jag har kommit på plats och alla andra checkat in på vandrarhemmet sätter jag mig ner 
och njuter av den fantastiska utsikten från verandan. Äntligen framme och nu väntar ett par 
härliga mc-dagar på Gotland. 
Fredagens tur går till Fårö. Vi åker färjan över Fårösund och åker i ett otroligt vackert 
landskap med sina stenmurar och gamla gårdar. Lunchar gör vi vid Ebbes cafe`och handlar 
lite souvenirer i den närliggande skinn butiken. PÅ hemvägen tar vi kustvägen förbi gamla 
fiskebyar och stannar till för att se och utforska några raukar. 
 
Efter en lugn natt är det dags för lördagens rundtur som går tvärs över landet till östra sidan av 
Gotland. Man ser och upplever så mycket när man åker mc att det är svårt att få med allting 
när man vill återge det i efterhand. Helhetsintrycket är i vilket fall som helst endast gott och 
landskapet är fantastiskt att åka mc i. Vi äter lunch en bit utanför Slite och tar en fika/rast i 
Ljugarn som är ett litet samhälle vid kusten och ligger mycket vackert vid sjön. 
Innan resan till Gotland visste jag inte vad jag hade för färg på min mc men efter att ha färdats 
på Gotland vet jag att min mc är Vallmo röd. En blomma som syns tydligt där den står utefter 
vägen. 
 
Den sista dagen av träffen gör jag Visby till fots och får då tid att se både ringmuren och alla 
gamla ruiner i staden. Historien gör sig ständigt påmind när jag går genom Visby. 
 
Jag vill passa på och tacka Conny Ra Gotland för en bra och suverän träff och alla som deltog 
för ett trevligt umgänge. Det här ger verkligen mersmak och jag hoppas vi gör om det någon 
gång. 
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