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En annan värld
Om du är en person som jag som älskar fotografering och/eller design, så rekommenderar
jag dig starkt att ha samma utflyktsmål.

Klockan var 02:30 denna onsdagsmorgon när den lugna countrylåten som är klockans
alarm ljuder. Jag och en vän hade bestämt oss för att tidigt fara iväg till Nynäshamn som
skulle ta oss till Gotland. Målet med resan var flera. Vi skulle få träffa en kär vän och
vännen skulle visa oss lite av ön. Förutom att träffa vännen så var resans syfte att få
uppleva dom ökända Raukarna, så förväntningarna på att se något nytt var stort och
lockande.

Färjan skulle avgå klockan 07:00 och vi behövde senast klockan 06:30 infinna oss vid
färjelägret. Vi hade innan blivit varnade för att inte åka för sent, därför att vägen från
Eskilstuna var allt annat än enkel. Visst var rådet bra om det nu hade varit mycket annan
trafik som skulle åt samma håll. Men nu startade vi därför redan klockan 04:00 och då
fanns det knappt någon annan trafik. Vi förstod sedan också vad personen menat med att
vägen inte var enkel, därför att mycket av vägen var slingervägar som vid mycket trafik
kunde ha gjort att vår resa på lite mer än 1,30 kunde ha blivit mycket längre tidsmässigt.
Så vi kom alltså fram till färjelägret i god tid och kunde hos den glada personalenen
checka in. Allt gick så smidigt. Resan till färjan och färjeresan. Vi upplevde inte direkt att
resans tid på 3,15 timmar var långtråkig någon gång. På båten kunde man prata, fika och
kolla in utsikten. Mycket beror väl på att ens ressällskap inte var tråkig.

Väl i Visby förundrades vi av att Almedalsveckan som samtidigt pågick skedde på och runt
omkring en parkeringsplats? För efter att ha sett reportage från evenemanget på TV, så
tror man att Almedalsveckan utspelar sig på en gräsmatta. Man kan ju diskutera om det är
värt att regeringskanslit lägger ner 2 miljoner av skattepengar på denna vecka...? Men det
är ju en annan historia.

Nåväl, vi snabbspelar historien lite så vi kommer till historiens höjdpunkt. Vi spenderade
trevlig tid med vår vän som vi mötte och jag bara måste göra lite reklam för "Bageri Sylvis
döttrar" på Fårö som fick flera besök av oss. Som är ett mycket trevligt fik som bakar eget
mat- och fikabröd. Inne på dag 2 kom och vi var äntligen framme vid äventyret Raukarna.
För just detta ställe innehåller så mycket att se, uppleva och fotografera att direkt vid
ankomsten kände jag mig rakt igenom lyrisk och upprymd, likt en julaftonskväll när man
som liten fick uppleva tomtens ankomst. Om du nu är som jag som både gillar
fotografering och design så kanske du förstår vad jag menar för att du haft en liknande
känsla vid något annat tillfälle. Om du inte har det rekommenderar jag dig varmt denna
plats att ta dig god tid till att uppleva.

Redan en lång bit innan själva Raukarna så åker man en ganska lång bit på en slingrande
väg genom ett kargt landskap. Det var som om en helt annan värld öppnade sig för oss.
Hela det karga landskapet var täckt av en sorts sten med färgkombinationerna vit, svart
och grå. Upp mellan stenarna fanns en fauna av småbuskar och lite blommor. Det hela
kändes som ett öde landskap och nu kanske du tror att jag i den stunden skulle kunna
veta vad som förväntades vid själva Raukområdet? Men då tror du fel.

Den slingrande vägen var slut och en enkel upprättad parkeringplats mötte oss. Här fanns
det också uppställt ett träbord man kunde fika vid och faktiskt... även en mulltoa. Äntligen
var vi framme och min chock över det karga landskapet byttes till en iver att få se



äventyrets mål. Jag är så glad över att mina reskamrater hade tålamodet och lät mig gå
ner i Raukområden för att utan tidspress helt fritt få uppleva, känna, upptäcka och
fotografera denna minst sagt fantastiska plats. Och min första kommentar till kamraterna
efteråt var;

– Vilket häftigt ställe! tack för att jag fått uppleva det.

Till historien tillhör väl också att tala om för dig som inte redan vet, så är hela Gotland en ö
som tidigare varit under inlandsisen och sedan alltså rest sig från havet. Så platsen är full
av fossiler av koraller. Man fick gå och hoppa mellan olika formationer i denna miljö. För
varje steg jag tog så upplevdes nya former att titta och känna på. Så synen på
Raukområdet förändrades ständigt för varje nytt steg jag tog. Så det tog en viss tid innan
jag återvände till dom väntande vännerna... Upplev detta!

/Ludvig


