
Lördagen den 10 november gjorde guideföreningen sin höstutflykt, temat för dagen 
var lamm. Startade gjorde vi dock med ett studiebesök på Biogasanläggningen i Bro. 
Så mycket större än vi kunde tro, och vilket viktigt arbete! Gödsel, majs och annat 
avfall, samt vår hushållskompost, kommer dit och förvandlas på några timmar till 
värdefull gas. Gas som sedan blir till energi och drivmedel. Gotland har fyra 
biogasmackar. Efter utvinning lämnas gödseln, nu näringsrik och i stort sett luktfri 
gödning, tillbaka till gårdarna.

Nästa stopp var hos Jenny och Kjell på Graute Gård, Hejnum, ”Årets Fårföretagare 
2018”! Vi såg vallning med hund, kände på de vackra skinnen, smakade på rökt 
fårfiol, och lärde oss mer om att driva en gård på Gotland. Dessutom om 
naturbetesprojektet på Hejnum Hällar, där finns marker som lämpar sig för nötkreatur
och lamm. Betet hjälper till att hävda skog och mark så det blir balans i naturen, samt 
gynnar rara växter, fjärilar, insekter.



Med Lasse vid ratten for vi säkert och lugnt vidare till Klints krog där Vicky bjöd på 
god och vacker lunch. Där fick vi även veta mer om ull och vad man kan göra med 
ullen, då Eva Jonasson visade spinning med både slända och spinnrock, hon visade 
olika tovade, sydda och stickade alster. Otrolig hantverkskunskap och ”Skapelun” på 
gotländska!

Den intressanta dagen, som vi tackar både Bergkvara buss och Gotland Excursion för,
avslutades så vid Ullkontoret i Endre. Det enda större ulltvätteriet i Skandinavien, 
med kapacitet för att tvätta tre ton ull/dag. 100 ton ull produceras på ön årligen och 
nu kan den också tvättas lokalt! Jenny och Hans visade upp den stora vackra 
”tvättlinjen”, maskineriet, med stiliga gjutjärnsdetaljer, som köptes begagnad från 
Spanien och fraktades hit på tre långtradare samt en släpvagn. Det går åt mycket 
vatten för tvätteriet kan man tänka, men allt vatten som går åt här är insamlat 
regnvatten, inget kommer från vattenkranen, toppen! 
En skön och lärorik höstdag för Gotlands Guideförening.




