Han skolar in
nyinflyttade
gotlänningar

Åke Svensson
regionstyrelsens ordf.

Calle Brobäck är lärare på kursen ”Kleiv pa u känn di sum haime”
på Gotlands folkhögskola. Kursen visar ett Gotland vid sidan om
raukar och stränder och består av fyra heldagsutflykter och tio
kvällar med teori.
– Tyngdpunkten ligger på Gotlands historia, men det är också
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Hoburgsgubben och raukfälten.
– Vi besöker några av de platser vi har pratat om på kvällarna
och jag visar mina egna smultronställen. Det är så lätt att du passerar fina ställen och fantastiska möjligheter när du inte vet om dem.

Många oaser över hela Gotland
Calle Brobäck tycker till exempel att du gott kan lämna stranden
en stressig sommardag och besöka Rannarve skeppssättningar i
Klinte. Inne i skogen finns fyra rekonstruerade skeppssättningar
och här kan du uppleva att tiden har stått stilla sedan 500 fKr.
– Sådana oaser finns det många av på Gotland. Jag vill också
visa platser du kan besöka året om, komma in under tak och ta
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Det finns få som känner
Gotland så bra som
Fårösundsbon och
folkhögskoleläraren Calle
Brobäck. Den kunskapen
och sina allra bästa
smultronställen vill han
gärna dela med sig av till
nya gotlänningar.

en fika. Det kan vara hus som ägs av hembygdsföreningar som är
öppna och tillgängliga. Det finns sådana platser på båda sidor av
Gotland.
Men är Gotland så annorlunda att du behöver gå en kurs?
– Jag tycker att en sådan här kurs borde finnas på precis alla
ställen i Sverige. Jag har stor respekt för den här gruppen som har
lämnat sina sociala nätverk för att ge Gotland en chans. Det är
viktigt att vi ger dem informationen de vill ha och kan behöva för
att känna sig lite mer hemma på sin nya boplats.

Nya ögon att se med
Utöver kunskap om Gotland får de nyinflyttade också ett nätverk
och många av deltagarna fortsätter att umgås när kursen är slut. Men
om du är fullfjädrad gute efter kursen låter Calle Brobäck vara osagt.
– Gute är ett begrepp jag inte tycker om. Vi ska inte segregera
folk. Du får själv bestämma om du känner dig som gotlänning
eller inte. Men hur du än känner dig är du välkommen till Gotland och den här kursen som förhoppningsvis ger dig mer kött på
benen och nya ögon att se med.
Information om kursstart och anmälan finns på
gotlandsfolkhogskola.se.
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Gotlands folkhögskola
Gotlands folkhögskola är en av landets äldsta folkhögskolor som startade sin verksamhet år 1876.
På enheten i Fårösund ges Skrivarlinjen, Ella pop
& rock-linjen (musikutbildning för tjejer), deltidskurs för pensionärer, Etableringskurs (SFI),
Storyutbildningen och Filmcrew-utbildningen. I
Hemse ges Musiklinjen, Fotolinjen, Textillinjen,
Allmänna linjen, deltidskurs för pensionärer och
SFI/Etablering samt Livskraft.
Gotlands folkhögskola ger även populära sommarkurser i gotländsk natur och fauna, mat och
kultur samt måleri och musik. Läs mer om Gotlands folkhögskola på gotlandsfolkhogskola.se.

