
HISTORIEN OM GOTlaNdSMjölkEN 
– kVÄllSMjölkNING –

Dagens gotländska härstammar från forngutniskan, som talades på Gotland 
under vikingatiden. Sedan vikingatiden har det också funnits kor på Gotland och 
all Arlamjölk som säljs på Gotland kommer från kor som förstår gutamål.

Foto från Mölner gård i Klinte på 1940-talet.

De jär en goar summarkväld ei kohagen u Dagny 
har just mjölk’ färdut favoritkoi Siva. Spanne jär 
fullt me spinvarm nöimjölki mjölk. Dagny takkar 
alltut Siva me ti hald av na etter mjölkniggi.

[Det är en varm och skön sommarkväll i kohagen och Dagny har just mjölkat 
klart favoritkon Siva. Spannet är fullt med spenvarm nymjölkad mjölk. Dagny 
tackar alltid Siva med en kram efter mjölkningen.]

Visste du att ... Gotlands landskapsväxt 
murgrönan heter rindi på gutamål.
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HISTORIEN OM GOTlaNdSMjölkEN
– MORGONMjölkNING –

Foto från Kroks gård Lokrume på 1960-talet.

Bei sexteidn steigar Elly upp för ti gynn me 
mårgmjölkninggi. De tar sin teid ti mjölk’ all 
kor u strupp ettar. Konar far kraftfodar 
för’ mjölkninggi u ettar far di håi. När Elly 
jär färdu, gar ha in i köke u jetar mårgmat.

[Vid sextiden stiger Elly upp för att börja med 
morgonmjölkningen. Det tar sin tid att mjölka alla 
kor och eftermjölka. Korna får kraftfoder före 
mjölkningen och efter får de hö. När Elly är 
färdig går hon in i köket och äter frukost.]

Visste du ...
... att det finns 

nästan 63 000 
kor på Gotland. Det 
är mer än en ko per 

invånare!

Dagens gotländska härstammar från forngutnis-
kan, som talades på Gotland under vikingatiden. 
Sedan vikingatiden har det också funnits kor på 
Gotland och all Arlamjölk som säljs på Gotland 
kommer från kor som förstår gutamål.
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Foto från Prästladugården i Klinte på 1950-talet.

HISTORIEN OM GOTlaNdSMjölkEN
– MjölkSkjUTSEN – 

[Det är morgon och Josef tar kärran och kör ut mjölkspannen till mjölkbordet. 
Sen ska mjölkskjutsen hämta spannen och köra dem till Sanda mejeri i Klinte.]

De jär mårgen u Josef tar kärru u 
kåirar äut mjölkspanni ti mjölkbore. 
Sen ska mjölksjussn hämt spanni u 
kåir daim ti Sande majarei i Klinte.

Vet du vad en Körkmakk är? 
Denna lilla röda och svarta skalbagge trivs bra 
i Gotlands öppna landskap och har blivit utnämnd 
till  gotländsk landskapsinsekt.  På rikssvenska
kallas den Riddarskinnsbagge. 

Dagens gotländska härstammar från forngutniskan, som talades på Gotland 
under vikingatiden. Sedan vikingatiden har det också funnits kor på Gotland och 
all Arlamjölk som säljs på Gotland kommer från kor som förstår gutamål.
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Foto från Sanda mejeri i Klinte på 1930-talet.

Nå jär mjölksjussn framm’ bei Sande 
majarei i Klinte. Kalar skall häv av 
spanni pa lastbryggu. Äut fran 
majareie kummar ti släut ust, grädde, 
smör u vassle.

Visste du att igelkotten är Gotlands landskapsdjur.
Fast på gutamål kallas den pinnsvein. Största chansen 
att få syn på en igelkott är på morgonen eller 
kvällen, när den är ute och letar mat. 

[Nu är mjölkskjutsen framme vid Sanda mejeri i Klinte. Männen ska lyfta 
av spannen på lastbryggan. Ut från mejeriet kommer till slut ost, 
grädde, smör och vassle.]

HISTORIEN OM GOTlaNdSMjölkEN
– SaNda MEjERI I klINTE –

Dagens gotländska härstammar från forngutniskan, som talades på Gotland 
under vikingatiden. Sedan vikingatiden har det också funnits kor på Gotland och 
all Arlamjölk som säljs på Gotland kommer från kor som förstår gutamål.
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