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Vad gör en hovslagare? 

Läs Agnetas reportage om Cia på sidan 1-2. 
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Vad gör en hovslagare? 

Det finns ca 4000 yrkesverksamma hovslagare i Sverige. Med yrkes-
verksam hovslagare menas den som skor eller verkar (verkning av ho-
var innebär att överflödigt, utvuxet horn avlägsnas eller att man före-
tar särskilda åtgärder för att korrigera felaktiga benställningar och 
hovformer) minst 4 hästar per dag eller mer och lever på sitt hovsla-
gari som huvudinkomstkälla. Detta ska ställas mot att det finns ca 

420 000 hästar i Sverige. Det är alltså en stor brist på hovslagare. Det 
finns utbildning för att bli godkänd hovslagare. Utbildningen är tre år 
lång och innehåller både teori och praktik.  
På Gotland finns det idag 11 
godkända hovslagare. Det finns 
en lista över dessa på jordbruks-
verket.se. På Gotland finns ca  
10 300 hästar, troligtvis ganska 
många fler. Det innebär i ”runda 
slängar” 1000 hästar per hovsla-
gare.  
Jag har träffat Cia Odén som är 
hovslagare och bor i Sanda. Cia 
har idag 10 travhästar och även 
uppfödning av hundar av rasen 
broholmer. Broholmer är en 
godmodig, lugn och familjekär 
hundras. Vaktar med skall och 
storlek, ej skärpa.  
Men nu tillbaka till Cia och hen-
nes hovslageri. Jag undrar bl.a. 
hur ofta man byter skor på en 
häst. Cia svarar att ungefär två tredjedelar av alla hästar behöver skos 
regelbundet dvs var sjätte till åttonde vecka. Varför så ofta? 

Hästarnas hovar växer ca 1-1,5 cm i månaden. Det är de hästar som 
rids, körs och används mest som är i behov av skor. De hästar som 
inte behöver skor är de som antingen är för unga eller för gamla eller 
de som rids i skogen. Underlaget där sliter inte lika mycket.  
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Vilket material används till hästskor? Cia svarar att de flesta hästskor 
tillverkas av järn. Alternativt kan aluminium användas . På nutidens 
hästskor finns dessutom hål med gängor där man har möjlighet att vid 
halt väglag skruva fast broddar.  
Cia har arbetat på Gotland sedan 1989. Av Gotlands 11 godkända 
hovslagare är idag 4 kvinnor. För några år sedan var du den enda 
kvinnliga hovslagaren på Gotland. Hur känns det att ha fått kvinnliga 
kollegor? Cia svarar att det är trevligt att de nu är flera.  
Samarbetar ni hovslagare, eller arbetar var och en för sig? Var och en 
arbetar för sig, enligt Cia, men skrået träffas då och då för att utbyta 
erfarenheter m m.  
Hur många hästar kan en hovslagare hinna med på en dag? Cia svarar 
att hon kan hinna med 4-6 hästar om de ska byta skor. Ska hovarna 
enbart verkas kan hon hinna med fler.  
Jag blir imponerad av allt jag hör om hantverket och att Cia dessutom 
har ett stort antal hästar samt föder upp hundar.  
Text och bilder: Agneta Lippman 
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Upprop för Ukrainas folk 

Det mest ledsamma har hänt i vår värld. Ett nytt krig har blossat upp , 
alldeles nära oss. Människor dör och skadas. Massor av människor är 
på flykt från sina hem - barn, mammor och farföräldrar. Vi har sett 
gripande bilder från gränsen mot bl.a. Polen.  
Röda Korset är på plats i Ukraina och de behöver vårt stöd. Hjälp oss 

att hjälpa det ukrainska folket genom att sätta in en slant på  
vårt swishkonto 123 431 3052.  

Allt som kommer in skickas vidare till Ukrainas folk. Tack för din gåva! 

Sanda Västergarn Röda Kors 

 

Du kan också använda QR-koden  
om du vill genom att scanna den. 

sandagotland.se 
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Kretsstämma 

Sanda Västergarn Röda Kors hade den 20 februari sin kretsstämma i 
Gervaldsgården. Närvarande var 13 medlemmar. 
Förhandlingarna klarades snabbt av. Styrelsen är helt oförändrad. 
Ordförande Hasse Eriksson och styrelsemedlemmar Agneta Olsson, 
Astrid Öberg, Eivor Viding, Gertrud Andersson, Anders Olsson, Vera 
Sandsjö, Ylva Pettersson och Inger Eriksson.  
Revisorer är Ove Norragård och Lars Österlund.  
Endast tre styrelsemöten har hållits under pandemiåret och tre syför-
eningssamlingar.  
Några har varit verksamma på Kupan i Hemse. Kaffekalas har hållits 
fysiskt, annars har blomauktion och syföreningsauktion genomförts på 
nätet.  
Insamlingsresultatet har varit mycket gott - ca 80 000 kr har vår lilla 
krets lyckats samla in. Och nästan allt skickas vidare.  
Vi har fått en ny medlem och vi planerar för samma verksamhet för 
året som kommer: kroppkakskalas, lotterier, blomauktion, bussutflykt, 
kaffekalas, syföreningsauktion - delta i påbjudna insamlingar och 
hjälpa till vid olika evenemang i våra socknar.  
Kupanverksamheten ökar nu efter pandemin, är du intresserad att 
vara med oss, kontakta Anna-Stina.  
Ordföranden berättade lite om sammanslagningen av kretsarna. 
Många har svårt att få ihop en styrelse och centralt vill man ha stora 
kretsar. Men än så länge får vi vara en krets men vi får se hur det blir 
till nästa år. Ordföranden klubbade stämman avslutad och vi drack lite 
enkelt kaffe innan vi skildes åt. /Inger E / 

sandagotland.se 

Ny hemsida: 
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Nu blir det  

KROPPKAKOR 

i Sanda bygdegård lördagen den 12 mars  
mellan kl. 11.30 och 14.00 

Sanda Västergarn Röda Kors kan i år bjuda in till inte bara kroppkakor 
utan också gemenskap. 

Äntligen!!! 
Det blir kroppkakor, lingonsylt, vit sås och smält smör med mjölk eller 

vatten samt kaffe och en liten kaka till priset av 100 kr /person. 
Du behöver inte anmäla - vi tror vi kommer att ha så det räcker.  

Men ni som är tveksamma till att träffas, ni fortsätter att ringa och 
beställa, så lämnar vi ut vid bygdegården till er.  

Ni som vill hämta - ring och beställ 0705-642011. 
Ni som vill träffas - kom och ät utan anmälan.  

Årsmöte Västergarns hembygdsförening 

Lördag 26 mars kl. 11.00 

håller vi årsmöte i Västergarns hembygdsgård. 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 11 mars.  

Vi bjuder på smörgåstårta och dryck.  
Vid frågor kontakta Ingela Penje  0709-527072 

Varmt välkomna! 

Efterlysning 

Vi har, i vår fina bokbod i Västergarn upptäckt att alla böcker om Got-
land, gotlandica, är sedan i somras borta, nära en löpmeter. 

Det är sorgligt och beklagligt att missbruka en generös tjänst. 
Vi har hoppats på att de skulle lämnas tillbaka, det är med stor san-

nolikhet fler som vill läsa och ta del av Gotlands natur och kultur. 

sandagotland.se 
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 Västergarns Fiskareförenings årsmöte 

Söndagen den 13 mars kl. 16.00 i Västergarns hembygdsgård 

Smörgåstårta med dryck serveras. 
Välkomna! 
Styrelsen 

Stämma i Sanda Västergarn Fiberförening 

Fiberföreningen håller stämma  
söndagen den 24 april kl. 14.00. 

Stämman hålles i Västergarns hembygdsgård.  
Fika serveras! 

Varmt välkomna! 
                        För Fiberföreningen - Agneta Lippman 

 

Filmer på Rondo 

 

6/3 kl. 15.00 Sing 2 

20/3 kl. 19.00 Jag är Zlatan 

27/3 kl. 19.00 Tisdagsklubben 

3/4 kl. 15.00 Lill-Zlatan och morbror Raring 

10/4 kl. 15.00 Sammetskostymen med kaffe och föredrag 

18/4 kl. 15.00 Rabbit Academy   Obs! ! Annandag påsk 

24/4 kl. 19.00 The lost city 

1/5 kl. 15.00 Hopper och jakten på mörkrets  
   hamster 

Välkomna! 
www.klintebf.se   Rondo Klinte Bygdegårdsförening                   

sandagotland.se 



 8 Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör 5 12-14  Tipspromenad och sågning vid Petarve vattensåg. S 9 

Lör 12 11.30-14 Kroppkakskalas i Sanda bygdegård. Sid.6 

Sön 13 13.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka.  

Sön 20 10.00 Mässa i Mästerby kyrka 

Sön 20 19.00 Sanda hembygdsförenings årsmöte i bygdegården. 

Sön 22 16.00 Västergarns Fiskareförenings årsmöte i Västergarns  
   hembygdsgård. Sid. 7 

Lör 26 11.00 Årsmöte Västergarns hembygdsförening i hembygds-

   gården. Sid. 6 

Mån 28 19.00 Styrelsemöte Sanda hbf i bygdegården. 
 

 

Sön 3 10.00 Gudstjänst i Sanda kyrka 

Sön 24 14.00 Stämma i Sanda Västergarn Fiberförening i Väster- 

   garns hembygdsgård. Sid. 7 

Mars  2022 

April  2022 

Ny hemsida. 
Nu har Sanda hembygdsförening  

 utarbetat en ny hemsida.  

Du hittar den på sandagotland.se. 
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Familjedag vid Petarve vattensåg 

Lördagen den 5 mars kl. 12 - 14 

Tipspromenad 

Sågning kl. 13.00 

Korvgrillning.    Kaffe. 
 

Välkomna! 

Sanda hembygdsförening 

 

Årsmöte Sanda hembygdsförening 

Söndag 20 mars kl. 19.00 i Sanda bygdegård 

Program: 
INFÖR DUBBEL-DUBBE - Länsteatern underhåller en halvtimme med 

sång, anekdoter och berättelser om 

 Anna och Jacob Dubbe och tiden som de levde i. 
Förhandlingar 

Årets Sandabo presenteras 

Kaffe och fastlagsbulle 

Välkomna! 
Sanda hembygdsförening 

Kassören informerar… 

Har du inte redan gjort det så är det dags nu - att betala medlemsav-
giften till Sanda hembygdsförening. Inbetalningskort medföljer  

Sandpapprets marsnummer. 
Familj: 150 kr Enskild medlem: 75 kr 

Postgiro: 28 65 38-4  Swish: 123 671 35 72 
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Kovik - ett härligt utflyktsmål 
Kovik eller Korumpu som det också kallas i folkmun är ett härligt 
utflyktsmål under hela året. På våren kan vi få njuta av alla vårblom-
mor som börjar spira. Här växer krutbrännaren, en ganska ovanlig li-
ten orkidé. Den är fridlyst.  
På sommaren bjuder Kovik på fina bad. Eftersom det är en skyddad 
vik så blir vattnet lite extra uppvärmt. Gotlands Fiskerimuseum ståtar 
med sina vackra fiskebodar. Dessa bodar är öppna för besök några 
dagar under sommarsäsongen. Det finns också ett antal traditionella 
röda fiskebodar nere vid den lilla hamnen. De här bodarna används 
fortfarande.  
Den som vill njuta av 
en stunds stillhet kan 
gå in i kapellet och 
kontemplera ett tag. 
Kapellet är öppet året 
om och är till för alla, 
oavsett religion.  
På hösten kan det 
blåsa en hel del. Då 
har Kovik ofta kitesur-
fare på plats. På vin-
tern kan alla njuta av Kovik inbäddat i snö. Det är då fortfarande öp-
pet vatten på några ställen runt Kovik och där kan man se svanar och 
andra övervintrande 
fåglar. 
Kovik är alltid värt ett 
besök! 
Text och bilder: 
Agneta Lippman 

 

Fler bilder på  
sidan 14. 

sandagotland.se 
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Byggnaderna vid Kovik 

Fiskarestuga från Tofta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stugan är uppförd som en kopia av en fiskarfamiljs bostad omkring 
1830 - förlagan finns i norra delen av Gnisvärd i Tofta. Den är utförd 
med hörnstolpar av trä, tunna kalkstensväggar, så tunna att regnet 
tidvis pressades genom och samlades innanför men släpptes ut ge-
nom ett hål i golvet! Taket är lagt med bräder/falor. Här bodde i slu-
tet av 1800-talet en familj Kalström, i ett rum mad förstuga, ett litet 
kök med öppen stenhärd för matlagning, bakugn och en oisolerad 
vind.  
Stugan är uppförd 1971, byggmästare var Karl Öberg, Sanda. Vid 
landsvägen vid Kovik fanns förr tre liknande stugor.  
 

Text och foto: Ronny Sagebrand 

sandagotland.se 
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   UNEA   
   Hemtjänster AB 

Vi  gör din vardag bekvämare 

Vi utför biståndsbedömd kommunal hemtjänst,  
priset är det samma som i regionens regi och  

fakturan kommer från Region Gotland.  

Vi har små arbetsgrupper som ger: 
Kontinuitet i personalgruppen som vet hur du vill ha det. 

 

Det ger trygghet, förtroende och tillit. 
 

Kontaktperson som hjälper dig med kontakter - 
 vårdcentral, sjukgymnast/arbetsterapeut,  

fotvård, frisör, färdtjänst mm. 

Du vet väl att du kan välja oss, eller byta till UNEA Hemtjänster  
i följande socknar: 

Klintehamn  Sanda  Västergarn  Tofta  Eskelhem 

  Mästerby  Väte  Hogrän  Fröjel   Hejde   
Lojsta  Gerum  Levide  Eksta  Sproge  Visby 

För dig som bara behöver lite städhjälp i hemmet så kan du boka in 
ett fönsterputs eller storstäd samt städ i återkommande intervall.  

Vi erbjuder skatteavdrag på ditt s.k. rut-städ. 
 

Läs mer på www.unea.se 

VÄLKOMMEN ATT RINGA 0498-24 03 58 

så hjälper vi dig! 

sandagotland.se 
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Rauk Maskin 

Minigrävare 

   Pris från 750kr/dygn  
inkl. moms 

Se hemsida för  
mer info. 

   Vi hyr ut inom 

Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad 

www.raukmaskin.se 

Bokning 0707-509914 Support 0707-506550 

Några bilder från Kovik fotogra-
ferade av Agneta Lippman. 

sandagotland.se 
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ANNONSERING 

Hel sida A5:  300 kr 

Halv sida: 150 kr 

1/4 sida:  75 kr 

Föreningsaktiviteter: Gratis 

 BOKA SANDA BYGDEGÅRD 

Ring Åsa S Andersson 0498-242016 

sanda.bgard@gmail.com 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2022 

Sanda hembygdsförening - 
Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr 

 

Betala till 
Postgiro 28 65 38-4  

eller Swish nr 123 671 35 72 

 

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 13 

MANUS IN SENAST 25/3 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

Tfn: 0498-242113  E-post: gunvor.malmros@telia.com 

    

   Några tankar 

   Vad gör pandemin med oss? 

   Klarar vi av att vara själva/ensamma? 

   Människan är ju ett flockdjur. 
   Hur kan vi stötta varandra? 

   Ibland är några ord i affären eller på telefonen  
   det enda som behövs. 
   Att vi ser eller hör varandra. 
   Att vi frågar hur den andre mår. 
   Och tar oss tid att lyssna på svaret. 
   Det kan verkligen göra någons dag. 
 

   Agneta Lippman 

 

    


