
 

 

 

 

 
 

MITT I SOMMAREN? 

Jag förstår varför kyrkofäder, astronomer och allmänt matematikintresserade hävdar att mitten på 

sommaren infaller vid midsommar. Men ärligt talat, så här års känns det som sommaren knappt 

börjat. Tänk så mycket vi har framför oss. Tänk så mycket roligt det finns att göra. Tänk hembygds-

föreningen.  

 

TÅRTLOTTERI 

Särskilt roligt blev det redan i början av juni för de 20 föreningsmedlemmar som betalt sin 

medlemsavgift i tid och som hade Fru Fortuna på sin sida. De vann varsin Pinoccio-tårta i en 

helt oväldig dragning ledd av ”Notarius Publicus”. Men varför just Pinocciotårta? Jo, det var 

Tore Jacobssons favorit bland bakverk. Den som bakar tårtorna är Eva Östman. 

 

 



 

 

 
 

 

HAVET LOCKAR 

Så är då återigen våra båtar i 

sitt rätta element efter 

omsorgsfull vårrustning. Här 

Bob Geerars med pensel i 

hand. 

 

Adolf Bratt ligger vid kaj i 

Herrvik. Kungen av Herrvik, 

Amiralen och Moffas Peiku 

har gjort sin gemensamma 

jungfrutur för året från 

Herrvik till Katthammarsvik  

 

Nu väntar flitigt seglande 

hela sommaren. Hej å hå, på 

böljan den blå. 

 

 

 

 



 

 

 
 

FYR FART FRAMÅT  

Och hur var det nu med svampen i fyren på Holmen. Jo tack, bra. Den verkar vara död. Så nu 

väntar omsorgsfull restaurering i augusti. Som tidigare har vi Länsstyrelsen, Gotlandsbyggen 

och Bomans och många fler vid vår sida. Till slut kommer det nog bli bra, men det har varit 

en lång resa. 

 

 
 

KASTALEN VAR DAG 

Den här sommaren upprepar vi fjolårets succe. Håller Kastalen i Gammelgarn öppen varje 

dag, från 10.00 till 17.00. I år med en helt nyproducerad utställning om Flyktingkällan i 

Katthammarsvik. Gå dit, läs, förundras och dra egna slutsatser om hur historien tenderar att 

upprepa sig. 



 

 

 
 

VÄLKOMMEN ALBATROSS  

I Herrvik finns det numera många 

museer. Ett alldeles nytt och alldeles 

fantastiskt intressant är Albatross-

museet.  

 

I en nybyggd sjöbod – granne med 

motormuseet - berättas den 

minnesvärda och dramatiska historien 

om hur den tyska minkryssaren SMS 

Albatross sköts i sank av en rysk 

flottenhet morgonen den 2 juli 1915.  

 

Muséet invigs den 2 juli 2022. Vi, 

från Hembygdsföreningen, kommer 

garanterat att uppvakta. 

 



 

 

 
 

HEMBYGDSDAG 9 JULI 

Nu blir det äntligen dags att slå upp 

portarna till vårt eget, helt nya, 

museum. Hembygdsmuseet på 

Rodarve. Här har vi helt unika 

samlingar av allt som ”fastnat” på 

denna genuina gotlandsgård.  

 

Under de senaste åren har Bengt 

Nilsson och alla de andra i vår 

museigrupp byggt upp en helt ny 

presentation på loftet i ladugården.  

 

Botanisera själv bland alla de föremål 

som berättar om familjen Jakobssons 

liv under hela 1900-talet. Dessutom 

blir det en rejäl hembygdsdag, med 

allt från små och stora djur till 

tipspromenad och chokladhjul. 

Kanske en häst, kanske en 

gotlandsbagge. Garanterat en hoper 

kycklingar. Kaffi och underhållning. 

Visning av alla byggnaderna. Och 

naturligtvis; en högtidlig invigning av 

själva museet.  

 

 

 

  



 

 

 
 

BRÖLLOP PÅ RODRE 16 JULI 

Nu är det så trevligt att en av Tore Jakobsson ättlingar, Marcus, har valt att ha sin bröllopsfest på 

Rodarve. Vi bjuder på bröllopsvagnen. Och brudparet bjuder på brudvisning…. 

 

 
 

GUDSTJÄNST I TORPET 17 JULI 

Sedan några år tillbaka upplåter vi båtsmanstorpet till en utomhusgudstjänst. I år håller vi 

tummarna för lika vackert väder som tidigare år. Och uppmanar deltagarna att ta med en 

kaffekorg. Samling 14.00. 

  



 

 

 
 

TORPFEST 30 JULI 

Senast var det 2019. Så kom den där eländiga pandemin. Men nu. Nu. Ska det bli som förr. 

Grillat lamm, stenugnsbakat bröd, musik, tält, god stämning, mycket prat, lite musik, en del 

drikke. Allt till samma pris som förr, dvs 250 kr. Men bara för medlemmar i föreningen. Och 

till samma pris för alla. 

 

 
 

SLÅTTER 1 AUGUSTI 

Det sätt vi sköter Delias Änge på prisades av Gotlands Hembygdsförbunds Ängskommitte 

med en vacker tavla. Så det är bäst vi fortsätter på inslagen väg. Vårens fagning var 

välbesökt. I år har dessutom arbetslaget på Haugstains hjälpt oss med en alldeles ny och fin 

skylt uppe vid vägen. Stort tack.  



 

 

 
 

 



 

 

STRÅLANDE RECENSIONER 

Östergarns två sockenböcker har fått ett fantastiskt mottagande. Kommentarerna är översvallande, 

försäljningen går som, ja jag vet inte vad. Och nu har även Gotlands Allehandas recensent Lennart 

Lindgren gett sitt omdöme. ”Tänk vilka upptäckter som görs i var socken när historia och nutid ställs 

samman”.  

     Den som ännu inte har köpt och läst bör snarast skyndsamt vända sig till Ingelas Keramik i 

Katthammarsvik, Sjaustrukockens butik, Wessman & Petterssons respektive Norrbys bokhandel i 

Visby eller Ljugarns Handel. Dessutom säljer Gunilla Dahlin boken direkt, ring 076-715 25 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDELTIDSMARKNAD 10 AUGUSTI 

Återigen detta 2019. Återigen denna pandemi. Minns ni hur det var förr med alla dessa fagra 

jungfrur… Men nu är vi på bana igen. I år blir det en riktig medeltidsmarknad i 

Gammelgarn. Nästan precis som förr. Fast bättre. Nu siktar vi på ännu fler deltagare. Fler 

säljare. Men framförallt fler riktiga riddare. Riktiga, ridande riddare. Och mycket mer. 

 

PUUUUH 

Nu får det vara nog. Jag blir ärligt talat ganska utmattad bara att skriva ner allt detta. Och då har jag 

ändå inte nämnt sensommarens fyrdag och kulturarvsdag. Tänk då på alla flitiga förenings-

medlemmar som ska ordna alltihopa. Som ändå ska hinna med att roa sig. Som ska hinna med att 

deltaga i alla aktiviteter. Känner du att du har lite extra energi att ge, lite extra arbetskraft att bidra 

med. Hör av dig till mig. Eller till någon annan i föreningen. Kanske bara med ett mail till 

jan@hallochberg.se. Eller ring 070-603 99 63. 

 

Jan Åberg, ordförande 

mailto:jan@hallochberg.se

