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NR  5  MAJ  2013 

Se finalen i  melodifestivalen 2013 

tillsammans! 

SCHLAGERAFTON 

med storbilds-TV 

Sanda bygdegård, 

lördag 18 maj kl 19.30 

Lättare förtäring. 

Anmäl sen. 15/5 till Mareta, tfn 242288 eller 

mareta_liepa@hotmail.com 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening 

Petarve  

vattensåg 

Först fagar vi lördagen 

den 11 maj, kl 10.00 och 

äter korv efteråt, 

och sedan väntar vi på 

göken i en  

Gökotta 

Söndagen 26 maj 

kl.8.00 

Ta med matsäcken,  

grillen är tänd. 

VÄLKOMNA! 

Kaffe, korv, 

hamburgare 

SPELMANSSTÄMMA 

Sanda prästgårdspark, söndagen 9 juni kl. 13.00 

13.00 Spelmansstämma i kyrkan  

14.00 Invigning      14.10  Allspel, alla spelmän på scenen 

14.45  Dansuppvisning av Visby folkdansgille 

15.30 Öppen scen, välkomna att spela och sjunga 
 

Läs mer: www.gotlandsspelmansforbund.se 
 

Arr: Gotlands spelmansförbund, Sanda hembygds- 

förening, Svenska kyrkan, Klinte pastorat 

 



 2 www.sanda-gotland.net 

Ur minnenas arkiv del 39 

av Henna Carlsson 

Det finns fortfarande något som är värt att berätta när det gäller Uthol-
men. Under Rolf Beinerts tid som arrendator såg han till att stugan som 
byggdes av Wöhler rustades upp, det förblev inte så länge, under en 
sommar hade ett gäng ungdomar varit där och vandaliserat, slagit sön-
der fönster och dörrar, rivit en del av skorstenen. Det gick inte att 
binda någon till brottet. 

Rolf hade stort intresse för naturen och fåglarna, speciellt ejdern som 
hade drabbats av något virus. Han tog på nytt och återställde det som 
var förstört, samt målade och snyggade till, efter det såg huset riktigt 
trivsamt ut. När vi var där i somras med radion, såg vi att den idag fun-
gerar som lammgift, dörrarna var öppna och lammen vandrade ut och 
in. 

Vad man saknade på ön var resterna efter ejderbon, som det tidigare 
fanns väldigt mycket av. Detta bevisar att ejderkolonin är helt borta. Vi 
hade tur att vi kom ut i rätt tid - när backtimjanen stod i sin fägring. 
Bara doften gjorde att man faktiskt ville lägga sig ner och njuta av dof-
ten samt somna i en gräsmatta med dessa fagra blommor. 

Först var jag tveksam till att följa med ut, jag skyller på Marie på 
radion, jag vet att det kan vara besvärligt med landstigning, när vinden 
ligger på och det gjorde den, den här dagen, därför fick vi läcktra iland 
med gummibåten. Allt gick bra och jag ångrar inte färden.  

En som jag lyckades övertala att följa med var Sture Holmqvist i Klin-
tehamn. Han kunde föra sin morfars berättelse vidare om att han var 
med bland banditerna, som stoppade Wöhlers slädparti på Fröjelsko-
gen. Sture hade även varit med kronolänsmannen Svallingsson, när de 
på vårarna var ute och städade stugan. Med detta vill jag avsluta histo-
rien om Utholmen, jag har säkert missat en del.  

 

Något om valborgsfirandet vid Valbyte. 

Jag kan inte undgå så här dagen efter firandet att glädjas åt att tradi-
tionen går vidare. Med alla trogna medarbetare måste det bara bli bra. 
Våren är ju förväntningarnas tid, där vi alla ser ljust på framtiden. Min 
tid vid Valbyte och möten med många människor har varit till stor 
glädje för mig och min tro på framtiden. 
Lycka till! 
Henna 



 3 
www.sanda-gotland.net 

Sanda IF 

Nu är det dags för ännu en varpa– och pärksäsong.  
Vi börjar med varpaträning tisdagen 7/5 kl. 18.00.  
Pärkträningen kommer i år att vara på onsdagar med start 8/5 kl. 18.30. 

Vill ni bli medlemmar i Sanda IF kan ni betala in 100 kr på bankgiro 
nr 5331-0819, glöm inte att skriva ert namn. 

Lite nytt också:  
Vi har nu en hemsida, som skall hållas levande, där det kommer att stå 
om idrottsliga framgångar (förhoppningsvis) och lite annan informa-
tion. Ni hittar oss på adressen: 

http://www.laget.se/sandaif 

Med vänlig hälsning, Sanda IF gm Tomas Holmqvist 

Tack! 
Hembygdsföreningens styrelse tackar alla som hjälpte till vid 

valborgsmässofirandet: Sanda 4H,  klass 5 Sanda skola, pas-

toratskören och den inhemska kören, eldarna och eldvak-

terna. 

Ett TACK också till Johan Wallin, Strängnäs, som 

skänkt en lång matta till bygdegårdens studierum.  

 Kom och hjälp till att lägga ut  

Dansbanan i bygdegårdsparken! 

Måndagen den 20 maj kl. 18.00 

Sen är det bara att ta på dansskorna och ta vara på de tillfällen till 

dans som bjuds i sommar. 

Nya hemsidor för Sanda och Västergarn! 

www.sanda-gotland.net 
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Arkeologiska utgrävningar vid Paviken 

Längs den östra kanten av Paviken i Västergarn socken finns en av 
Gotlands intressantaste och viktigaste hamn- och handelsplatser från 
vikingatid. Vid utloppet av Idån i Paviken finns resterna av denna 
hamnplats, som dateras till ca 700-1000 e.Kr. Platsen påträffades på 60
-talet och kom att under loppet av ca 6 år att undersökas av Per Lund-
ström och Jan Peder Lamm. Vad man fann var en plats där man idkat 
hantverk och reparerat skepp. Åtskilliga föremål, presenterade av Per 
Lundström i boken ”De foro vida...” visar på såväl pärltillverkning 
som bearbetning av ädelstenar, kamtillverkning och bronsgjuteri. 
 
Under 1990-talet följdes dessa undersökningar av ett par års utgräv-
ningar av gravar i området, som visade på att en stor del av området 
öster om Paviken hyser såväl gravar som bebyggelserester. Även längs 
själva Västergarnsån undersöktes lämningar från vikingatid. Vid Stel-
or, i anknytning till ån, undersöktes synnerligen välbevarade bryggor 
och eventuellt en pålspärr från vikingatid. Bryggorna bestod av 8 me-
ter långa furustockar sammanfogade med genomgående mindre stock-
ar. Genom att de låg i fuktig mark var stockarna mycket välbevarade, 
där till och med barken ännu satt kvar på vissa stockar. Genom dendro-
kronologi (årsringsdatering) kunde det fastställas att träden var fälld år 
1008. 
 
Med start sommaren 2013, kommer åter arkeologiska undersökningar 
att genomföras vid Paviken i form av arkeologikurser för internation-
ella deltagare, under ledning av Dan Carlsson och Olle Hoffman. Pro-
jektet är tänkt att pågå under 3 år. Denna sommar koncentreras under-
sökningarna till själva hamnområdet och avser att komplettera de 
undersökningar som utfördes av Per Lundström och Jan Peder Lamm. 
 
Utgrävningarna pågår under perioden 8 juli till och med 9 augusti och 
totalt är det ett 30-tal deltagare som kommer att arbeta i mindre grup-
per i området. Mer utförlig information om projektet finns på 
www.gotland-fieldschool.com, där det även finns en länk till en Fa-
cebook sida som kontinuerligt kommer att uppdateras under sommaren 
med information från grävningen. 
 
Dan Carlsson 

http://www.gotland-fieldschool.com/
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Arbetet med Gullinmuseet fortsätter 

Lördagen den 4 maj skulle Lars Gullin ha fyllt 85 år. Det firades i 
Gullinmuseet med kaffe och tårta och stenkakemusik. Firarna var, 
förutom medlemmarna i Gullingruppen, de som hjälpt till med dass-
renovering och röjning, ca 32 personer sammanlagt.  
 

Det blev också startskottet för våra onsdagsarbetskvällar vid museet, 
som startar denna vecka, den 8 maj. Dasset skall målas, en ny trappa 
och dörr skall tillverkas, det skall fagas och städas upp både inne och 
ute inför sommarsäsongen som börjar den 16 juni, då vi öppnar mu-
seet.  
 

Vecka 26 är det så dags för vår tredje Gullinvecka, som inleds med 
två konserter i kyrkan den 30 juni och fortsätter med föredrag och 
musik vid museet och avslutas med dans i parken den 5 juli. Dessu-
tom anordnas flera konserter vid andra tidpunkter i sommar.  
 

Du är välkommen att delta i vårt arbete, både vid museet och under 
Gullinveckan. Kom en onsdag då vi jobbar mellan 18 och 20 och 
delta i arbete och fikastund efteråt.  /GM/ 

Sommarvandring 

med Dan Carlsson och Olle Hoffman  

vid sommarens arkeologiska utgrävningar vid Paviken 

Onsdagen den 24 juli kl. 18.00 

Wadets samfällighetsförening i samarbete med Västergarns  

hembygdsförening inbjuder till sommarvandring vid Paviken. 

       Samling vid Pavikens norra del 

(Från väg 140, sväng ner vid Valva, ca 1 km norr om Västergarn.) 

Därefter bjuder vi på grillad korv och dricka på Hotel Stelor. 

           För närmare information, ring ordförande Ulla Gabrielsson  

             i Wadets samfällighetsförening, 0733-858545 

                 eller ordförande Ingela Penje  

               i Västergarns hembygdsförening, 0709-527072 

Välkomna! 
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MEDVETEN ANDNING -  

EN VÄG TILL DIN NATURLIGA SÅNGRÖST 

Varmt välkommen till helgkurs 6-7 juli, för dig som vill utveckla din 

röstgrupp i en tillåtande och prestationsfri miljö. 

Plats: Västergarns g:a skola. 

Lördag kl. 16-18.30,  söndag kl. 10-17 

  Innehåll: Medveten andning 

    Sång / Toning 

    Sångteknik / Röstvård 

    Yogarörelser, Meditation 

    Skratt och glädje  

  Kostnad: 800 kr till pg 615 77 56 - 5  

   Anmälan till: musima51@gmail.com, 073-1568787, senast 16 juni 

   BIRGITTA THOLE, hemsida: www.musima.se, här finns mera info 

Styrelsen presenterar sig 

Sanda hembygdsförenings styrelse har av Sandpapprets redaktör fått 
ett antal frågor att svara på. Utifrån dessa svar kommer ni nu att få 
veta lite mer om styrelsen. Vi börjar i det här numret med Mareta 
Liepa Olsson och Ola Arvidsson. 

Mareta Liepa Olsson 

Mareta bor vid Bjästavs 120, är bondfru och jobbar som personlig 
assistent vid Wisby Assistans. Hon blev invald i styrelsen 2009 och är 
nu ordförande och programansvarig. Dessutom är det hon som gör 
affischerna som ni kan se vid kyrkan. 2012 blev hon vald till ordfö-
rande efter Nils-Ove Norragård som hon ser som sin mentor, och som 
hon fått mycket stöd och hjälp av.  

Mareta påpekar att hon är ordförande för en styrelse som fungerar 
otroligt bra tillsammans. Ledamöterna är självgående och företag-
samma men har en förmåga att samarbeta, respektera och stödja 
varandra. Det går en röd tråd mellan dem på något sätt, som är svårt 
att förklara.  
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Vad vill du med ditt arbete i styrelsen? 
 

 

Få fler sockenbor att engagera sig, ett sätt är att få till fler familje– 
och barnvänliga aktiviteter. 
 
Vad är det bästa med Sanda? 
 

Det känns som jag växt upp i Sanda, fast jag inte alls kommer härifrån, 
det finns inget bättre ställe att leva på. 
 
Vad är det sämsta med Sanda? 
 

Att det är så sandigt, det är svårt att odla allt det jag vill.  
 
Vad vill du förändra? 
 

Jag vill få människor som sitter hemma att komma ut och bli mer soci-
ala och delta i aktiviteter som anordnas. Jag är också väldigt tacksam 
för alla som kommer och som ställer upp då det behövs hjälp vid olika 
tillfällen. Vi vill att många skall komma då vi anordnar något, jag är 
t.ex. väldigt glad att årsmötet hade så många besökare. 
 
 
Ola Arvidsson 
bor i gamla affären i Sanda och arbetar på Bild & Reklam i Visby. Han 
är ledamot och vice ordförande i hembygdsföreningen och har varit 
med i styrelsen 2 år (tror han). 

Varför är du med i styrelsen? 
 

Vill kunna påverka där jag bor. 

Vad vill du med ditt arbete i styrelsen? 
 

Göra så att det händer mer saker i Sanda som alla kan få del av. 

Vad är det bästa med Sanda? 
 

Trevliga sockenbor och en glesbygd med aktivt liv inom många olika 
områden. 

Vad är det sämsta med Sanda?  Finns inget. 

Vad vill du förändra? 
 

Sanda behöver inga större förändringar, men man kan alltid tillföra 
nytt eller förbättra det vi redan gör. Kanske fler sociala träffpunkter, 
t.ex. sockenbastu, nya studiecirklar med mera. Alla i Sanda kan på-
verka genom att komma med förslag, starta projekt och delta. Det är 
enklare att göra sånt på landsbygden, tycker jag. 



 8 Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör  11   10.00 Fagning vid Petarve vattensåg.   S 1 

Sön 12   19.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka  

Lör 18    06.00 Gökotta på Vivesholm.  S 13 

Lör  18   19.30 Schlagerpub i Sanda bygdegård  S 1 

Sön 19   07.00 Gökotta och vandring vid Västergarns hembygds - 

   gård.  S 10 

Sön 19 8.00-9.00 Frukostbuffé i Västergarns hembygdsgård. S 10  

Sön 19    13.00 Mässa i Mästerby kyrka. Sånggruppen 5Q. 

Mån 20   18.00 Dansbanan i Sanda bygdegårdspark läggs ut.  S 3 

Tors 23   18.00 Café Existens i Sanda prästgård. 

Sön 26   08.00 Gökotta vid Petarve vattensåg. S 1 

Sön 26   13.00 Gudstjänst i Sanda kyrka. Koralbrass. 

Tis   28   18.30 Styrelsemöte i Västergarns hembygdsgård  

Ons 29   13.30 Onsdagsträffen i Sanda. 

Tors 30 18-18.30 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård. 

 

 

 

Sön 2     19.00 Sanda hembygdsförenings styrelsemöte i Sanda  

   bygdegård. 
 

Tors 6    11-16 Allmogebåtens dag vid Koviks fiskeläge  S 9 
 

Sön 9     13.00 Spelmansstämma i Sanda prästgårdspark. S 1 

 

MAJ  2013 

JUNI  2013 
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Vi hyr ut inom 

Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad 

www.raukmaskin.se 
Bokning 0707-509914 Support 0707-506550 

 

 

 

       Eriks cykeluthyrning 

     Vid Björkhaga i Sanda 

     Beg. cyklar fr. 20:-/dygn 

     0498 241811 

     073 7696190 

     VÄLKOMNA 

     Erik Pettersson 

     Sanda St. Varbos 967 

Gökotta och härlig frukostbuffé 

Söndagen den 19 maj 
 

Kl 7.00 vid Hembygdsgården 

samlas de som vill gå en liten promenad 

för att njuta av våren och se och lyssna 

på fåglarna i omgivningen. 

Mellan kl 8.00-9.00 serveras en härlig 

frukostbuffé 

i Hembygdsgården, dit alla är välkomna, 

även de som inte kan eller vill följa med 

på fågelpromenaden. 40 kr/person. 
 

Välkomna! 

Västergarns hembygdsförening 
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Västergarns Hembygdsförening 
                www.hembygd.se/vastergarn 

Medlem i Föreningen är alla boende i Västergarn med omnejd, som vill 
verka för föreningens syfte och ändamål”(Ur stadgarna)  

Hembygdsföreningens verksamhet skall främja socknens kulturella 
och sociala liv genom olika säsongsaktiviteter; kultur då och nu, vård 
av Hembygdsgårdens lokaler och Valbyte samt främja friluftsliv. 
Ambitionen är ett levande Västergarn med Omnejd. 
 

Hembygdsföreningen ordnar varje år några populära träffar. Här ett 
axplock: 
Valborg, Gökotta, Visaftnar, Konstutställning, Sockendag, Lammfest 
och Stickkafé. 
Se Sandpappret eller Hembygdsföreningens hemsida för aktuell in-
formation.  
 

Föreningen har haft sitt årsmöte och i styrelsen 2013 ingår, ordf: Ing-
ela Penje, vice ordf: Per Widing, sekr: Carina Widing, kassör: Barbro 
Vigström övriga ledamöter Majgun Bäckman, Gustaf Leijonhufvud, 
Kjell-Åke Vigström. Suppleanter: Ann-Louise Karlsson, Monika Jons-
son, Anders Eklund, Åke Andersson och Harald Norbelie. 
 

Kommande aktiviteter                
Promenader                saml. Hembygdsgård. varje tisdag kl 9.00 
Gökotta och härlig frukostbuffè i hembygdsgården             19 maj 
(se annons) 
Styrelsemöte i hembygdsgården                         tis. 28 maj kl 18,30 
Västergarns sockendag på festplatsen                    21 juli  
 
Vid ev. sena ändringar kring alla våra aktiviteter som inte hinner gå ut i Sand-
pappret hänvisar vi intresserade till den inglasade skylten utanför hembygds-
gården där senaste aktuell information finns tillgänglig.  

 
 

För sommaruthyrning av lägenheten i hembygdsgården kontakta: vaster-
garn.hembygdsforening@hotmail.com 

För uthyrning annan tid samt uthyrning av samlingslokalen, kontakta Maj 
Nilsson majgoran@telia.com  tel 0498/245101, alt Kjell-Åke Vigström tel 

0498/24 50 85 

 

Stöd Hembygdsföreningen genom att köpa andelar, Plusgiro 876441-7 

http://www.hembygd.se/vastergarn
mailto:majgoran@telia.com
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bBAlla typer av bygg- 

och  plåtslageriarbeten 

Takrenoveringar - Takomläggning 

Gratis offert och rådgivning 

Norra kustvägen 69, 623 77 Klintehamn 

070-214 51 19 
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Four Ever fick Gösta Lyttkens musikpris 

Vokalkvartetten Four Ever består av Helena och Kristoffer Kåring, 

Sanda, Britta Backlund Rödland och Öyvind Rödland, Tofta. Priset 

delades ut vid vårens sista Måndagsklubb, 9 april, och bestod av 5000 

kr. Sedan 2008 har Gösta Lyttkens delat ut ett årligt pris till personer 

eller grupper, som förmedlar spelglädje på ett smittande och generöst 

sätt.  
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      UNEA 

       Hemtjänster AB 

  

  UNEA arbetar i små personalgrupper som ger en god 

kontinuitet, en kontaktperson som utför dina insatser 

och som vet hur du vill ha det i ditt hem! 

UNEA bjuder till fest två gånger per år, i december har 

vi julfest och vid midsommartid så samlas vi för ge-

mensamt kaffekalas. Trevligt att få samlas och umgås 

med varandra. 

  

UNEA är ett kundval inom kommunal hemtjänst, det 

kostar inte mer att välja oss! För att välja UNEA tar 

man kontakt med sin handläggare. 

Vi finns i:  

Klintehamn Sanda Västergarn  

Tofta Eskelhem Mästerby Hejde Fröjel Hemse 

                     

      Vi utför även städ (RUT skatteavdrag) betala halva 

priset direkt resterande fakturerar vi skatteverket. 

Välkomna 

Har du frågor, ring Ulrika M Nysell 0498-24 03 58 
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KOPIERING 

1 kr per sida 

Ring Arne Åkerman  tfn 242148 

ANNONSERING 

 Hel sida A5: 300 kr 

 Halv sida: 150 kr 

 1/4 sida: 75 kr 

 Föreningsaktiviteter: Gratis 

MEDLEMSAVGIFT 

Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr 

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 23 

MANUS IN SENAST 31 maj 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

Betala via pg 28 65 38 - 4 

Sanda Hembygdsförening 

Från redaktören! 

En sak försvinner men något annat kommer i stället. 
 

När det visade sig att vi skulle bli utan revy vid årets valborgsmässofi-

rande kändes det tomt och tråkigt, det har varit lika roligt varje år att 

se och höra vad som hänt i socknen, sett genom revymakarnas ögon. 

Bygdegården har alltid varit fylld till bristningsgränsen med både 

sockenbor och utsocknes, vilket väl visar hur uppskattad revyn har 

varit. Hur skulle det då bli i år….? 
 

Inte behövde vi oroa oss för att vi skulle behöva gå hem ledsna och 

besvikna, vi har ju Sanda 4 H, de klarade av både vårtalet och under-

hållningen med glans.  Lukas Johansson, 4H:s ordförande, höll det 

fina vårtalet, om att vara ung, bo på landsbygden och följa med i ti-

den. Att vara ung på landet kan innebära stor samhörighet och gemen-

skap när man vill utveckla gemensamma intressen. Fibern ger möjlig-

het till att spela och skypa med kompisar i hela Sverige.  

Inne i bygdegården underhöll nio ungdomar från 4H  med tyst teater i 

tre akter, sketcher och sång. 

Tack till det gamla revygänget och välkomna 4H, vi hoppas få se och 

höra mer av er! 

Gunvor 


