NR 10 OKTOBER 2013

Järnvägens historia på Gotland
60 år sedan man kunde ta tåget från Sanda station.
1953 var sista året för persontrafik på banan Klinte - Roma, 1956 var
all trafik på banan nerlagd. Sedan blev huset gudstjänstlokal och nu
museum för Lars Gullin som bodde i huset under sin barndom.
Söndag 20 oktober kl. 14.00
berättar Lars-Åke Johansson om Gotlands järnvägar förr och nu.
Plats: Sanda stationshus/Gullinmuseet
Kaffeservering

VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening/Gullingruppen

Länsteaterns bygdegårdsturné
kommer till
Sanda bygdegård
Torsdag 7 november kl. 19.00
Medverkande: Lena Bogegård, Beatrice
Lindholm, Lennart Bäck, Lars-Olov Ahnell
och Gotlandsmusiken.
Kaffeservering.

Pris: Ord 195 kr, studerande 105 kr
Ring 29 10 55,
073-9797102 eller 0498-54059
www.sanda-gotland.net
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Styrelsen presenterar sig.
I det här numret presenteras sekreteraren i Sanda hembygdsförening.
Lars Österlund bor vid Sandgårde tillsammans med Inger och barnen
Julia och Fredrik. De driver ett mindre jordbruk, Lars jobbar även
inom LSS-boende i Klintehamn. Han har varit styrelsemedlem i ungefär åtta år, nu är han sekreterare.
Varför är du med i styrelsen?
Jag har alltid varit intresserad av föreningsliv, blev tillfrågad och sa ja.
Vad vill du med ditt arbete i styrelsen?
Tillsammans med de övriga i styrelsen ordna aktiviteter som bidrar till
gemenskap i Sanda.
Vad är det bästa med Sanda?
Nära till det mesta, trevliga människor.
Vad är det sämsta med Sanda? Kan inte komma på något.
Vad vill du förändra?
Att tillsammans med styrelsen och övriga göra bygdegården och andra
sevärdheter attraktiva.
VEST-bygdens LRF inbjuder till

BONDELUNCH

STUDIEBESÖK

Eskelhems bygdegård
Torsdag 17 oktober
Kl. 11.30 - 13.00

vid Christer Sjögrens
dammanläggning

OTENDAG

LÖRDAG 19 oktober kl. 10.00
Samling vid Fridensfors.
Avdelningen bjuder på korv och
kaffe.
VÄLKOMNA!
VEST-bygdens LRF

Sanda bygdegård
Tisdag 26 november
Kl. 14.00 - 15.30
Alla hälsas välkomna!
VEST-bygdens LRF

www.sanda-gotland.net
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Avbainingsboden i Valbyte
Det blev en fin dag då Västergarn- och Sandabor träffades och firade
att Valbyte strandbod fyller tjugo år. Henna Carlsson berättade om
bygget och om hur livet och fisket kunde se ut. I strandboden kunde
man se en film om bygget och invigningen för tjugo år sedan, många
roliga minnen kom upp och berättades. Hasse Hansson har överlämnat
de skisser som Erik Olsson i Sanda, Kovik gjorde som förslag till fiskeläge. Dom är nu inramade och hänger där.
Närmare sextio sockenbor kom. Vi bjöd på rökta flundror, nykokt potatis, sallad och bröd, kaffe och kaka. Ett stort tack Bertil Johansson för
de goda nyrökta flundrorna, Kalle Jacobsson för musiken, och tack alla
sockenbor som bidrog till denna trivsamma eftermiddag.
Ingela Penje

Vi säger välkommen till Västergarn!
Till Västergarn Öninge 127, flyttade Dan Glifberg och Caroline
Gränefjord november 2010. De äldre i socknen säger ”Maskinistens”.
Är det gula huset intill norra brofästet. Dan kommer från Ekeby och
jobbar på Fole kvarn och Caroline kommer från Endre och jobbar på
länsstyrelsen. 2011 kom första sorken Valter och i augusti i år kom
sork två och Harry skall bli hans namn.
Vi säger välkomna till Västergarn om än sent och grattis till två fina
pojkar.
Majgun Bäckman

Om brandsäkerhet i Västergarns hembygdsgård
22 oktober kl 18.30.
Brandinspektör Mats Ljung och en medarbetare kommer att informera
om brandskydd och säkerhet. Vi kommer bl.a. att få lära oss hur man
hanterar en släckare, få prova på att släcka en eld och hantera den typ
av brandolyckor som kan inträffa och ofta inträffar i våra hem.
Nödvändigt att kunna om och när det händer!
Välkomna!
www.sanda-gotland.net
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Mördarsniglar på framfart i Sanda och Västergarn!
Mördarsniglarna sprider sig, de förökar sig snabbt och kan på kort tid
göra skada i trädgårdar men också i åkrarna, att få in mördarsniglar i
ensilaget är inte alls bra för de djur som skall äta det. De är bruna, allt
från ljust bruna till mörkt brunröda, är väldigt slemmiga, har ett gulaktigt slem. De enda naturliga fienderna i naturen är enligt Gunilla
Bremer myskänder.
Så här beskriver Wikipedia mördarsnigeln:
Spansk skogssnigel (Arion vulgaris), populärt kallad mördarsnigel, är en art i familjen skogssniglar. Den är ungefär lika stor som svart skogssnigel (Arion ater) och
har en oftast smutsigt rödbrun färg. Den spanska skogssnigeln lever på kadaver samt
döda och levande växter. I och med att den spridits passivt genom att ägg och sniglar
följer med transporter av plantor, jord och trädgårdsavfall så har den introducerats
och etablerat sig långt utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, och då den på
många håll uppträder invasivt har den blivit till ett gissel för odlare och i trädgårdar.
Öknamnet mördarsnigel kommer dock främst av att den utövar kannibalism.

Gunilla Bremer uppmanar oss att kolla så att vi inte får in dem hos oss,
om så är fallet är hennes bästa tips att plocka dem i en hink och strö
salt på dem. Får man växter från någon annan skall man också kolla så
att ingen snigel följer med, det kan räcka med ett ägg, vilket inte är lätt
att upptäcka.
Har ni frågor om mördarsniglar eller vill veta om det är mördarsniglar
får ni gärna kontakta Gunilla Bremer.

KVINNORNAS HÖSTSALONG???
Nej, tyvärr inte i år!! Varför det? Det är ju så roligt!
Ibland trasslar det till sig, så är det i år. I stället för att ordna en
halvdan konstutställning har vi valt att avstå helt.
Vi hoppas återkomma nästa höst.
Siv och Sanda hembygdsförenings styrelse.

www.sanda-gotland.net
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Röda Korsets bussutflykt
Söndagen den 1 september samlades ett glatt gäng rödakorsare vid
Sanda kyrka för bussutflykt till norra Gotland - särskilt skulle vi uppehålla oss i Tingstäde och guide för dagen var Ylva Pettersson som väl
känner dessa trakter.
Utsocknes, Sanda och Västergarnsbor - 35 stycken skrattade och pratade och pratade och skrattade. Ylva berättade lite om vad som skulle
hända och Alice Larsson berättade minnen hon hade från krigsåren då
hennes far var inkallad i Tingstäde.
Första anhalten var Gane gård i Bäl som är en av de största gårdarna
på Gotland. Makarna Birgitta och Bernt Nord som driver gården som
en ekologisk fårgård berättade om gården och det gavs möjlighet att
handla eller bara beundra allt vackert i deras hantverksbutik. Vackra
fårskinn, gårdstomtar som bara finns där, smidda krokar och flätade
korgar m.m.
Vidare till Hejnum kyrka där vi sjöng en sommarpsalm.
Sen blev det Tingstäde Försvarsmuseum, där en man som arbetar frivilligt berättade litet om muséet och så blev det lunch i matsalen och
efter det flanerade vi runt och såg på de olika byggnaderna och på
utställningarna som finns. En otrolig samling av ALLT militärt . Julafton för herrarna som var med.
På bussen igen och till Tingstäde fästning. Där tog Kjell Pettersson
från Hembygdsföreningen emot oss och vi fick se en film om fästningen innan vi gick runt och såg på detta enorma komplex.
Vidare till Polhemsgården, där Kjells hustru Berit öppnat upp och berättade om den gamla gården och vi drack vårt kaffe som kommittén
ordnat .
Efter en alltigenom trevlig dag äntrade vi bussen för återresa till
Sanda . Vi tackade varandra, vår busschaufför och kommittén som
ordnat kaffe, bullar och kakor och sände med en hälsning hem till
Hasse H som var sjuk denna dag.
Inger Eriksson

www.sanda-gotland.net
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Stuga uthyres

Bokbussen

Ca 45 m2, 3 rum och kök.

besöker Sanda skola två gånger till
i höst, då är alla välkomna dit:

Möblerat eller omöblerat.
Är du intresserad?

Tisdag 29/10 kl 8.40-13.40
Tisdag 3/12 kl 8.40-13.40

Ring:
070 53 86 094
eller 242053

Vandring på vår sista mötesplats på jorden - kyrkogården.
Vi var ca 35 personer som en söndagseftermiddag vandrade runt på
Sanda kyrkogård och tittade på gravstenar och berättade om de personer som ligger begravda där. Vår guide var Anki Wallin som också
fick god hjälp av andra, som har gott minne och kunde berätta både
roliga och ledsamma historier om kyrkogårdens invånare. Vi tittade
främst på de gravstenar som finns upptecknade i en kyrkogårdsinventering gjord av bl.a. Torsten Gislestam och som tar upp de gravstenar
som bör bevaras som kulturgravar. Trots detta har några slängts utanför kyrkogården, inte bra!!
Att en kyrkogård rymmer mycket historia förstår man när någon kan
berätta om olika gårdars historia, t.ex. om Stenhuse, Botvide, Bäckstäde eller Varbos. Ofta har folket från de olika gårdarna fått bo nära
varandra också på kyrkogården. Även Sandas präster har fått en samlingsplats där de är begravda i närheten av varandra.
Sen finns det gravstenar som ingen vet något om, vem var vår lilla
Anny, 12 år eller hon som bara har fått ordet MOR på sin gravsten?
Ett stort tack till Anki som har ork och lust att forska om Sanda och
framför allt att hon vill vidarebefordra allt till oss andra. Jag förstår
bara inte hur hon och många fler kan hålla ordning på alla mostrar,
fastrar, kusiner som vi fick höra om. Jag kan inte hålla reda på mina
egna kusiner ens, desto mindre om deras familjer.
Två timmar var för lite, vi behöver vandra på kyrkogården fler gånger.
Gunvor
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
OKTOBER 2013
Lör 5

09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 12

Lör 5 15.00

Bondtolve i Sanda bygdegård. Sid 12

Sön 6 13.00

Gudstjänst i Sanda kyrka. Koralbrass. Kaffe.

Sön 13 13.00

Gudstjänst i Västergarns kyrka. Sanda och Klinte
kyrkokörer.

Tors 17 11.30-13 Bondelunch i Eskelhems bygdegård. Sid 2
Tors 17,17.50-18.20 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård.
Lör 19 10.00

Studiebesök hos Christer Sjögren, Fridensfors. Sid 2

Lör 19 19.00

Skördedans i Sanda bygdegård. Sid 9

Sön 20 10.00

Musikmässa i Mästerby kyrka.

Sön 20 14.00

Järnvägen på Gotland. Lars-Åke Johansson berättar
Sanda stationshus/Gullinmuseet. Sid 1

Tis 22 18.30

Brandskyddsinformation i Västergarns hembygdsgård. Sid 3

Sön 27 10.00

Högmässa i Sanda kyrka. Pastoratsensemblen,kaffe.

Tis 29 8.40-13.40 Bokbussen besöker Sanda skola. Sid 6
Tis 29 19.00

Styrelsemöte Sanda hembygdsförening.

Tors 31 18.00

Café Existens i Sanda prästgård. Carina Hansén.
Tema: Behöver vi idoler?

NOVEMBER 2013
Lör 2 15.00

Stilla andakt i Västergarns kyrka

Tor 7 19.00

Oj, nar det blir svårt. Revy i Sanda bygdegård. Sid 1

Tis 12 18.30

Styrelsemöte Västergarns hembygdsförening

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Vik lördagen 16 november för höstfest i Sanda bygdegård.
Då firar vi att hembygdsföreningen fyller 90 år.
Mer information får ni i nästa Sandpapper.
Nyss var det sommar!
Nu är det redan dags att tänka på julen,
vilket innebär att du skall anmäla, om du vill vara med på

JULMARKNAD
i Sanda bygdegård
Lördag 30 november kl. 11-16
Om du inte skall sälja något kan du kanske
hjälpa till med kaffeservering, lotterier m.m.
Anmäl till Mareta Liepa Olsson
tfn 073-9409605 eller mareta_liepa@hotmail.com
Arr: Sanda hembygdsförening

SKÖRDEDANS
Sanda bygdegård
Lördag 19 oktober kl. 19.00 - 24.00
Enklare måltid av höstens skörd
Dans till Pe-Dans
Anmälan sen. 16/10 till Kjell Pettersson, 242080 eller
via e-post sandadansforening@hotmail.com

Sanda dansförening hälsar alla välkomna!
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Årets utgrävningar i Paviken
Årets utgrävning i Paviken är en del i ett treårigt forskningsprojekt
med syfte att öka kunskapen om den vikingatida hamn- och handelsplatsens funktion, dess utveckling över tid samt hur dess relation varit
till omgivande boplats- och gravlämningar.
Den arkeologiska undersökningen pågick från den 8 juli fram till den
5 augusti och gjordes inom ramen för den internationella kursen Gotland Archaeological Fieldschool som ges av företaget Arendus i samarbete med Gotlands folkhögskola. Kursen lockade en grupp av 15
studenter som alla studerar arkeologi på utländska universitet främst i
USA och Kanada, men också i Europa och Australien.
Ett huvudsyfte med årets undersökning var att koppla den till de
undersökningar som genomförts tidigare på platsen, inte minst under
åren 1967-73 med Per Lundströms storskaliga grävningar, med mängder av intressanta fynd som vittnade om en rik och omfattande verksamhet i Paviken.
Årets utgrävning bestod av tre schakt, 8x2 meter vardera och som placerades ut utifrån uppgifter från tidigare undersökningar av såväl
höga fosfathalter som intressanta fyndmaterial. Snart visade det sig att
de tre schakten skulle uppvisa väldigt olika fyndmaterial. I det norra
schaktet påträffades ett antal bronsartefakter, bland annat två kedjor,
en bjällra och ett beslag. I de andra två schakten påträffades inget
material av brons. Samma koncentrationer uppvisade fynden av bärnsten som till 90% påträffades i det mellersta schaktet. I det södra
schaktet påträffades 190 granater, ett typ av mineral ofta använd inom
smyckestillverkning under vikingatiden, vilket var drygt 75% av det
totala antalet. Vad betyder då dessa skillnader? En rimlig tolkning är
att det koncentrerade fyndmaterialet ger oss en tydlig fingervisning av
platsens olika funktioner. Det betyder att årets schakt kan ha påträffat
rester av verkstäder eller enklare hantverksplatser där brons, bärnsten
och granater bearbetades. Detta är en bild som stärker den teori som
redan lades fram av Lundström, som menade att Paviken haft en rik
och omfattande verksamhet från såväl handel som hantverk under slutet av vendeltid och in i vikingatid och koncentrerad till olika delar av
platsen.
Förutom nämnda fyndkategorier hittade vi också rikliga förekomster
av glas, både som pärlor men också som rent råmaterial, järn, skiffer
och en del bitar av råsilver och ett par arabiska silvermynt. Mest uppwww.sanda-gotland.net

10

märksammat blev dock fyndet av en guldten som påträffades i det
södra schaktet redan under andra veckan. Föremålet är av högklassigt,
rent guld och är ca 10 mm långt och 5 mm brett. Formen påminner om
en guldtacka i miniatyrformat, men ska ses som ett väldigt rikt och
ovanligt guldfynd. Med tanke på den begränsade tillgången till guld
under denna tid, så måste föremålet haft ett mycket betydande värde.
Dess funktion bör ha varit för användning i smyckestillverkning.
Vi har under årets undersökningar påträffat 13 anläggningar, bl a lerpackningar, härdar och stolphål. Hittills har vi inte lyckats få ihop alla
anläggningar till en begriplig helhet, men förhoppningsvis ökar kunskapen om anläggningarna och platsens organisation i takt med att fler
ytor undersöks kommande år.
Avslutningsvis ber vi att få tacka alla sockenbor för det stora stöd som
vi fått och det genuina intresse ni visat för utgrävningen och projektet.
De presentationer vi haft har varit mycket välbesökta och så även de
spontana besöken på grävplatsen. Sådant stöd värmer, så det är med
tillförsikt och glädje som vi nu påbörjar planeringsarbetet inför utgrävningarna 2014!
Christian Hoffman
Bilden till
vänster:
Dokumentation
i ett av schakten
på utgrävningsplatsen.
Foto: C Hoffman

Bilden till höger visar den guldten (litet råmaterial
av guld) som hittades i ett av schakten.
Fotograf: Christian Hoffman
www.sanda-gotland.net
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SANDA BYGDEGÅRD, LÖRDAG 5 OKTOBER
Melodikryssfrukost
kl. 09.30

SM i Bondtolve
Kl. 15.00

Först en god frukost och
sedan lösning av krysset.

Enklare förtäring finns.
Sanda IF

Sanda hembygdsförening

VÄLKOMNA!

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 gemensamt.
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
www.sanda-gotland.net

12

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 information.
Föreningen har haft sitt årsmöte och i styrelsen 2013 ingår, ordf: Ingela
Penje, vice ordf: Per Widing, sekr: Carina Widing, kassör: Barbro Vigström övriga ledamöter Majgun Bäckman, Gustaf Leijonhufvud, KjellÅke Vigström. Suppleanter: Ann-Louise Karlsson, Monika Jonsson,
Anders Eklund, Åke Andersson och Harald Norbelie.
Kommande aktiviteter
Promenader
saml. Hembygdsgård.
Brandsäkerhet i hembygdsgården (se annons)
Styrelsemöte i hembygdsgården

varje tisdag kl 9.00
tis. 22 okt. kl 18.30
tis. 12 nov. kl 18.30

Vid ev. sena ändringar kring alla våra aktiviteter som inte hinner gå ut i
Sandpappret hänvisar vi intresserade till den inglasade skylten utanför
hembygdsgården där senaste aktuell information finns tillgänglig.

För sommaruthyrning av lägenheten i hembygdsgården kontakta:
vastergarn.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
www.sanda-gotland.net
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Alla typer av byggoch plåtslageriarbeten
Takrenoveringar - Takomläggning
Gratis offert och rådgivning
Norra kustvägen 69, 623 77 Klintehamn
070-214 51 19

Vi hyr ut inom
Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad

www.raukmaskin.se
Bokning 0707-509914 Support 0707-506550
www.sanda-gotland.net
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Om järnvägen, 1035 och medverkan i Sandpappret...
”Den där stolpen skall ni vara rädda om”! Så sa Lars-Åke Johansson
till mig en lördag i somras då jag hade guidat en busslast medlemmar
från Haga hembygdsförening i Gullinmuseet. Stolpen han pratade om
står en bit från stationshuset/Gullinmuseet, där järnvägen gick fram
och har enligt Lars-Åke stått där sedan järnvägen anlades i slutet av
1800-talet. Då förstod jag att jag pratade med en man som kan mycket
om järnvägar och tåg. Nu kommer Lars-Åke till stationshuset och berättar mer om den perioden i vår historia, då vi kunde åka tåg över ön.
Själv åkte jag med de sista rälsbussarna på sudret 1960 från Grötlingbo till realskolan i Hemse. Då fanns det inga tågförseningar och
kopparstölder, vad jag kan minnas.
I det här numret har jag fått hjälp av Majgun att presentera nyinflyttade. Jättebra, tycker jag. Du som känner till några som flyttat till våra
socknar, gör likadant, kontakta dem och skriv lite till Sandpappret. Har
du något annat på hjärtat, ring eller maila, så som Gunilla gjorde om
mördarsniglarna, jag blir så glad, då ni vill medverka.
Vill du köpa mejeriprodukter tillverkade av vår gotländska mjölk skall
du komma ihåg 1035. Varför? Jo, det talet står på alla sådana produkter, t.ex. mjölkpaketen.
Till sist, kolla så att du inte har fått in mördarsniglar i din trädgård,
fram med hink och salt i så fall och ut och plocka, plocka...

Gunvor
KOPIERING

1 kr per sida
Ring Arne Åkerman tfn 242148

MEDLEMSAVGIFT
Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr

ANNONSERING
Hel sida A5: 300 kr
Halv sida: 150 kr
1/4 sida:
75 kr
Föreningsaktiviteter: Gratis
Betala via pg 28 65 38 - 4
Sanda Hembygdsförening

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 44
MANUS IN SENAST 25 oktober
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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