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NR  11  NOVEMBER  2014   Årg. 19 

 

Sanda bygdegård 

Lördag 29/11 kl. 11-16 

Där kan du köpa hantverk, matnyttigt, lotter m.m. samt dricka  

     kaffe och glögg och prata med bekanta och obekanta. 

  Ännu finns möjlighet att boka  

  försäljningsplats hos:     

  Mareta Liepa Olsson, 

  0739409605, 

  mareta_liepa@hotmail.com 

 

 

 

 

Sanda Västergarn RÖDA KORS deltar med ett 

LOTTERI under marknaden! 

Vi är mycket tacksamma om ni vill skänka något hemsytt, 

hembakat eller hemsnickrat eller annat. 

Läs mer på sid. 6 

Skolklasser: 

Boka bord gratis!! 

  VÄLKOMNA!    Sanda hembygdsförening  
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VEST-bygdens LRF  

hälsar alla välkomna till  

OTENDAG 

Torsdag 27 november kl. 14.00-15.30 

Sanda bygdegård 

 

 

SYFÖRENINGSAUKTION 

Onsdag 26 november kl. 19.00 

Sanda stationshus / Gullinmuseet 

Kaffeservering  

Lotterier 

Auktion på handarbeten och ätbara produkter 

Välkomna! 

Sanda EFS-syförening 

Minns du det här 1964 

Vid Kovik i Sanda är ett nytt  kapell på gång, initierat av konstnären 

Erik Olsson. Byggmästare Karl Öberg och hans mannar skall just igång 

med det som återstår, ett faltak. Stenväggarna är klara, uppbyggda av 

23 lass sten från ett rivningshus i Västergarn. 

Från GT 11 september 2014 
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Jul hos Suderviljan  

Skyltsöndagen  23/11,  kl. 15-18  

10 första kunderna får en present! 

Blommor, musik, ljusrum med olika dofter, loppis,  
secondhand, tipsfråga, lotteri och café.  

                                                   Tomten kommer till barnen. 

Är ni intresserade av att göra egna  
julgrupper till jul som grupp eller enskild 

person så hör av er till oss och boka tid. 

Öppet: Mån-Fred 9-16. 
15/12-21/12 9-18 

Lördagsöppet 13/12 och 20/12 10-13. 

Arbetskooperativet Suderviljan 
Sicklingsvägen 7. 

623 77 Klintehamn               Tel:240189                       VÄLKOMNA!                       

Eva Sjöstrand kåserar! 
 

Tisdag 18 november kl 19.00 
 kommer Eva Sjöstrand till Västergarns hembygdsgård 

 och berättar bl.a om boken ”Kyrkor på Gotland” och om inspelningen 
av Prix Italia-belönade konserten ”Klockrent”  

som spelades på Gotlands alla kyrkklockor. 
 

Vi bjuder på kaffe och förfriskningar.  
Böcker kommer att finnas till försäljning.  

Julklappstips! 
 

Välkomna! 
Västergarns hembygdsförening 

http://www.kulturojn.se/wp-content/uploads/2014/01/Omslag-kyrkorna.jpg
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Lördagen  den 29 november  

kl. 13.00 i Eskelhems Bygdegård 

Kaffeförsäljning, lotterier 

 

 

V Ä L K O M N A 
 

 Eskelhems Kyrkliga Syförening 
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Sanda bygdegård Tisdag 25 november Kl. 19.30 

 Vuxen 180 kr  Ungdom/pensionär 100 kr  Familj 450 kr  

Efter föreställningen erbjuds möjlighet att köpa fika. 

Rekommenderad från 11 år. Biljetter köpes på plats. 
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Röda Korset 

Kaffikalas och syföreningsauktion 

Lördagen den 11 oktober hade Sanda Västergarn Röda Kors sin årliga 

syföreningsauktion med ett kaffekalas som hette duga i Sanda bygde-

gård. 14 sorters kakor—pariservåfflor, smörkransar,  jitterbuggare, 

chokladbröd, bullar, nötkaka tillsammans med ytterligare 8 sorter, 

fanns det på kaffebordet.  

Vi hade dukat vackert med vita dukar och dahlior på borden och mer 

än femtio gäster hörsammad inbjudan. Tre lotterier såldes och efter 

kaffet och alla kakorna vidtog auktionen med Hasse E som utropare 

och Anders som räknade slantarna. Allt hade en strykande åtgång och 

alla bjöd friskt på vackert sydda dukar, hemliga paket, stickade strum-

por, tårtor, hembakta limpor och fina snidade skrin bland annat.  

Då vi summerade dagens insamlade medel till  Röda Korset blev det 

13 800 kr. Tack alla som bakade och som skänkte till lotterier och 

auktionen—tillsammans kan vi! 

Lotteri på julmarknaden 

Lördagen den 29 november är det julmarknad i Sanda bygdegård. 

Som vanligt deltar Sanda Västergarns Röda Kors med ett lotteri och 

även lite försäljning av hembakat och hemtillverkat - sytt, stickat, vir-

kat, snickrat m.m. Vill ni skänka något är det välkommet. Ring Anders 

242018 eller Eivor 242078, så hämtar de. Ni kan också lämna hos 

dem.  

Men framför allt är du välkommen att köpa lotter. 

Väl mött i advent! 

Styrelsen i Sanda Västergarn Röda Kors 
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Buktalaren 

En skröna av Torbjörn Fors. 

På en hembygdsfest i Sanda träffade Ebbe Hildur från Västergarn. 
Hon var bedårande vacker och han föll direkt. Ebbe hade just köpt en 
cykel av sin bror som skulle söka lyckan på fastlandet och var i akut 
penningbehov.  

Det finns en mening i allt. Efter mötet med Hildur blev det långa cy-
kelturer varje helg och ofta en kväll i veckan också. Cykling är an-
strängande och kräver mycket energi.  

Hildur var vacker men opraktisk. Hon kunde knappt koka kaffe. Hen-
nes syster Alma däremot var vida känd för sina kokkonster. Då hon 
grillade lambskallar sniffade bönderna i grannsocknarna, lät plogen 
stå, fyllde kaggen med dricka och gav sig av mot Västergarn.  

Den intensiva förälskelsen mattades efter någon tid och Ebbe insåg 
att Alma passade både hans framtidsplaner och mage bättre än Hil-
dur, som tillbringade merparten av sin vakna tid framför spegeln.  

Ebbe och Alma gifte  och bosatte sig i Sanda. Kort därefter började 
barnen anlända. Sist i raden kom Emil.  

I granngården bodde Erik, som var enda barnet och jämngammal med 
Emil. Erik var en riktig illbatting. Han kunde inte gå förbi en flatäska 
vid stranden utan att dra ur dyviken eller slänga en åra i sjön. Han kal-
lades, och det med rätta, för Sat-Erik. 

Erik och Emil hade en skollärare som var argsint och snabb med 
rottingen. Tursamt nog var han ganska sjuklig. Prästfrun brukade vika-
riera som lärare. Det var högtidsstunder för skolbarnen. En så andäk-
tig lyssnarskara hade kyrkoherden själv aldrig haft.  

Prästfruns bror var kemiingenjör och hon hade lärt sig en hel del av 
honom. För att göra undervisningen mer begriplig  vävde hon in en 
hel del praktiska moment. Svartkruttillverkning var nog det som blev 
mest uppskattat.  

Det var i den vevan Emil blev Krut-Emil. Salpetersjudningen kom åter 
till heders. Emils första sprängladdning skulle på Eriks inrådan testas 
på klockar´n,                                                           Fortsättning på sid. 10                                   
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 9  19.00 Mässa i Sanda kyrka. Blåsare från Kulturskolan.  

Tis 11 18.30-21.30 Samrådsmöte ang. väg 140 på Rondo Klinteh. 

Sön 16 13.00 Gudstjänst i Mästerby kyrka.  

Sön 16 16-18 Stickkafé i Västergarns hembygdsgård. Sid. 9 

Tis 18  19.00 Eva Sjöstrand kåserar om Gotlands kyrkor m.m. i     

   Västergarns hembygdsgård.  Sid. 3 

Tors 20 17.50-18.20 Bokbussen vid Sanda bygdegård. 

Tis 25 19.30 Trollkarln från Öja i Sanda bygdegård. Sid.5 

Ons 26 19.00 Syföreningsaktion i Sanda stationshus.  Sid. 2 

Tors 27 14-15.30 Otendag i Sanda bygdegård.  Sid. 2 

Lör 29  11-16 Julmarknad i Sanda bygdegård. Sid. 1 

Lör 29  15-18 Julskyltning i Sanda City. Sid. 1 

Sön 30 11.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka. Sanda & Klinte kyr- 

   kokörer. Därefter lunch i hembygdsgården. 

 

Mån 1 19.00 Styrelsemöte Sanda Hbf i Sanda bygdegård 

Lör 6  09.30 Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid. 9 

Sön 7 14-17 Adventskaffe i Hildings torp. Sid 9 

Sön 7 14.00 Mässa i Mästerby kyrka. Stefan Magnusson, sång.  

   Kaffe. 

Tors 11 19.00 Konsert med Capella Gotlandica i Sanda kyrka. 

NOVEMBER  2014 

DECEMBER  2014 
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 En gång till innan jul hinner vi med 

Melodikryssfrukost 
Lördagen 6 december 

Sanda bygdegård 

Frukosten är framdukad 09.30 

Kryss och pennor finns 

VÄLKOMNA! 

  Sanda hembygdsförening  

Adventskaffe 
Söndagen 7 december kl. 14 - 17 

i Hildings torp, bredvid Petarve vattensåg 

Koppla av från julstressen med fika i Hildings torp, upplyst av 

 levande ljus och brasa i öppna spisen.  

VÄLKOMNA! 

 Sanda hembygdsförening            

Stickkafé 
Västergarns hembygdsgård 

Söndag 16 november 

Kl. 16.00 - 18.00 

Kom, tag med det du vill sitta och 

arbeta med och umgås en stund. 

 Vill du veta mer, kontakta 

 Maria Ahlstäde,  

           tel 24 50 60 

          VÄLKOMNA! 

            Västergarns  
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som var strakbent och därför var ett tämligen ofarligt mål.  

Klockar´n hade bestämt sig för att emigrera till Amerika och satt intet 
ont anande framför brasan och övade läspljud, som han hade särskilt 
svårt för. ”I am dirty, and my brother is dirty too”, sa han för sig själv 
då krutpaketet singlade ner genom skorstenen. Det smällde inte. 
Puff! lät det bara , och hela rummet fylldes av sotig rök. 

Klockar´n eller sotar´n som han skulle kallas i fortsättningen, rusade 
ut, snubblade på farstutrappen och föll så olyckligt att han slog ut en 
framtand. Han reste sig, hötte med näven och vrålade med sina lung-
ors fulla kraft och perfekt läspljud: ”Thatans thårkar!!” 

* 

Ebbe hade byggt några små stugor vid stranden, som han hyrde ut till 
fint folk från fastlandet. Almas mat och de skrattretande låga priserna 
gjorde att det var fullbelagt hela somrarna. Ebbas sommaruthyrning 
utvecklades med åren till ett strandpensionat. Man tyckte det var lite 
ovant med folk som var finklädda och sysslolösa mitt i veckan. Som-
liga stannade till och med hela sommaren.  

En av dessa var disponent för en sörmländsk fabrik, som kallades 
Åkers krutbruk. Där tillverkade man gasmaskiner, lysraketer och am-
munition till haubitsar och granatkastare med mera.  

Det var ont om jobb på ön och Emil nappade direkt på en erbjudan 
om anställning i fabriken. Det var knappast ett miljövänligt jobb han 
fick. I en lokal där luften var näst intill mättad med eterånga, skötte 
han en maskin som pressade NC-krut. I början var han tvungen att 
hämta frisk luft var tionde minut. 

Så småningom gick det bättre. Efter ett par månader började han 
längta tillbaka till jobbet redan på söndagsförmiddagarna. På mån-
dagsmorgnarna rusade han dit och drog några djupa andetag. Han 
hade blivit eterberoende. Efter en tid skaffade han en liten fickplunta, 
som han fyllde med eter. På det sättet kunde han ”njuta” av eterång-
orna även på fritiden.  

* 

Medan Emil var på fastlandet livnärde sig Erik på fiske. Det ryktades 
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dock att han under sina veckolånga fisketurer seglade till Baltikum, 
där han lastade båten full med rysk vodka, som han lagrade på olika 
ställen längs gotlandskusten. När tiden var mogen sålde han från 
dessa lager med god förtjänst.  

I likhet med de flesta gotlänningar stod inte Emil inte ut med att bo på 
fastlandet så länge. Efter två år for han hem igen. I packningen hade 
han en uppsättning lysraketer, spårljusammunition och krutkarduser. 
Han gömde hela lagret i Ebbes strandbod.  

På valborgsmässoafton var Ebbe och fiskade. Han visste naturligtvis 
inget om Emils förråd. Då han hängde in seglen knackade han ur pi-
pan på golvet i sjöboden utan att märka att askan fortfarande glödde. 

På kvällen var det fest med stort bål vid stranden. Emil hade tänkt 
muntra upp stämningen med lite fyrverkeri. Prästens tal behövde 
kryddas lite ansåg han. Tyvärr hade Ebbe låst boden.  

Prästen höll ett föredömligt kort tal (därtill rådd av sin kloka hustru). 
Som avslutning utbringade han ett fyrfaldigt leve för våren. På det 
femte hurraet, alla räknar inte alltid så noga, flög Ebbes strandbod i 
luften. Det blev bara en grop kvar som visade var den stått.  

Då boden flög i luften satt Emil inlåst på det lilla dasset, som var in-
klämt mellan Ebbes och Eriks bodar. Han hade nämligen fått absti-
nenssymptom och gått in där för att ta sig en liten etersniff.. En av  
Sat-Eriks elaka småkusiner hade smugit sig fram och vridit om närveln 
så han inte kunde komma ut. Av tryckvågen välte dasset så olyckligt 
att Emil bröt benet.  

Länsman var den ende på platsen som hade bil, så det föll på hans lott 
att forsla Emil till lasarettet i stan.  
Benbrottet var komplicerat och Emil hamnade på operationsbordet. 
På den tiden använde man eter vid narkos. Patienten fick räkna tills 
han somnade. Emil började räkna.  

Normalt brukade patienten somna innan han hunnit till tio. Emil bara 
räknade på. Det verkade närmast som om han blev piggare ju mer 
eter man hällde på. Narkossköterskan, syster Svea, blev däremot mer 
och mer vimmelkantig och somnade till sist vid Emils sida. Det var så 
de fann varandra. Eterångorna vädrades ut och operationen fick utfö-
ras utan narkos.     Fortsättning i nästa nummer 
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Västergarns Hembygdsförening 

www.hembygd.se/vastergarn   www.vastergarn.info 

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 soci-

ala liv genom olika säsongsaktiviteter; kultur då och nu, vård av Hembygds-

gårdens lokaler och Valbyte samt främja friluftsliv. 

Ambitionen är ett levande Västergarn med Omnejd. 

Hembygdsföreningen ordnar varje år några uppskattade och trivsamma träf-

far, som: 

Valborg, Gökotta, Visaftnar, Konstutställning, Sockendag, Lammfest och 
Stickkafé. 
 

Se Sandpappret eller Hembygdsföreningens hemsida för aktuell information.  
I föreningen pågår ett kontinuerligt arbete med Bygdeband där några eldsjä-
lar i socknen samlar och lägger in nya och gamla bilder, dokument om plat-
ser, hus, människor och händelser i bygden, gå gärna in på 
www.bygdeband.se och sök på Västergarn. 
 

Kommande aktiviteter   
Promenader saml HG Obs! Ny tid!  Varje tisdag kl 8.00 
Stickkafé i Västergarns HBG   16/11                           kl. 16.00 - 18.00 
Eva Sjöstrand kåserar i HBG   18/11                                      kl.  19.00 
Håll utkik efter evenemang på vår VIPP-skylt vid vägen. 
 

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.bygdeband.se
mailto:majgoran@telia.com
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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 

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 
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Rauk Maskin 
 Nu har vi även aluminiumställning för 

  inom och utomhusbruk. 

 Se hemsida för mer  

 info. 

 Pris från 75kr/dygn 

Vi hyr ut inom 

Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad 

www.raukmaskin.se 

Bokning 0707-509914 Support 0707-506550 

Väg 140 Gång– och cykelväg Västergarn-Klintehamn 

Trafikverket bjuder in till öppet samrådsmöte för att presentera ar-
betet med vägplanen för gång– och cykelväg mellan Västergarn och 
Klintehamn. För att de ska få fram en så bra plan som möjligt vill de 
gärna ta del av vår lokalkännedom och få in våra synpunkter och för-
slag.  

Tid och plats 
Välkommen till öppet hus tisdagen 11 november. Trafikverket finns 
på plats från klockan 18.30 –21.30, på Rondo Klintehamn. 

Lämna synpunkter senast den 2 december 
Du kan skicka in dina skriftliga synpunkter och förslag till Trafikverket 
Ärendemottagningen, Box 810, 78128 Borlänge eller skicka ett mejl 
till trafikverket@trafikverket.se. Märk ditt kuvert respektive mejl 
med diarienummer TRV 2014/83879. Dina synpunkter vill de ha in 
senast den 2 december. 

Mer information: www.trafikverket.se/vag140, Mats Berg, projekt-
ledare, mats.berg@trafikverket.se eller Trafikverkets kundtjänst, 
0771-921 921. 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 49 

MANUS IN SENAST 28/11 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

ANNONSERING 

Hel sida A5:  300 kr 

Halv sida: 150 kr 

1/4 sida:  75 kr 

Föreningsaktiviteter: Gratis 
   

KOPIERING 

1 kr per sida 

Ring Arne Åkerman  tfn 242148 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2014 
 

Sanda hembygdsförening - 

Familj: 100 kr - Enskild: 50 kr 

Postgiro 28 65 38-4  

Sanda IF - 100 kr 

Bankgiro 5331-0819 

Från redaktören! 

Om larmrapporter, syföreningsauktioner och cykelbana... 

Ibland undrar jag om inte undersökningar och larmrapporter gör mer 
skada än nytta. I samma vecka i början av oktober kunde man läsa 
och höra att man hade större risk att få Alzheimers om man hade lätt 
för att oroa sig och få ångest och nästa dag att dåligt luktsinne före-
bådar döden. Alltså två nya saker att oroa sig för och till vilken nytta?  
Blir jag friskare att få veta det här om jag redan är gammal och vad 
kan jag göra åt det i så fall?  Och om jag är ung, kommer jag då ihåg 
allt jag skall undvika eller äta eller inte äta o.s.v.? 
Just nu är ju mjölken farlig, jag tycker synd om mjölkbönderna… 

Nu kommer alla julmarknader, där man kan köpa allt möjligt, mycket 
hemtillverkat. I det här numret finns också annonser för två syfören-
ingsauktioner. Där kan man också köpa hemtillverkade varor av alla 
möjliga slag, oftast med hög kvalitet och låg kostnad om man ser till 
den tid det tagit att tillverka varan.  

Är det äntligen dags för den efterlängtade gång– och cykelbanan 
mellan Västergarn och Klintehamn? Efterlängtad både av boende vid 
vägen och av oss andra som ibland cyklar och går där, antar jag.  
Ni som har synpunkter och förslag till gång– och cykelbanan mellan 
Västergarn och Klintehamn, kom ihåg att lämna in dem, se sid 14. 

Gunvor 


