Nr 12 December 2012

Sanda hembygdsförening hälsar er välkomna till

Adventskaffe
Söndagen 16 december kl. 14 - 16
i Hildings torp, bredvid Petarve vattensåg
Koppla av från julstressen med fika i Hildings torp, upplyst av
levande ljus och brasan i öppna spisen.

Melodikryssfrukost
Lördagen 12 januari kl. 09.30
Sanda bygdegård
Du slipper laga frukost hemma, det fixar Anki och Hasse och Kjell.
Efter den goda frukosten löser vi melodikrysset tillsammans.
Pennor och kryss finns på plats.

Julklappstips från hembygdsföreningen
Nyframtagen dekal för din bil eller något annat ställe: 50 kr
Kontakta Ola Arvidsson, tfn 540 59

www.sanda-gotland.net
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Ur minnenas arkiv, del 37
Av Henna Carlsson
Efter Radio Gotlands besök på en del öar runt Gotland under sommaren har en del förfrågningar kommit att jag skulle berätta om vad som
hänt på Västergarns utholme.
Med hjälp av en man, vars namn är Christer Jansson, bördig från Västervik och på 1990-talet tullare i Helsingborg, som skrivit om sjöfarten
i Östersjön, har jag skrivit ner följande.
Anledningen till vad vi här får veta, är de omtalade posttransporterna
mellan Gotland och det svenska fastlandet och Öland. Att ta sig fram
med de gamla två- och tremänningarna i is och dåligt väder, ofta med
livet som insats. På högsta ort diskuterades om att skaffa en båt som
tålde trycket att inte fastna i drivisen. En snillrik man vid namn Otto
Edvard Carlsund vågade emellertid trotsa de sakkunnigas så gott som
enhälliga förkastelsedom. Han åtog sig att konstruera ett vinterfartyg
för farten och gav sina personliga garantier för sakens utförbarhet. Han
förbehöll sig endast rätten att få välja kapten och besättning.
Carlsunds förslag accepterades på högsta ort. Kung Oskar I:s personliga befallning var att fartyget skulle byggas enligt Carlsunds plan.
Vad som är märkligt i detta läge, är att det blev Kungliga Generalpoststyrelsen och inte Lotsverket, som i januari 1857 beställde detta enligt
Carlsunds ritningar, medan maskinritningar gjordes av T Ceder.
Kontraktet enligt byggande av fartyget gjordes den 9 februari 1857.
Byggare blev Motala Verkstad i Norrköping. Fartyget förstärktes med
bottentäta skott, för att motstå istrycket och även grundstötning. Båtens längd var 107 fot, bredden 20 fot och 4 tum. Djupgående 7 fot
och 4 tum, med full inredning, bränsle och passagerare. Fartyget drevs
med två ångmaskiner, farten blev 9 knop. Båten döptes till Polhem och
blev den första ångbåt, som trotsade isen och trafikerade Gotland vintertid.
Polhem sjösattes den 1 juni 1858 och utförde sin provtur den 20 november samma år. Det är här som Västergarns utholme blev aktuell
som nödhamn och en del av historien.
www.sanda-gotland.net
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Här följer åtgärder, förordade av statsmakterna, som skall vidtagas vid
angöring:
” att wid den tillämnade vinterpostfarten emellan Gotland och Öland
samt fasta landet, det här afsedda ångfartyg tillsvidare må, under den
tid af vintermånaderna, då is icke hindrar, gå emellan Wisby och det i
Westerviks skärgård och närheten af Spårö båk belägna Lindödjupet,
men, när sistnämnda ställe i anseende till isläggning af hafsbandet och
ytterskären ej kan anlöpas, begagna till hufvudstation Utholmen vid
Westergarn på Gotlands kust och derifrån, för lemnande och emottagande af post och passagerarna göra resor, helst fram och åter samma
dag, till Engjerns udde, belägen emellan Ölands norra udde och Böda
bugten på Ölands östra kust, intilldess isens åtstramning vid någondera
kusten gör sådant omöjligt, hvilket fall ångfartyget må uti Westergarns
hamn upplägga; börande, genom Eder försorg, lämpliga isbåtar anskaffas icke blott å de ställen, der post och passagerare sålunda
komma att aflemnas och emottagas utan äfven om bord å ångfartyget,
som för en af dessa isbåtar skall medföra erforderlig bemanning utom
fartygets egentliga besättning; och anbefallde Wi nu i nåder Wår Förvaltning af SjöÄrendena, att, så snart årstiden medgifver, låta vid Lindödjupet, Utholmen och Engjern anställa undersökningar till utrörande, hvilka arbeten och åtgärder blifva nödiga för nämnde platsers
ordnande till lämpliga anlöningsställen samt att med berättelser härom,
äfvensom med förslag å de i sådant afseende erforderliga utgifter, till
Oss i underdånighet inkomma”.
Stockholms Slott den 5 mars 1858

Postångaren Polhem liggande på redden vid den av postverket arrangerade
reservhamnen vid Västergarns utholme. Målning av: Erik Olsson, Sanda.
Fortsättning i nästa nummer
www.sanda-gotland.net
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UNEA
Hemtjänster AB
Önskar Er alla en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
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, nu i december
har vi Julfest och vid midsommartid så samlas vi för gemensamt 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 hälsar en ny medarbetare, Agneta Boman från
Eskelhem välkommen till oss, hon börjar jobba den
3/12, hon har tidigare arbetat inom kommunens hemtjänst.
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
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Välkomna till socknen!
Vid Övide bor sedan april 2012 Ingrid Hoas och Mahmood Zarafshan, Ingrid är dotter till Ann-Marie och Petter Hoas, när hon var i
femårsåldern flyttade familjen från Burs till Sandäskes i Sanda.
Efter 6 år i Sanda skola, real- och studentexamen i Visby blev det
språkstudier i England. Efter hemkomsten till Sverige blev det mer
studier och efter det fick hon ganska snart jobb på Utrikesdepartementet vilket har medfört att hon har tillbringat nästan alla sina verksamma
år utomlands.
Hon har jobbat och bott i tio olika länder, de senaste 15 åren som administratör i Europeiska kommissionen i Bryssel.
Sin man Mahmood, som är från Iran, träffade hon första gången i Teheran, då hon var stationerad där fyra år i slutet av 70-talet, under revolutionen. Sedan träffades de igen i slutet av 90-talet.
Nu bor Ingrid och Mahmood tillsammans med en hundvalp och två
kattungar i det hus där Ingrids föräldrar bodde som pensionärer.
Vid Juves har också en hemvändare bosatt sig, det är Anette Kahl ,
som tillsammans med maken Ulf Kahl har flyttat tillbaka till sitt föräldrahem. Anette är dotter till Berth Larsson och hans hustru Vera,
som dog 2011. De har lämnat kvar sina två barn, Holger, 21 år och
Matilda, 19 år, i lägenheten i Visby.
Anette jobbar på företaget Imse Vimse, som bland annat säljer miljövänliga blöjor, som försäljare och personalansvarig. Ulf, som kommer
från Kappelshamn, arbetar på Försäkringskassan med bidrag till utlandet.
Anette har alltid gillat att rida, nu har hon ingen egen häst, men det är
inte svårt att få tag i en häst i det hästrika Sanda. Ulf är musiker, spelar
bas, oftast kontrabas i olika band, t.ex. Bäck Group.
Just nu renoverar de en del i huset, tapetserar och målar och hittar
spännande saker från tidigare generationer, som bott i huset.

SÄLJES!
Bra begagnade potatislådor säljes för 75 kr/styck.
Bra till att förvara ved.
Ring Tomas på Stenhuse gård. 070-731 23 17
www.sanda-gotland.net
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JULFEST
Sanda bygdegård, lördagen 15 december
Kl. 19.00 - Mat
Kl. 21.00 - 01.00 - Dans till SOLO
4 H:s luciatåg uppträder efter maten.
Anmälan senast ons. 12/12 till: Anki Wallin, 242017 el. 0707442017

VÄLKOMNA!
Sanda dansförening

Trettondagsaftons - DANS
Eskelhems bygdegård, lördag 5 januari 2013, kl 19.00
Anmälan senast 1 januari till
Lennart o Britt-Marie Johansson, tfn 21 64 94
Musik:
OKTAV

VÄLKOMNA!
Eskelhems dansförening

Staffansritt i Sanda
Staffan kommer tidigt i år.
Redan söndagen den 16 dec (3 advent)
kommer Staffan med ryttarfölje att sjunga in julen.
Vill ni se och höra spektaklet kom till:
Stenhuse gård kl. 15.15 , Gamla affären ca 15.45
Skallbjörk ca 16.30

www.sanda-gotland.net
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Det blev ett dass igen!!!!
Under de två somrar som Gullinmuseet har funnits, har jag vid visningar pekat på det ruckel som funnits bakom museet och sagt att där
skall snart stå ett färdigrenoverat dass. Många har sett tveksamma ut,
skojat lite och sagt att det bästa vore att riva hela rasket, med myrstackar och allt. Jag har nog innerst inne hållit med dem…
Men...nu har vi ett renoverat dass, där även rullstolar får plats. Ruttet
virke är utbytt, huset har fått nya takstolar och takbräder, ny papp med
listläggningsteknik på taket, helt ny framsida, nya dörrar med de gamla
gångjärnen. Bredvid toautrymmet finns ett förråd. Ännu kvarstår målning och handikappramp.
Renoveringen har godkänts av Gotlands museum och Länsstyrelsen,
som nu skall betala ut det bidrag, som är beviljat. Bidraget gäller inte
bara dasset utan också yttre renovering av museet och skorstenstoppar.
Allt detta jobb har inte blivit utfört utan en massa oavlönat arbete.
Sanda hembygdsförening tackar alla som på något sätt hjälpt till med
renoveringen och skänkt material till den. /GM/

Före….

och

efter renovering

JULKLAPPSTIPS!
Årets upplaga av FRÅN GUTABYGD, Gotlands Hembygdsförbunds
årsskrift, finns att köpa hos Gunnel Wallin för 170 kr. I den kan du
läsa om bl.a. russen på Lojsta hed, fiskelägen i När, gotländsk skolresehistoria, dramatiska dygn på Fårö och mycket mera. Boken har
getts ut varje år sedan 1979.
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
DECEMBER 2012
Tor 6 17.15-1745 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård.
Lör 15

19.00 Julfest i Sanda bygdegård. Sid 6

Sön 16

14.00 Adventskaffe i Hildings torp. Sid 1

Sön 16

15.15 Staffansritt i Sanda. Sid. 6

Sön 16

16.00 Luciatåg med Sanda barnkör i Sanda kyrka.

Sön 23

13.00 Mässa i Västergarns kyrka. Helena Kåring, sång.

Mån 24

23.00 Julnattsgudstjänst i Mästerby kyrka.

Tis 25

07.00 Julotta i Västergarns kyrka.

Ons 26

13.00 Högmässa i Sanda kyrka.

Lör 29

10.00 Mellandagsvandring i Västergarn Sid 11.
JANUARI 2013

Ons 2

19.00 Styrelsemöte i Sanda bygdegård

Lör 5

19.00 Dans i Eskelhems bygdegård Sid 6

Lör 12

09.30 Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid. 1

Sön 13

10.00 Gudstjänst i Sanda prästgårdskapell. Grötfest

Tis 15

19.00 Motionsdans i Sanda bygdegård. Sid 9

Sön 20

14.00 Gutar frågar gutar, i Sanda bygdegård Sid 11

Tis 22

18.30 Styrelsemöte i Västergarns hembygdsgård.

Sön 27

16-18Slöjdkafé i Västergarns hembygdsgård Sid 11

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Pingisen

Motionsdansen

har börjat i Sanda skolas gympasal.

börjar igen

Måndagar kl. 19.00

Tisdagen 15 januari kl.19.00

VÄLKOMNA

VÄLKOMNA!

Kent Nilsson, Sanda IF

Sanda dansförening

Sanda hembygdsförenings
ÅRSMÖTE
10 februari 2013
Tack Sanda 4H
och Marie Johansson m.fl.
för teaterföreställningen
i Sanda bygdegård, ni var
fantastiska!
Lars och Inger

Kvinnornas höstsalong
som hölls i Sanda bygdegård under allhelgonahelgen samlade 24
utställare och ca 500 besökare. Utställningen fick mycket beröm
för sin fina uppbyggnad. Den hade inte kommit till utan många
frivilliga krafter.
ETT VARMT TACK
till alla som hjälpt till med uppbyggnad, målning, upphängning,
kaffeservering, nedrivning m.m. m.m.
samt till Bengt-Arne Eriksson, som upplåter plats för utställningsskivorna till nästa år.
Sanda Hembygdsförening
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Adventsöppet
Välkommen till min Bokbod i år igen.
Det är roligt att möta både gamla och nya besökare!
Min bok All världens barn är Juveler En resa i Thailand med
foton av Lars Zackrisson och akvareller av Inger Gärdeklev är
fin som julklappsbok och passar hela året.
För alla åldrar. Till lågt julpris. Med signering om så önskas.
I år har jag också flera aktuella, intressanta och spännande
böcker till reapriser.
Så har jag fin frotté, juldukar, smycken för Världens barn,
julsaker, ljus, ljusstakar, akvareller, konstkort och många
roliga fynd, både gammalt och nytt.
Jag har Adventsöppet 4 helger ända till Jul, fred – lör. – sön.
kl. 13:00 – 17:00. 1:a, 2:a, 3:e och 4:e Advent.
Min skylt står precis söder om Västergarn vid väg 140.
Åk upp Horisontvägen mellan två Gotländska stenpelare.
Tag första vägen åt höger, Havsstigen. En öppetskylt står vid
mittenhuset av tre och visar vägen till Boden.
Knacka gärna på ytterdörren till vårt hus.
Varmt välkommen
Gittan Zackrisson
Författare/lärare
Bokförlaget Rose House
Sanda Havsstigen 3
Tel 24 50 20, 0706 95 44 79
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Västergarns hembygdsförening
inbjuder till traditionell
MELLANDAGSVANDRING
Lördagen den 29 december kl. 10.00
Mötesplats: Myrvägen, vid skylten Fågeltorn,
brevlåda HoB Nilsson, dvs där Stickelskvia går in mot Paviken.
Lämplig klädsel och matsäck tas med.
Varmt välkomna till ännu en trevlig Västergarnsvandring!
Info: Karin Persson, 245164
Vårens SLÖJDKAFEER i
Västergarns Hembygdsgård
Söndagarna 27 jan, 24 feb, 24 mars, kl. 16-18
Alla är välkomna, ung som gammal, med valfritt handarbete, sticksöm
eller kanske träbit och täljkniv!
Vi bjuder på fika.
Kontakt: Karin Persson, 245164, Monika Jonsson, 073-6500964
VÄLKOMNA!
Västergarns Hembygdsförening

Gutar frågar gutar
Sanda bygdegård, söndagen 20 januari kl. 14.00
Som vanligt anordnar IOGT-NTO och Sanda hembygdsförening
gemensamt första omgången av frågetävlingen Gutar frågar gutar, där
alla frågor har anknytning till Gotland. Man tävlar i tremannalag, där
de bästa går vidare till omgång två i februari och förhoppningsvis till
final i mars. Frågorna görs av förra årets segrare. Mer information
kommer i nästa Sandpapper.
www.sanda-gotland.net
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Afternoon-Tea i Västergarns Hembygdsgård,
den 11 november
blev en mycket trivsam eftermiddag med kaffe, te, bröd och kakor.
Allt dukat, bakat och förberett av Hembygdsföreningens styrelse tillsammans med nära anslutna frivilliga. Vi hade inte helt förstått konkurrensen med Fars Dag för vår inbjudan till gemenskap men ett 25tal besökare kom och tog del av programmet. Förutom kakfesten
kunde vi dessutom i år erbjuda intressant gitarrspel och sång av Anton
Sandqvist, uppvuxen i den del av Sanda vi kallar Västergarn. Anton
spelade ett tiotal stycken, rent gitarrspel, dramatiska irländska ballader, amerikanska visor och svenska eftertänksamma texter.
Det var andra gången som ett Afternoon-Tea genomfördes. Som avslutande program för Hembygdsföreningens Verksamhet under året
har det nog nu tagit en given plats.
Karin Persson/ordf VHBF

bBAlla typer av byggoch plåtslageriarbeten
Takrenoveringar - Takomläggning
Gratis offert och rådgivning
Norra kustvägen 69, 623 77 Klintehamn
070-214 51 19
www.sanda-gotland.net
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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 information.
Föreningen har haft sitt årsmöte. I styrelsen 2012 ingår, ordf: Karin Persson, vice
ordf: Per Widing, sekr: Carina Widing, kassör: Barbro Vigström. övriga: Majgun
Bäckman, Gustaf Leijonhufvud, Kjell-Åke Vigström. Suppleanter; Thomas Karlström, , Ann-Louise Karlsson, Monika Jonsson, Anders Eklund och Fredrik Lundgren

Kommande aktiviteter
Mellandagsvandring,
saml. Myrvägen, skylt Fågeltorn
Styrelsemöte i hembygdsgården
Slöjdcaféer i hembygdsgården

29 dec. kl. 10.00
22 jan. kl. 18.30
27 jan, 24 feb, 24 mars, kl. 16.00

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 Karin Persson tel 0498/24
51 64
Stöd Hembygdsföreningen genom att köpa andelar, Plusgiro 876441-7

www.sanda-gotland.net
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Nu har vi även Haki byggställning ny
och fin perfekt till byggprojektet.
Pris per del:
Dag 1-5 2kr
Dag 6+ 1,25kr
Bokning: Robert Gadd.

Caise 915
Kompaktlastare av större
modell.
Lyfter: 1500kg.
Vikt: 3800kg.

0707-509914.
Linus Fröström.
0707-506550.

Pallgafflar och planeringsskopa
ingår.
Pris.
Dygn: 1250kr 3 drifttimmar ingår.
Utöver 225 kr/drifttimme
Drivmedel diesel ingår ej.

www.raukmaskin.se
www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Om frivilligarbete…
Ganska ofta funderar jag på hur det skulle se ut på landsbygden om
inte alla frivilligarbetare fanns. Bara i vår socken finns det mycket
som inte skulle finnas, antar jag. Några exempel: Ingen fiber, ingen
hembygdsförening med alla fester och annat som de anordnar, ingen
bygdegård, ingen idrottsförening, inget 4H, inga syföreningar, inget
Röda Kors, inget Gullinmuseum, ingen konstutställning, ingen julmarknad, ingen julskyltning i Sanda City, ingen dansförening, inga
sockenvandringar, ingen kyrkokör, inga kyrkvärdar och inget Sandpapper heller. Jag har säkert glömt massor av saker som är beroende
av frivilliga, oavlönade arbetare.
Så mycket tråkigare det skulle bli att bo i vår socken…
Lite dyrare att annonsera i Sandpappret blir det dock:
Hembygdsföreningen har beslutat att höja annonspriserna 2013 p.g.a.
ökade kostnader för kopieringen. Se rutan för annonsering!
Till slut önskar jag Er alla:

Gunvor

GOD JUL
GOTT NYTT ÅR

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 1– 2013

MANUS IN SENAST 28 december
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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