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NR  12  DECEMBER  2014    Årg. 19 

Kvinnan på tavlan nedan är Vendla Maria Vilhelmina Olsson. 

Hon sitter utanför det hus som vi nu kallar Hildings torp.  

Vem var hon? Läs mer på sid. 2 

Sanda hembygdsförening inbjuder till adventskaffe  i torpet         

Söndag 7 december kl. 14 - 17. 

VÄLKOMNA! 
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Hildings torp  

Bilden på första sidan visar Vendla Maria Vilhelmina Olsson, 1868 - 

1950, sittande framför trappan på det hus vi idag kallar Hildings hus.  

Huset ligger vid Petarve vattensåg och är ett litet inpanelat bulhus i 

s.k. ofullständigt parstugeplan, innehållande stuga, kammare och ett 

ytterst litet kök. Huset härstammar sannolikt från 1700-talet och 

flyttades hit ca 1850 av Vendlas föräldrar.  

Här bodde Vendla med sina tre barn, Sigrid född 1896, Hilding 1901 

och minstingen Edvard 1912. Här bodde också Frans Edvard Karlsson 

- allmänt kallad Blekinge-Kalle, eftersom han kom från Augerum i Ble-

kinge. Det var trångt i den lilla stugan, så barnen fick tidigt jobba på 

gårdar i närheten, Sigrid vid Vives och Hilding vid Bäckstäde där han 

arbetade som dräng.  

Sigrid gifte sig och flyttade till Hemmungs, Edvard startade radioaffär 

i Sanda, som sedan flyttades till Klintehamn och kvar i torpet blev Hil-

ding. Han blev en duktig murare och murade både spisar och putsade 

hus, bland annat stora huset vid Bäckstäde.  

Han skaffade motorcykel och åkte kring på hela Gotland och jobbade. 

Sen skaffade han en Austin 30 och lite senare modellen större, Austin 

35. Den fick plats i garaget som ännu står kvar på tomten.  

Hilding var snäll men lite egen, säger de som gärna lekte vid sågen, 

när de var barn och fick saft av mamma Vendla.  

Hilding gillade katter, hade hunden Dessy och spelade gärna kort 

med grannarna.  Och så tyckte han om att brygga vin - både av mask-

ros och nypon - och damejeannen finns ännu kvar i huset. 

Hilding blev pappa till Karin, som han fick med Maria Pettersson, som 



 3 
www.sanda-gotland.net 

Mellandagsvandring i Västergarn 

Efter julhelgen är det skönt att komma ut och röra på sig,  

så ta på bra kläder och skor och häng med på en  

mellandagsvandring i Västergarn. 

Samling vid pumphuset vid Åkbro 
 

Lördagen den 27 december kl. 13.00 
 

 Medtag eget fika. 

Välkomna önskar 

Västergarns hembygdsförening 

var piga vid Bäckstäde.  

I huset blev han kvar till 1986. då han flyttade till Åvallegården, där 

han dog tio år senare, nära 95 år.  

Sanda hembygdsförening köpte torpet 1999 och har restaurerat det 

med stöd av Länsstyrelsen och Gotlands Museum. På sommaren hyrs 

det ut och en söndagseftermiddag i december bjuder man in till ad-

ventskaffe vid brasan. I år sker det den 7 december kl. 14-17.  

Tavlan har hembygdsföreningen fått i gåva av systern Sigrids barn-

barn. Den hänger nu i torpet.  

/Gunnel Wallin/ 

Fin belöning till Pia  

Vid Stenkumla Banda hushållningsgilles årsmöte i november utdela-

des en belöning för ”goda insatser inom bygden”. Belöningen tillde-

lades  Pia Westergren ”Pias bageri”. Diplom, 500 kr och blommor 

fick hon motta. Grattis Pia!! 
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Majgun Bäckman och Eva Borgh  ställer ut  

akvareller och tovat 

under december 

på biblioteket i Klintehamn 

VÄLKOMNA! 

Pingisen 

i gympahallen är nu igång. 

Träning på onsdagar från kl. 19.00 

VÄLKOMNA! 

Sanda IF 

Vi har  

Julblommor och enekransar 

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 - fre 9-16 

15/12 - 20/12: 9-18 

Lördagsöppet 13/12 och 20/12: 10-13 

Arbetskooperativet Suderviljan 

Sicklingsvägen 7 

623 77 Klintehamn 

Tel: 240189 
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Kan ha hänt med änglar och drakar 

Eva Sjöstrand, journalist och kulturpersonlighet, 

 kommer till Västergarns hembygdsgård  (gamla skolan) 

tisdag den 9 december klockan 19.00 

och berättar historier från ön, om boken ”Änglar och drakar”  

och om inspelningen av Prix Italia-belönade konserten ”Klockrent” 

som spelades in med Gotlands alla kyrkklockor. 

Julklappstips! 

Evas böcker kommer att finnas till försäljning. 

Vi bjuder på kaffe och förfriskningar. 

VÄLKOMNA! 

Västergarns hembygdsförening 

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


 6 www.sanda-gotland.net 

Julskyltning i Sanda City 

Tack! 

Den årliga julskyltningen i Sanda City är genomförd och vi vill tacka 

alla ni som kom och gjorde eftermiddagen så rolig! 

Lite fler LED-ljus, definitivt fler kulörta lampor, mer gröt, godare 

skinka, massor av marschaller och eldkorgar, åkturer med urgulliga 

småhästar (tack Allan och Mollan med körsvenner Cia och Jennie!), 

formidabla rollgestaltningar i jultablån, massor av lotter, svårare frå-

gor, snällare Tomte, godare godis—välkomna åter nästa år! 

Överskottet från glöggförsäljningen i pepparkakshuset blev i år 1061 

kr, vilket vi satt in på Radiohjälpens konto för Världens barn - tack! 

Vi vill även tacka Putte Westergren, Krister Sjögren och Fredrik Karls-

son för hjälpen med granen, Agneta Lippman för granen och Klinte 

Glas för lånet av en skylift - tack! Utan er ingen gran! 

Och till sist - årets tipspromenad var klurig! Bland barnen blev det 

lottning mellan fyra med alla rätt och vinnare blev Samuel Wester-

gren.  Av de vuxna hade ingen alla rätt, utan det blev lottning mellan 

tre med två fel och Per Österlund drog längsta strået. Grattis till er 

som vinner varsin biobiljett! 

God jul! 

Nytt i Sanda bygdegård! 

Vi har satt in ny hydrofor och vattenfilter som tar bort dålig lukt och 

smak så nu kan ni få gott vatten då ni besöker bygdegården. 

 Nu finns också ett skötbord på handikapptoan, så det blir lättare att 

byta blöjor på små barn.  
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JULFEST 

Sanda bygdegård 

Lördagen 13 december kl. 19.00 - 00.30 

Traditionellt julbord 

Dans till Mange Band 

Anmäl sen. 7/12 till 

Anki Wallin, tfn 242017 eller 

e-post: sandadansforening@hotmail.com 

VÄLKOMNA! 

Sanda dansförening 

Julklappstips - Från Gutabygd 2014 

Den gotländska hembygdsrörelsens årsskrift har som vanligt ett blan-

dat innehåll. I år kan man läsa om klimatet i våra kyrkor, ängen, träd-

gårdar, bröllopstraditioner och människoöden.  

Jakob Ringbom skriver om Hansakatastrofen, Torsten Gislestam be-

rättar om Stina Persdotter från Hamra. Du kan läsa om gotlandshöns 

och kungsörnar och japansk magnolia. Bungemu-

seet och Gotlands försvarsmuseum presenteras. 

Boken kostar 150 kr. 

Kontakta Gunnel Wallin tfn 242025 

om du vill ha tag i en bok. 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör 6  09.30 Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 9 

Sön 7 14-17 Adventskaffe i Hildings torp. Sid 1 

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

   Kaffe. 

Tis 9  19.00  Kan ha hänt med änglar och drakar. Eva Sjöstrand  

   berättar i Västergarns hembygdsgård.  Sid  5 

Tors 11 19.00 Konsert med Capella Gotlandica i Sanda kyrka. 

Lör 13  19.00 Julfest i Sanda bygdegård. Sid 7 

Sön 14  10.00 Mässa i Sanda kyrka. Kaffe. 

Tors 18 17.50-18.20  Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård. 

Sön 21  13.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka. 

Ons 24 23.00 Julnattsgudstjänst i Sanda kyrka. Karolina Lyngstad  

   & Linnea Tibell, sång. 

Fre 26  10.00 Gudstjänst i Mästerby kyrka. 

Lör 27  13.00 Mellandagsvandring i Västergarn. Samling vid  

   pumphuset vid Åkbro. Sid 3 

 

Tors 1  13.00 Högmässa i Sanda kyrka för hela pastoratet.  

   Koralkör. 

Fre 2  13.30 Sanda EFS har samling med sparbössetömning hos  

   Rune och Birgitta, Banvallsvägen 11 Klintehamn. 

DECEMBER  2014 

JANUARI  2015 
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Sön 4  10.00 Mässa i Västergarns kyrka. 

Sön 4  19.00 Hembygdsföreningens styrelsemöte hos Ola. 

Tis 6   12.00 Gudstjänst i Sanda kyrka. Sanda och Klinte  

   kyrkokörer. Grötfest.  

Sön 11 13.00 Musikgudstjänst i Mästerby församlingshem.  

   Vi sjunger önskepsalmer. 

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  

Lördagen 24 januari inbjuder Sanda hembygdsförening nya och 

gamla sockenbor till fest i bygdegården.  

Mer information i nästa nummer. 

Till salu 

Air hockey 

4 st pushers och 

4 st puckar  

Medföljer. 

Pris: 400 kr 

Åsa 242016 

 

Sanda hembygdsförening 

önskar alla Sandpappersläsare 

GOD JUL 
och 

GOTT NYTT ÅR 
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Buktalaren 

En skröna av Torbjörn Fors 

Fortsättning från novembernumret av Sandpappret. 

Festligheterna vid stranden fortsatte utan Emil och länsman . Det var 

dock ingen vidare fart på firandet. Detta berodde delvis på att drickan 

satts på jäsning för sent och ännu inte nått den rätta styrkan. Fyrver-

keriet och länsmans avfärd gav bara kortvarig glädje. Föga anade man 

att räddningen väntade runt knuten.  

Plötsligt började det smälla i brasan. Ett par småsorkar hade hittat 

några flaskor under det trasiga golvet i utedasset. Det visade sig att 

det fanns massvis med flaskor. Det var rysk vodka. På grund av den 

höga alkoholhalten fungerade de som ett slags molotovcocktails då 

de hamnade i elden. 

Fyrverkeriet hade man dock fått nog av. Trots de obegripliga eti-

ketterna hade man en ganska klar uppfattning om hur innehållet i 

flaskorna skulle användas. Festen var räddad. Än idag talas det om 

”Året då 1 maj försvann”.  

Emil gifte sig med Svea, som lyckades få honom att sluta med etern. 

På henne hade nämligen eterångorna motsatt effekt. Ju piggare han 

blev desto tröttare blev hon. Det verkade lite trist med ett nygift par 

som sov i skift. 

Vid den här tiden hade Sveriges radio börjat med sina första sänd-

ningar. Emil som var tekniskt lagd byggde en kristallmottagare efter 

en ritning han hittade i en jultidning.  

Medan Emil arbetade låg Herman, hans och Sveas gris, under julgra-

nen och tittade på. Herman var mycket tillgiven och brukade följa 
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Emil troget som en hund. Märkligt nog reagerade han så, att svans-

knorren raknade då man kliade honom på huvudet. Han var mycket 

lekfull och bar gärna omkring på saker.  

När kristallmottagaren, stor som en tändsticksask, var klar och Emil 

rätade på ryggen, norpade Herman åt sig den och sprang iväg. Under 

jakten som följde råkade grisen svälja apparaten.  

Emil blev tvärilsk och sprang ut i köket för att hämta kniven. Grisen 

skulle slaktas!. Då Emil kom in igen stod Herman och såg på honom 

som om han förstod vad som var å färde. Emil veknade och kliade gal-

ten bakom örat och la huvudet mot hans sida. Grisknorren raknade 

och reste sig mot taket som en antenn. 

Från grisens inre hördes Sven Jerrings välbekanta stämma: ”Stockholm 

- Motala!” …  ”Stockholm - Motala!” 

Emil slängde kniven, såg upp mot stjärnan i toppen av granen och skal-

dade: 

Jag är en enkel man  

från Sandatrakten 

som sparar galten min 

vid juleslakten 

den grisen är ju rent unik 

man aldrig nånsin sett en slik 

som har med magen 

över etern makten. 

              Torbjörn Fors 
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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 
Eva Sjöstrand kåserar i HBG   9/12            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 

 
 

Mur med belysning vid Sanda bygdegård. 

De flesta har nog sett den fina muren vid bygdegården, den senaste 

tiden har den också varit upplyst. Stort tack till Jonas Norragård och 

Bengt Arne Ericsson för detta.  
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 2 

MANUS IN SENAST 2/1 

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 hundbajs, syföreningsauktion och tack  ... 

Nu förstår jag varför en del sätter upp skyltar med texten ”Rasta 
gärna hunden, men inte här”. Vid syföreningsauktionen den 27 nov i 
stationshuset/Gullinmuseet råkade någon av besökarna trampa i en 
bajshög och tog naturligtvis med sig den in i museet. Den räckte till 
många fläckar, bl.a. på vår långa matta mitt i salen. Inte roligt! Vem 
skall man skylla på? Inte på besökaren, hur skulle hen se det i mörk-
ret? Tänk på det när ni rastar era hundar utanför samlingslokaler. 

Annars var det som vanligt en trevlig försäljning, trångt, varmt och 
mysigt. Massor av dukar, sockor, limpor och äppelkakor, precis som 
det skall vara på en gammaldags syföreningsauktion. Det enda jag 
saknar är portionerna, som fanns på min barndoms syförenings-
auktioner. De skulle innehålla sviskon, konserverad frukt och visp-
grädde. Mums! 

Nu har det snart gått ett år igen och 12 nummer av Sandpappret har 
dimpt ner i er postlåda. Vi är ganska många som hjälps åt så att ni 
skall få den här lilla tidningen hem till er. Den skall kopieras, häftas 
ihop och delas ut också, inte bara skrivas. Tack alla medarbetare och 
alla som lämnar bidrag så att jag har något att skriva om, kanske hun-
den som släppt högen skall ha ett tack också.  

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR  önskar Gunvor 


