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NR  12  DECEMBER   2016    Årg. 21 

Brasan och ljusen är tända och kaffet är kokt, 

 trångt och mysigt. 

Nu är det dags för  

en paus i julstöket och bege sig till 

Adventskaffe  

i Hildings torp bredvid Petarve vattensåg 

Söndagen 18 december, kl. 14-17 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening 
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Sanda JUF Bibliotek 
I förra numret efterlyste jag in-
formation om Sanda JUF biblio-
tek. Ellen Wallin, f 1927, berättar 
att när hon gick i skolan lånade 
man böcker i IOGT:s bibliotek som 
låg på gamla skolans övervåning 
bredvid ett klassrum för klass ett 
och två. Hon tror att IOGT hade 
samlingslokal där innan de köpte 
tomt vid Botvide, på andra sidan 
järnvägen vid stationshuset. Tom-
ten blev inte bebyggd.  

Ellen minns att Edit Ahlberg hade 
JUF:s bibliotek i bastun, när man 
hade badat fick man låna böcker 
av Edit som förestod bastun.  

Torsten Johansson, f. 1934,  be-
rättar att när han var ung fanns 
ett bibliotek i det hus där jag bor 
och det drevs av husets fru, Edith 
Ahlberg, hon hade biblioteket i 
glasverandan. Han lånade här fli-
tigt när han var ung, minst var 
fjortonde dag gick han hit på 
kvällstid och lånade, han läste alla 
de kända svenska författarna, Vil-
helm Moberg, Albert Viksten, Ivar 
Lo-Johansson, Jan Fridegård m.fl.  

Antagligen var det så att Edith och 
Carl Ahlberg hade hand om JUF 
Bibliotek och lånade ut böcker här 
hemma och i bastun. Sen tror vi 
att JUF:s bibliotek togs över av 
kommunen och blev ett kommun-

bibliotek som låg i bygdegården 
på övervåningen. När det skedde 
vet vi inte ännu.  

Göran Ahlberg, f 1946, Ediths och 
Carls son har inget minne av att 
det fanns bibliotek här hemma, 
han var ju bara två år när ”min 
bok” som jag lånade på Almedals-
biblioteket inköptes till Sanda JUF 
Bibliotek 1948. Så här skriver han 
bl:a.: ”Som grabb, 13-17 år, satt 
jag ofta på biblioteket under dess 
öppettid, fredagar 19-21 i bygde-
gården. Lägenheten på övervå-
ningen hade blivit ledig och bygg-
des om till bibliotek. Jag har en 
bok framför mig som är stämplad 
”Sanda folk och skolbibliotek”. 
Det är ett diktverk av Karlfeldt 
som heter ”Valda dikter” och är 
utgiven 1924. Enligt lånestämplar-
na i slutet av boken var första ut-
låningen 23-4-1947 och sista 3-4-
1965. Sedan makulerades den. En 
annan bok är stämplad  ”Sanda 
JUF Bibliotek”, det är ”Stella” av 
Laura Fittinghoff. Den är utgiven 
1924 och införlivades i JUF: biblio-
tek 1947.” 

Göran berättar också en rolig hän-
delse då paret Ahlberg hade vika-
rie, denne tyckte att det såg så 
slarvigt ut att böcker av olika höjd 
stod, som han tyckte, huller om 
buller, så han sorterade om allt i 
bokhöjdsordning. Det tog Carl två 
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dagar att sortera tillbaks allt till 
ämnesordning igen.  

När biblioteket blev kommunbib-
liotek vet vi alltså inte, Göran skri-
ver att bussen som avgick från 
Klintehamn hade en boklåda med 
sig en torsdag per månad, som 
chauffören ställde av vid deras 
grind. På fredagen togs lådan upp 
till bygdegården och där sortera-
des böckerna in i hyllorna. Detta 
bör ha varit på 50-talet. Ellen 
tycker sig komma ihåg att hon 
köpt utgallrade böcker från Klin-
tebiblioteket där det stått Sanda 
JUF Bibliotek.  

Anders R Johansson har i Haimda-
gar nr 3-4/2012 skrivit mycket om 
Sanda JUF. Så här skriver han: 

”Sanda JUF startas 28 feb 1920. 
Avd beslutar genast att köpa 4 ex 
av Viktor Rydbergs Vapensmeden 
åt sin studiecirkel. Hur detta fort-
sätter är oklart, men 1923 beslu-
tas ny cirkel. Inget mera hörs men 
1925 diskuteras cirkel igen och 
aktiveras 1929, vilket i april leder 
till fråga om (kyrkoherdeledd) 
”aftonskola”, vilken dock först i 
november blir en cirkel i gramma-
tik, dvs hur man skriver. Några  
månader senare är intresset åter 
dalande men i kraft av sin goda 
ekonomi beslutar Avd att stå för 
kostnaderna, vilket sen upprepas 

flera år (summor på 10, 15 resp 
25 kr etc.) Till hösten ses cirkeln 
som så stabil att Avd arkiv överlå-
tes på Cirkelns bibliotek. 

Härpå tycks vinterstudierna nå-
gorlunda kontinuerliga, ty 1933 till 
1946 förs bok över dess verksam-
het, men där vi sentida får hålla 
tillgodo med ämnesrubriker 
(matte, bokföring, rättskrivning 
etc.) resp. namnen på de stu-
derande men föga om arbetets 
gång. Fast ibland framgår att ivern 
är svag, ty protokollsföraren får 
ibland notera att denna valda kur-
sen nog var för lätt ty det var så få 
som behövde gå den.  

En intressant variant är även att 
man 9 nov 1935 beslutar en cirkel 
med övningar i att hålla tal och 
anföranden.  

Efter hand som cirkeln stabiliseras 
växer även dess bibliotek och får 
periodvis relativt stor utlåning. 
1935 tas ett fastare grepp, biblio-
tekarie Carl Ahlberg går kurs i 
Visby och 23 okt 1938 beslutas 
två tim öppet varje fredag. 1935 
finns här 170 böcker, där 90 lånta-
gare gör 707 lån, dvs nära 8 i snitt; 
och med ett klart större urval 
1942 gör 260 personer 1936 lån 
(snitt 7,4), vilket då är nära 40 % 
av JUF-distriktets 760 resp 4499.  

Framme vid 1944 tar 261 perso-
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ner 2221 lån (503 bokband) 

Nivån för de andra tio JUF-
biblioteken preciseras inte , men 
skillnaden är uppenbar. 1944 lå-
nar avd även ut ett par boklådor 
till nystartade Guldrupe JUF.” 

Mycket annat intressant om 
Sanda JUF kan man läsa i artikeln, 
man initierade en idrottsförening 
1923, ett folkdanslag och en syför-
ening 1927. 1928 startades en 
schackklubb. Man hade valborgs-
firande, mors Dag och Luciafi-
rande och basarer. 1921 betalade 
man ut 30 kr till en kvinna som 
skadat sig vid JUF:s höstbasar och 
man skänker 5x20 kr åt olika be-
hövande i socknen.  

1923 kunde man bekosta inköpet 
av vad som sen kallas ”hembygds- 
föreningens park”. 1934 invigs 
bygdegården och totalt hade JUF 
då betalat en bit över 4000 kr för 
denna bygdegård.  

Vad var JUF? 

JUF står för Jordbrukareungdo-
mens förbund, en föregångare till 
4H. I motsats till SLU (senare CUF) 
var JUF fristående och startades i 
syfte att aktivera ungdom kring 
jordbruk, natur, miljö och öppet 
definierad kultur. Här fanns en 
stark betoning på såväl pro-
duktionsförmåga som på idrott, 
bildande studier inkl. uppbyg-
gande av lokala bibliotek, bygde-
gårdar resp. sång och musik.  

JUF startade först i Pajala men får 
senare starkast fäste i landets syd-
västra delar. Äldsta avdelningen 
på Gotland var Bro, 1919. 

Mycket långvariga klubbar: 

Bro, 1919 (bygdegård 1928) 
Sanda, 1920 (bygdegård 1934) 
Källunge, 1925 (bygdegård 1925) 
Atlingbo, 1931 (bygdegård 1932) 

 

Granen är på plats! 

Nu är granen på plats vid Sanda City! 

Stort TACK till Anki Wallin som skänkt den 

fina granen 

samt till Johan Bergström som tog ner och 

körde den till macken. 

GOD JUL 

hälsar Botvidegänget 
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En mystisk julnatt i Sanda 

Av Ulf Palmenfelt 

En jul på 1910-talet skulle ordina-
rie prästen hålla julotta i Mäs-
terby. Han och hela hans familj 
reste hemifrån på julaftonen och 
skulle inte komma tillbaka förrän 
efter julottan dagen därpå. I 
Sanda kyrka skulle i stället en ung 
pastorsadjunkt förrätta julottan.  
 

En okänd gäst 
På julaftons kväll satt den unge 
prästmannen sent uppe och arbe-
tade på sin predikan. Timmarna 
gick och han var helt uppslukad av 
sitt författande. Vid midnatt upp-
märksammade han att vägguret i 
Sanda prästgård slog tolv tunga 
slag. I samma ögonblick öppnades 
både ytterdörren och dörren till 
pastorsexpeditionen. Rummet 
fylldes av iskall vinterluft.  
Förvånad och skrämd tittade den 
unge prästen upp och fick se en 
prästklädd mansperson stå i dör-
ren till pastorsexpeditionen. Först 
trodde han att det var kyrkoher-
den som hade återvänt i något 
ärende, men snart upptäckte han 
att det var en för honom okänd 
präst.  
Den främmande prästen bad att 
pastorsadjunkten skulle ta sina 
skrivdon och följa med till kyrkan 
för han hade något att berätta. 
Visserligen kände pastorsadjunk-

ten hur knäna skakade på honom 
men han tog i alla fall kyrknyckeln 
från den smidda kroken invid dör-
ren och följde den främmande 
mannen ut i vinternatten.  
 

Diktamen i sakristian 
Det var inte särskilt kallt eftersom 
det var mulet och det snöade lätt. 
Tillsammans gick de båda präster-
na till sakristian, där de slog sig 
ned på var sin sida om det enkla 
träbordet. Så började den främ-
mande prästen diktera sitt med-
delande och den unge kollegan 
skrev.  
Efter en stund slutade den främ-
mande och bad sin sekreterare att 
vika ihop papperet och stoppa det 
i ett kuvert. Kuvertet skulle sändas 
till Domkapitlet  i Visby och förses 
med förbehållet att det inte fick 
öppnas förrän efter femtio år.  
Efter en kort aftonbön lämnade 
de båda kyrkan. Den unge vika-
rien låste porten, men när han 
vände sig om var främlingen för-
svunnen. Och när han tittade på 
marken såg han att inga fotspår 
utom hans egna ledde till kyrkan.  
 

Porträttet på väggen 
Den unge pastorsadjunkten blev 
så upprörd att han inte kunde 
sova på natten. När han kom till-
baka in i pastorsexpeditionen såg 
han en rad av porträtt på tidigare 
präster. I en av dem kände han 
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genast igen den främmande präst 
som dikterat brevet för honom. 
Vid julottan några timmar senare 
förrättade han altartjänsten och 
lät församlingen sjunga de gängse 
psalmerna under klockarens led-
ning. Sedan berättade han med 
enkla ord stående i mittgången 
att han under natten varit med 
om en så uppskakande händelse 
att han var oförmögen att hålla 
någon predikan. Efteråt talades 
det länge i socknen om att det 
hade varit en ovanligt innerlig och 
stämningsfull julotta.  
Den unge pastorsadjunkten blev 
sjuk och låg länge till sängs. En 
ung lärarinna i församlingen be-
sökte honom en dag. Henne gav 

han det hemlighetsfulla brevet 
och bad att hon skulle ge det till 
sin fästman, som var präst, så att 
han skulle kunna vidarebefordra 
det till Domkapitlet.  
 

Var finns brevet? 
Efter en tid tillfrisknade den unge 
mannen, men han lämnade präst-
banan för att i stället bli lärare. 
Vad som hände med det mystiska 
brevet är oklart, men det har ald-
rig kommit fram till Domkapitlet 
och idag finns det antagligen ing-
en i livet som vet vad det innehöll.  
Eller…? 
 

Den här sägnen fanns också i kar-
tongen med samlade urklipp som 
jag fann i källaren. /GM/ 

Filmer på Rondo i  Klintehamn 

Ännu återstår några filmer att visa i år:  

 4/12  15.00  Pettson och Findus - Juligheter 

 11/12 19.00  Fyren mellan haven 

 26/12 19.00  Hundraettåringen som smet från notan 

     och försvann 

VÄLKOMNA! 

Klinte bygdegårdsförening tackar för det  

gångna året och önskar  

God jul  och  Gott Nytt År 
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Mellandagsvandring 

Efter jul är det skönt att komma ut och röra på sig  
så ta på er kläder efter väder och för vandring i terräng, 

och en liten matsäck 

och följ med på en mellandagsvandring i Västergarn  
 

Fredagen den 30/12 kl. 9.30. 

Vi samlas vid pumpstationen vid Åkbro 

(bron vid stora vägen i norra Västergarn). 

VÄLKOMNA till en skön promenad! 

Västergarns hembygdsförening 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör 3 19.00  Juldans med julbord i Sanda bygdegård.  

Sön 4  09.00 Morgonbön, kaffe. Sanda prästgårdskapell. 

Sön 4  14.00 Mässa i Mästerby kyrka. Kaffe. 

Tis 6 18.00  Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 

Ons 7 18.10-18.40 Bokbussen stannar i Västergarn, grusplanen 

Lör 10 09.30 Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid. 9 

Sön 11 12-17 Sanda Kafe har öppet 

Sön 11 14.00 Adventsmässa i Mästerby kyrka. 

Tis 13 18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 

Tis 20 8.30-13.50 Bokbussen finns vid Sanda skola. 

Tis 20 18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 

Sön 18 14-17 Adventskaffe i Hildings torp.  Sid .1 

Sön 25 07.00 Julotta i Mästerby kyrka. 

Sön 25 10.00 Juldagsmässa i Västergarns kyrka. 

Mån 26 18.00 Musikgudstjänst i Mästerby kyrka. 

Fre 30 9.30  Mellandagsvandring i Västergarn.  Sid 6 

 

Mån 2  19.00 Sanda hbf har styrelsemöte i bygdegården. 

Fre 6  13.00 Musikgudstjänst. julens sånger i Västergarns kyrka. 

Sön 8 10.00 Gudstjänst i Mästerby församlingshem. 

Sön 15 14.00 Gutar frågar gutar, omgång ett i Sanda bygdegård 

DECEMBER   2016 

JANUARI  2017 
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Melodikryssfrukost 

Sanda bygdegård  

Lördag 10 december kl. 09.30 

Frukosten är uppdukad kl. 09.30 och sedan löser vi krysset  

tillsammans kl. 10.00 

Pennor och kryss finns. 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening 

Höjd medlemsavgift i Sanda hembygdsförening 
Årsmötet 2016 beslutade om höjda medlemsavgifter  

från och med 2017. 
 

Det innebär att medlemsavgiften för  
enskild medlem blir 75 kr och för familj 150 kr. 

Höjda hyror. 
 

Att underhålla och hålla igång en offentlig samlingslokal kostar 
pengar, även om nästan allt arbete är frivilligt. 

Hyran av Sanda bygdegård har inte höjts på åtskilliga år och elen blir 
hela tiden dyrare. Styrelsen har därför beslutat att höja hyrorna.  

Hyreshöjningen träder i kraft från och med januari 2017 

Sanda hembygdsförening  

och Sandpapprets redaktör 

önskar  

alla medlemmar och Sandpappersläsare 

God  Jul  

och 

                   Gott  Nytt  År 
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Välkomna till socknen! 

Första maj flyttade Hanna och Pa-
trik Widegren in på Västergarn 
Bibos 122 med sina tre pojkar, 
Olle 11, Jussi 4 och Adam 3 år. De 
har flyttat ut från Visby, tycker att 
resorna med bussen till stan fun-
gerar utmärkt. Hanna är uppväxt i 
Gävle och Patrik i Eksta. Närmare 
bestämt i Eksta där det funnits en 
butik som hette ”Antikt & Slikt”, 
då var efternamnet Nordborg. An-
tikt och slikt finns inte kvar men 
en ny familj har flyttat in med lik-
nande verksamhet, det nya nam-
net är ”Lyckliga gården”. Patrik 
har tre bröder som alla också bor 
på ön. Varpa har varit Patriks 
stora fritidsintresse, Eksta IF har 
varit hemmaklubben. Har varit, 
för det har inte hunnits med nu, 
när det finns tre grabbar som 
pockar på uppmärksamhet. Olle 
spelar basket i Visby BBK och hjäl-
per till i bakgrunden när det är 
hemmamatcher för Visby Ladies, 
ja, hela familjen är där och hejar 
på då. Olle går på Montessorisko-
lan i Visby och småpojkarna är på 
dagis.  

Vid inflyttningen första maj 
flyttade även Öbergs lamm dit på 

den lilla ängen intill deras staket. 
Till barnens förtjusning kunde de 
mata dem med morötter, de var 
lite avvaktande, men en tacka 
med sina ungar blev så förtjust i 
Jussi, ja, riktigt goda vänner blev 
de. Hon pockade på uppmärksam-
het vid staketet och lät en del in-
nan Jussi kom med sina godsaker. 

Hanna jobbar på Almedalsbiblio-
teket så jag berättade om vår bok-
bytarbod som snart skall vara på 
plats vid hembygdsgården i Väs-
tergarn. Patrik jobbar på SVT Öst 
som har sitt huvudkontor i Norr-
köping, med en liten ”filial” i Visby 
och då i SR och Radio Gotlands 
lokaler. Vi säger gärna Östnytt, 
men det rätta är ”SVT Nyheter 
Öst”, Patrik tycker att jag/vi skall 
gå in på www.svt.se/ost för att se 
på olika reportage. Då säger jag 
att han skall gå in på vår nya hem-
sida och få mera info om Väster-
garn och våra aktuella aktiviteter 
osv, ett bra byte, tycker jag. 
Adressen är www.vastergarn.info. 
Jag tackade för pratstunden och 
gick hem i blåsten, men gott sol-
sken var det. 

Västergarns hbf gm Majgun Bäck-
man 
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Julklappstips 

 

Från Gutabygd  2016 

Årets ”Från Gutabygd” innehåller bidrag om revyer, Wiveka Schwartz,  
Sonja Åkesson, Körsbärsgården, gotlandskaninen, midsommarfirande i 
Vamlingbo, Christian Bolin - storsmugglare i Havdhem,  lanthandelns 

uppgång och fall, det första baptistdopet på sudret med stenkastning, 
lantbruk i mitten av 1900-talet, Tingstäde - årets socken mm. 

Köp boken hos Gunnel Wallin,  
tfn 242025 
Pris 150 kr  

 

Almanacka  från Träibaten 

Föreningen Träibaten ger i år ut en egen almanacka.  
Kontakta Ola Arvidsson, tfn 54059 eller 0739797102, 

om du vill ha tag i en sådan. 
Upplagan är begränsad. 

Pris 150 kr (för icke medlemmar) 
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   UNEA   

   Hemtjänster AB 
 

Tjänste– och serviceföretag som gör din vardag bekvämare 

Vi utför biståndsbedömd kommunal hemtjänst, priset är det samma 

som i regionens regi och betalas till kommunen.  

Vi har små arbetsgrupper som ger god kontinuitet och personal som 

vet hur du vill ha det i ditt hem. 

Du vet väl att du kan välja oss, eller byta till UNEA Hemtjänster  

i följande socknar: 

Klintehamn   Sanda   Mästerby   Fröjel   Hejde 

Västergarn   Tofta   Eskelhem 

Vi ger dig: 

Kontinuitet i personalgruppen   Flexibilitet 

 Kontaktpersonal    Personal som vet hur du vill ha det 

Trygghet    Respekt och tillit 
 

Hjälp med kontakter - Vårdcentral, sjukgymnast/arbetsterapeut,  

fotvård, frisör, färdtjänst mm. 

För dig som bara behöver lite städhjälp i hemmet så kan du boka in 

ett fönsterputs eller storstäd samt städ i återkommande intervall.  

Vi erbjuder skatteavdrag på ditt rut-städ. 

 

VÄLKOMMEN ATT RINGA 0498-24 03 58 

så hjälper vi dig! 
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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 

Från min källarkartong: 

Västergarns kyrka miste vindflöjeln, ny skulle sättas upp. 
 

29 november 1986 skrev GT om vindflöjeln som blåste ner 1984, i no-
vember 1986 skulle Helge Pettersson från Rone, till vardags kyrkomå-
lare och taktjärare sätta upp en ny vindflöjel men det blåste för myck-
et vid första försöket den 28 november. Han måste vänta tills det 
blåste mindre. 

Den gamla vindflöjeln från 1637 hade tjänat ut och den nya är en ex-
akt kopia av den gamla, smidd i järn av Wickman och son i Visby. Den 
väger cirka 20 kg och är helt i järn, med årtalet 1986 utsmitt mitt i flö-
jeln. 

En tämligen tung pjäs således och med tanke på att den skall upp 35 
meter över marken och sättas på den smala spiran, förstår man att 
Helge Pettersson vill ha så perfekta yttre omständigheter som möjligt.  

-Det är besvärligt nog att stå däruppe utan en tung vindflöjel i han-
den, konstaterar Helge. 

Klockare i Västergarn var då Ove Sühr.  
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 1 
MANUS IN SENAST 30/12 

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

 

MEDLEMSAVGIFTER 2017 

Sanda hembygdsförening - 
Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr 

Postgiro 28 65 38-4  
Nu också Swish nr 123 671 35 72 

 

Sanda IF - 100 kr 
Bankgiro 5331-0819 

Från redaktören! 

ANNONSERING 

Hel sida A5:  300 kr 
Halv sida: 150 kr 
1/4 sida:  75 kr 

Föreningsaktiviteter: Gratis 

 BOKA SANDA BYGDEGÅRD 

Ring Åsa S Andersson 0498-242016 

sanda.bgard@gmail.com 

Om bibliotek... 
Tänk så många tankar och funderingar en liten bok från 40-talet kan 
orsaka. Flera har svarat på min efterlysning och jag har hittat Anders 
R Johanssons forskning om JUF. Det som slår mig är att sandaborna 
var så flitiga läsare, 1944 lånade 261 personer 2221 böcker, en fantas-
tisk siffra.  
Ibland var det tydligen lättare förr, min företrädare i det här huset, 
Carl Ahlberg gick en kurs i Visby 1935 och sen var han bibliotekarie. 
För min del tog det betydligt längre tid. Tack vare att jag hade en folk-
skollärarexamen från 1968 med mig, när jag 1990 bestämde mig för 
att sadla om till bibliotekarieyrket behövde jag ”bara” två högskoleår i 
Borås, utan högskolepoäng krävs det minst fyra år. Men jag klagar 
inte, jag hade så trevligt de två åren i Borås, att studera som vuxen 
var fantastiskt roligt. 
Både Torsten och Ellen som berättat för mig om JUF Bibliotek har 
fortsatt att läsa böcker. Torsten har varit en flitig låntagare i bokbus-
sen i Sanda, nu får han åka till Sanda skola då bokbussen kommer dit, 
hållplatsen vid Sanda bygdegård är flyttad till Västergarn. Fler och fler 
bibliotek läggs ner när det skall sparas i regionen, tidigare i år var det 
Havdhems bibliotek och bokbilen för de gamla och nu är det patient-
biblioteket på lasarettet som tvingas ge upp. Tråkigt!!! 

Gunvor 


