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Vad hände 1883? 

Anki Wallin fick en dag en fråga om denna gravsten på Sanda kyrko-
gård. Hon började forska lite och tyckte det var så intressant så nu vill 
hon dela det med oss.  

Anders dör 21 juni, mågen Oskar dör 12 augusti och hans dotter Klara 
Theresia dör 17 augusti. Dödsorsak: Lungsot. I kyrkboken har prästen 
skrivit noteringen Svärfar, måg och dotterdotter på 2 mån! 
 

Vid Sandeskes bor f.d. sjökapten Anders Westberg med hustru Bern-
hardina Rudebeck ( född 1815 i Sproge), inflyttade från Sproge 1880. 
 

1882 flyttar deras dotter Amelie (född i Sproge 1849) och hennes man 
Oskar Melin ( född 1848 i Sanda) in på Sandeskes. 

SJÖKAPTENEN 

ANDERS WESTBERG 

Sandeskes 

*1809 +1883 

och hans måg 

OSKAR MELLIN 

*1848 +1883 

och hans dotter 

KLARA THERESIA 

*2 Maj1883 + 17Aug1883 

Sv Ps 483 

Sörjande enkor reste stenen 
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1883 dör alltså både Anders och Oskar och Klara Theresia. 
 

Oskars änka Amelie gifter om sig 17 november 1887 med byggmäs-
tare, änkling Oskar Wigström, född 1838, från Dalhem. 1886 flyttar 
han in med barnen Albert, f. 1870, Rudolf, f. 1879, Viktoria, f. 1882. 
1888 föds gemensamma sonen Gunnar. Alla bor på fastigheten Sand-
eskes tills sonen Albert gifter sig 1898 med Juliana Siggelin och blir 
husbonde. Även svärmor Bernhardina bor kvar till sin död 2 maj 1898. 
Albert Wigströms familj säljer fastigheten 1922 och flyttar till KLinte. 
Sandeskes-fastigheten är den som Hoas sedan ägde.  
 

1899 flyttar Oskar, Amelie och sonen Gunnar Wigström till Eskes. 
Några år är Gunnar sjöman, blir sedan målare, gifter sig med Jenny 
Karlström. De får nio barn och bor på Eskes. Det är den fastighet som 
sedan Birger Andersson äger.  

 

 TACK  Botvidegänget 

  för årets fina  

  julskyltning! 
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           VEST-bygdens LRF-avdelning har 
 

ÅRSMÖTE 
söndagen 10/2 kl. 19.00 i Gervaldsgården 

 

Niklas Nilsson från Lantmännen medverkar. 

Kaffe och smörgåstårta. 
 

VÄLKOMNA! 

Gutar frågar gutar 

Söndagen den 20 januari hölls första omgången  

av IOGT-NTO:s frågetävling om Gotland i Sanda bygdegård 

med 8 tävlande lag med tre personer i varje lag. 

Årets frågor är hopknåpade av Gunnel Wallin, Ola Arvidsson och  

Ingrid Ekdahl, de tre som vann hela tävlingen 2018. De tävlande ver-

kade nöjda med dagens frågor, många poäng delades ut. Av 53 möj-

liga poäng fick bästa laget 38 poäng. De tre bästa lagen i Sanda: 

1. Birgitta Stenström, Eva Gahnström och Margareta Persson, 38 p 

2. Christer Bolinder, Tommy Söderlund och Pär Malmros, 35 p  

3. Lars Jakobsson, Mats Lindström och Gunnar Bolin, 32, 5 p 

Efter tävlingen blev det fika, som vanligt vid Gutar frågar gutar i 

Sanda fick vi njuta av Mariannes goda påitu som pålägg på smörgå-

sarna. Hembygdsföreningen stod för förtäringen. 
 

Söndagen 17 februari kl. 14.00 i Sanda bygdegård 

Andra omgången av Gutar frågar gutar 

De bästa lagen från omgång ett tävlar om en finalplats. 

Välkomna att lyssna och ta en eftermiddagsfika. 

Sanda hembygdsförening och IOGT-NTO Gotland 

https://www.facebook.com/specksrum?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCaK8kVwkzdX8s31UbCZh8zqJSFU3dj9bkxreu75XeqP9FLOwi9gzzQGde6c48e0cjDP9akQ9f2LpvX&dti=1549952991710318&hc_location=group
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Årsmöte Västergarns hembygdsförening 

Söndag 31 mars kl. 14.00 i Hembygdsgården 

Vi bjuder på kaffe och hembakat, ett bildspel om året som gått och 

trevlig gemenskap.  

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 24 februari. 

Vid frågor, kontakta ordf. Ingela Penje, tel: 245028, 070-952 70 72 

Västergarns hembygdsförening 

Årsmöte i Sanda IF 

Söndagen den 24 februari kl. 13.00 i Gervaldsgården. 

Klocka 13.00 drar vi igång.  

Efter årsmötet bjuds det på klassisk smörgåstårta. 

Alla är välkomna! 

Mvh - Sanda IF:s styrelse 

 

Pingisen i Sanda skolas gympasal 

OBS! Ny tid från och med nu!!! 

Torsdagar kl. 19.00 är den nya tiden. 

Välkomna önskar Sanda IF 

 

Sanda Västergarn Röda Kors håller sin årliga  

Kretsstämma 

i Gervaldsgården söndagen den 24 februari kl. 19.00 

Förhandlingar, ett lotteri och kaffe och det intressantaste - Bibbi och 

Torbjörn kommer att berätta med ord och bilder om sin resa i Indien. 

Varmt välkomna! 
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Filmer på Rondo 
 24/2 kl. 15.00 Bamse och Dunderklockan 

 24/2 kl. 19.00 A star is born 

 3/3 KL. 19.00 Lyckligare kan ingen vara 

 10/3 kl. 19.00 Britt-Marie var här 

 31/3 kl. 15.00 Dumbo 

VÄLKOMNA! 

 www.klintebf.se   Rondo Klinte Bygdegårdsförening 

Afternoon tea 
Nu i vintermörkret vill vi i Västergarns hembygdsförening bjuda in 

alla, barn, unga, gamla, nyinflyttade m. fl. i bygden på Afternoon tea i 

Västergarns hembygdsgård  

Söndagen den 24 februari, drop 

in mellan kl. 14-16 

Ett tillfälle att träffas och umgås och 

givetvis njuta av smarriga bakverk allti-

från knäckebröd till bakelser! 

Kaffe/te och buffé med många  

olika bakverk till självkostnadspris. 

 Varmt välkomna! 

Västergarns hembygdsförening 
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Välkomna till socknen Mikael och Anna! 
 

I kväll får den blå järnhästen, som jag brukar ta när jag skall besöka 
nyinflyttade grannar, stå kvar hemma, den här gången tar jag till 
apostlahästarna. Jag skall på ett besök på det närliggande området 
Sjöviken. ”Violas hage” kallar många Västergransbor detta område 
och jag skall nu besöka Västergarn Sjöviken 41 och nybyggarna Mi-
kael Hübinette och Anna Eriksson.  

Huset ligger inte bara i Violas hage utan huset står där Viola hade sin 
ladugård en gång i tiden och Mikael säger att han stött på en del saker 
i backen, som också tyder på detta.  

Mikael kommer från Hälsingland och har sedan flyttat runt lite i de 
nordliga delarna av vårt avlånga land för studier osv., hamnade till slut 
i Stockholm och arbetade då bl.a. som konsult åt Region Gotland. Lug-
net på ön kändes så bra, att han ville flytta hit och efter lite sökande 
hamnade han här i Västergarn och den här tomten kände han så 
starkt för. ”Jag stod här och kände, här vill jag bo.” 

Mikael är socionom och arbetar idag som kurator i Visby. Musik är ett 
stort intresse, jag ser att gitarrerna står prydligt uppställda. En gång i 
veckan, när Anna är på körsång, DÅ kan han och en vän ”lira”. Jag 
tittar upp i taket, jo, takhöjd finns, varpå Mikael säger: ”Jo, det låter 
bra”.  

2015 startade detta med Gotland och byggtankar, men också en träff 
på nätet, som blev lyckad. Han hittade Anna, som också kommer från 
Hälsingland, hon kände också starkt för vår ö och de flyttade in i au-
gusti 2017. Mikael veckopendlade till fastlandet under hösten och 
började arbeta heltid på Gotland vid årsskiftet 2018. Anna fick snabbt 
ett jobb inom barnomsorgen och jobbar nu i Vibble.  Anna bodde en-
sam här i veckorna sensommar/höst 2017 och Mikael som sagt att 
sensommar/höst är så fint på ön… Minns ni allt regnande och alla 
översvämningar då? Ja, det var ju inte riktigt så Anna tänkt, mörkt och 
vått, vått. Anna sökte efter en kör för att få sjunga, har varit körsång-
are i 30 år och saknade detta, nu sjunger hon i Sanda/Klinte kyrkokör.  

När Mikael var tillbaka på ön tog de tag i trädgårdsarbetet, som är ett 
gemensamt intresse och som de lyckats bra med, jättesnyggt. Naturen 
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är ett annat intresse, de tar långa promenader och utforskar omgiv-
ningarna. Fåglar är spännande, särskilt stora sådana, de letar efter 
örn, har hört att det skall finnas här, jag tror de kommer att lyckas 
ganska snart med letandet i vår fågelrika socken. 

 

Välkommen till socknen Grace! 

Grace Carlberg har lämnat socknen Burs och flyttat till Västergarn och 
Ammor. Hon har tänkt att fortsätta sitt konstnärliga arbete. Grace har 
många idéer och projekt på gång. När hon kommit till ro efter flytten 
och när ateljén blir klar, hoppas vi få se hennes alster, bl.a. på den 
årliga sommarutställningen i vår hembygdsgård.  

Grace gillar naturen och havet. Seglar gärna med sambon Ulf Jacobs-
son och då i en engelsk jolle med gaffelrigg och röda segel vid namn 
Polly Ester - en av juvelerna i Västergarns hamn. Grace och Ulf har en 
hund, som heter Buster, det blir många och långa promenader i om-
givningarna. Grace går nu och väntar på våren och att få sätta spaden 
i jorden på nya tomten i Mafrids. Det ska planeras, byggas, sås, skör-
das och njutas.  

Välkomna till socknen alla tre, säger Västergarns hembygdsförening 
genom Majgun Bäckman. 

DANS 

Lördag 9 mars i Sanda bygdegård 

Kl. 18.30 - Årsmöte med Sanda dansförening 

Kl. 19.30-23.30 - Dans till Roger Band 

VÄLKOMNA! 



 10 

Vad händer i Sanda och Västergarn? 
 

Lör 2 11.30-14 Röda Korsets kroppkaksfest i Sanda bygdegård. Läs  

   mer i decembernumret. 

Sön 3 13.00 Pastoratshögmässa i Sanda kyrka. 

Sön 10 19.00 VEST-bygdens LRF-avdelnings årsmöte i Gervalds- 

   gården.  Sid. 4  

Tors 7 19.00 Pingis i Sanda skolas gympasal. Sid. 6 

Lör 9  ca 20.02 Smaklösa i Sanda bygdegård. Sid. 1 

Tors 14 12.00 Sopplunch i Sanda prästgård. 

Sön 17 13.00 Gudstjänst i församlingshemmet i Mästerby. 

Sön 17 14.00 Gutar frågar gutar, andra omgången, i Sanda bygde-

   gård.  Sid. 7 

Sön 17 19.00 Årsmöte Sanda hembygdsförening i Sanda bygde- 

   gård.  Sid. 11 

Lör 23  09.30 Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid 11 

Sön 24 13.00 Gudstjänst i prästgårdskapellet i Sanda. 

Sön 24  13.00 Sanda IF:s årsmöte i Gervaldsgården.  Sid. 6 

Sön 24 14-16 Afternoon tea i Västergarns hembygdsgård.  Sid. 4 

Sön 24 19.00 Röda Korsets årsmöte i Gervaldsgården.  Sid. 6 

Mån 25 16.15-16.35 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård. 

 

 

Sön 3  13.00 Mässa i hembygdsgården Västergarn. Kaffe o semla. 

Februari  2019 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Mars  2019 
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Mån 4 19.00 Sanda hbf styrelsemöte i bygdegården. 

Lör 9 18.30  Dans i Sanda bygdegård. Sid. 9 

Tis 12 8.30-12.15 Bokbussen finns vid Sanda skola. 

Sön 31 14.00 Västergarns hembygdsförenings årsmöte i hem- 

   bygdsgården.  Sid. 6 

Melodikryssfrukost 

Lördag 23 februari kl. 09.30 

Sanda bygdegård 

Välkomna att äta frukost och 

lösa melodikrysset tillsammans! 
 

Trevligt att starta lördagen på 

detta sätt! 

Kryss och pennor finns. 
 

     Sanda  

     hembygdsförening 

Sanda hembygdsförenings Årsmöte 

Söndag 17 februari kl. 19.00 i Sanda bygdegård. 

Förhandlingar 

Årets Sandabo utses. 
 

Stefan Johansson, avdelningschef på Världskulturmuseerna berättar 
om arbetet i Stockholm och Göteborg. En kortfilm visar det senaste 
pedagogiska projektet som heter ”Allt har en historia”. Han berättar 

också hur det är att veckopendla. 
 

Kaffe och fastlagsbulle 
 

Välkomna! 



 12 

Erik Olsson 100 år 

27 april 2019 skulle konstnären Erik Olsson, Kovik fyllt 100 år. Det 
kommer att firas på olika sätt. 1990 kom Eriks bok ”Mänskar u pasja-
sar pa Gotland” ut. Ur den har jag tagit följande: 

 

Balen 

Ibland anordnade ungdomarna på 
lansbygden bal, som man kallade 
det. Där träffades man, dansade 
och hade roligt. Min mor och hen-
nes kamrater skulle anordna bal i 
morfars stora snickarbod. Där 
fanns öppen spis, så varmt fick 
de. Städade, skurade och fejade 
gjorde flickorna gemensamt. Till 
lördagskvällen bjöd de in traktens 
pojkar och bad Bigge Norrby från 
Mölnerkvarn i Klinte att spela. 
Han var bara 16 år och hade två-
radigt dragspel.  

Min pappa bodde på Klinteber-
get. Han och hans kamrat Hugo 
Björkqvist grävde kanal i trakten 
och Hugo sade till pappa: ”Tösar 
har bal i gubben Öbergs snickar-
bod, vi går väl dit?” Pappa som 
var lite blyg sade: ”Jag känner jo 
ingen där, kan vi verkligen göra 
det?” Men Hugo stod på sig: ”Ja 
känner jo dem alla.” De kom lite 
sent så dansen hade börjat. 
Mamma blev först lite stött på 
Hugo för att han hade en obekant 
karl med sig; lång och mörk med 
stora mustascher, men pappa fick  

 

väl i alla fall komma med in.  

Pappa var en erkänt duktig spel-
man och var den som lärt Bigge 
spela några bitar. Nu övertog 
pappa spelandet och det blev full 
fart på dansen. Det gick vilt och 
glatt till och min morbror Oskar 
slängde upp Botvide Vendla så 
benen slog i taket och ner i golvet 
åkte morfars stora navareborrar. 
Morfar var i toppform och skrek: 
”De gär int någe, de kan vör pluck 
upp ei mårgo!” Man drack ägg-
toddy med konjak i och morfar 
ropade att: ”isse hjär var a jäkla 
go supå”.  

Pappa spelade hela kvällen och 
mamma beundrade honom och 
hans spel, så mot slutet av festen 
gick hon omkring med en hatt och 
samlade in pengar till speleman-
nen. Hon fick ihop en och femtio 
och gick fram till min pappa Kalle 
med dem, men han blev för-
skräckt och sade: ”Pengar, tror er 
jag spelar för pengar da?” Naj, ja 
spelar för att det är så roligt.” Så 
han tog inte emot dem. Ja, så blev 
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min mor och far bekanta. Så små-
ningom gifte de sig och slet och 
arbetade tillsammans hela sitt liv 
för att överleva här på kusten.  

 

Hyrbassar 
Pappa, mamma och jag bodde 
uppe på Klinteberget. Mammas 
dröm hade gått i uppfyllelse, hon 
var utbildad sömmerska och arbe-
tade med att sy kläder. Hon skulle 
en gång sy en blus åt gumman 
Hanna Hoffman, som bodde ovan-
för Klinte kyrka. Ruinerna av hen-
nes lilla stuga syns ännu, helt 
överväxt av syrener.  

När mamma var hos henne för att 
ta mått på blusen sade gumman: 
”Nu skall ja bjude Marii pa någe ja 
aldrig tror hon har smake förråt. 
Hyrbassar!” Hon gjorde en redig 
brasa i öppna spisen, så rörde hon 
ut mjöl och vatten till en deg och 
hade lite salt däri. När det hade 
blivit ordentlig glöd förde hon un-
dan den, sopade rent spisbotten 
med en björkkvast och hällde ut 
degen. Hon tog en plåtpanna och 
lade den avigt över och så glöd 
över den. Efter en stund tog hon 
bort pannan och där låg en fär-
diggräddad vit kaka, som smakade 
riktigt gott. Ja, så gick det till i en 
stuga som var för liten för att ha 
en murad ugn. 

Rävgropen 
Lite norr om Kovik, på en grusås 
som vi kallar Hästholmen, finns 
ännu lämningar av en rävgrop. 
Den grävdes som en ganska djup 
brunn och över den lade man 
stockar och brädor, så det blev ett 
fyrkantigt hål i mitten. I botten 
lade man köttbitar, som utgjorde 
en oemotståndlig lockelse för 
traktens rävar. De luktade och 
sniffade och till slut kunde de inte 
motstå frestelsen att hoppa ner. 
Men då var de fast, för de kunde 
inte hoppa så högt rakt upp i 
luften. Sedan var det bara för jä-
garen att gå och vittja gropen och 
slå ihjäl räven. Det har tidigare 
funnits ytterligare en rävgrop här i 
närheten, längre upp i skogen vid 
Runnekvior, men den är numera 
borta. Så kan enkla spår, som här 
ett hål i marken, minna om en tid 
för inte så länge sedan, då mar-
kerna här användes av fångstmän-
nen. 
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Sanda kyrkokör 

Fortsättning och slut på Lennart 
Hallgrens historik vid körens fem-
tioårsjubileum 23 november 1968. 

I maj månad 1994 hölls konserter i 
Eskelhem som gav en behållning 
på 48.50. I Sanda gav det 92.90. 

Samma år lämnade Moje Lindberg 
kantorstjänsten. Han efterträddes 
av kantorn och folkskolläraren 
Lennart Andersson, om vilken be-
rättas och mången minnes även 
säkert, att han var en mycket 
skicklig musiker. Han verkade 
fram till vårterminens slut 1949. 
Någon egen konsert synes ej ha 
förekommit under hans tid, men 
kören hade flitigt varit med i de 
centrala körsammanhangen på 
olika platser på Gotland där Got-
lands Körförbund stått som arran-
gör. Samarbete med körerna i 
Klinte och Hejde synes ha påbör-
jats under denna tid. Från och 
med 1949 har kassörskapet skötts 
av Artur Bäckstäde.  

Då kantorstjänsten efter Lennart 
Andersson blev vakant och efter 
ledigförklarande icke lockat någon 
sökande måste på hösten 1949 
den kyrkomusikaliska delen skiljas 
från lärartjänsten och Rut Kahls-
son, senare gift Hallgren, som allt 
sedan 1938 tillhört kören ombads 
åtaga sig orgelspelartjänsten. Allt 

sedan dess har kyrkomusikertjäns-
ten varit åtskild från lärartjänst 
och under dessa 19 år har kör-
verksamheten uppehållits av 
henne. Sedan 1955 då hon kom 
underfund med att det för kvin-
nan icke var gott att leva alena, 
har maken Lennart Hallgren efter 
mått och förmåga stött henne i 
denna verksamhet.  

Denna tid ligger så nära i tiden att 
alla säkert minns vad som föreva-
rit. Några större körevenemang 
har ju ej förekommit. Kören har 
deltagit i vissa av Körförbundet 
anordnade konserter samt tillsam-
mans med Hejde och Klinte-
körerna.  

1963 arrangerades en enklare 
högtid då 4 av körens medlemmar 
erhöll Körförbundets utmärkelse 
för 25-årig sångargärning. Sam-
manlagt 8 av körens medlemmar 
har fått denna utmärkelse. Sedan 
några år tillbaka medverkar kören 
vid vissa gudstjänster i Väster-
garns och Mästerby församlingars 
kyrkor och såväl kronikerhemmen 
i Hemse och Follingbo samt Åval-
legården har besökts och kören 
har sjungit för patienterna. Verk-
samheten har mest präglats av 
kyrkomusik men även ett och an-
nat profant inslag har förekom-
mit.  

Må denna korta resa genom de 



 15 www.sanda-gotland.net 

 

 

                                           med nybakta rimbobullar och trevligt samspråk    

   I lördags den 26 januari bjöd Gutamålsgillet in till sin traditionella  
buldardag på olika platser på ön. I Sanda träffades vi i gamble bodi hos 
Ola. Han var i färd med att baka rimbobullar till oss, när vi anlände, så 
mer nybakta bullar kan man inte få. Dessutom gorån och blåbärspaj 
bjöds vi på. I två timmar buldrade vi, d.v.s. pratade om allt möjligt, så 
mycket som möjligt på gutamål naturligtvis.        

Vi fick börja med att lösa tre arbetsuppgifter, att para ihop växter och 
fåglar med rätt namn på gutamål samt para ihop gutamålsord med 
svensk översättning, ganska lätt för oss allihop. Uppgifterna ledde 
fram till samtal om mack, lingon, russ, lokomobiler m.m. Ola läste vad 
Fäi-Jakå skrev 25 januari 1893, då var det mycket snö och han var fullt 
sysselsatt med snåikastning.  

Mats Ahlby läste sin novell ”Rambas, med vilken han vann Fäi-
Jakåpräise 2017. Den handlar om ”Rambas”, i Hejde. Ca 1840 fick en 
dräng en bit skog i brudgåva, där bosatte han sig med sin fru, de fick 
många barn och gården levde kvar i några generationer innan den 
blev öde på 1900-talet. Berättelsen tilldrar sig senare, när ett gäng 
karlar åker ut med sin lokomobil och arbetar flera dagar i sträck med 
att såga virke. Läs berättelsen i  ”Från Gutabygd 2018”. 

Gutamålsgillet hade skänkt böcker och gutamålshäften som lottades 
ut, fyra av oss gick hem som glada vinnare, men vi andra som inte 
vann var också glada över att ha varit med om en trevlig eftermiddag.  

/Gunvor/ 

gångna femtio åren få bli en enkel 
sammanfattning över den frivil-
liga insats bygdens kvinnor och 
män offrat för Fru Musica i sin 
hembygds församlingar. 

”Sjungen till Herrens ära en ny 
sång, sjungen till Herrens ära alla 
länder. Sjungen till Herrens ära, 
loven hans namn. Båden glädje 
var dag, förkunnen hans fräls-
ning”. 
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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 
Minigrävare 

   Pris från 750kr/dygn  

inkl. moms 

Se hemsida för  

mer info. 

   Vi hyr ut inom 

Entreprenad • Bygg • Trädgård • Verkstad 

www.raukmaskin.se 

Bokning 0707-509914 Support 0707-506550 

Jazzen skildras i ny svensk bok. 
För oss, som har ett museum över den världsberömde jazzmusikern 
Lars Gullin i vår socken, är en ny bok om jazz intressant. Det första jag 
gjorde när jag höll den lånade boken i min hand var att kolla i registret 
om Lars Gullin finns med. Han finns med på många sidor… 

Boken är skriven av Göran Jonsson och är en lättläst och faktarik be-
rättelse om jazzen i Sverige. Här skildras avgö-
rande händelser under de 100 år som förflutit 
sedan den syndfulla amerikanska musikstilen 
kom till Europa och Sverige.  Med musiken 
följde nya, utmanande dansstilar. Länge 
möttes svarta jazzmusiker på besök i Sverige 
av rasism och fördomar. När jazzen slog ige-
nom och blev ungdomens musik utbröt mo-
ralpanik.  

Tyvärr hann jag inte läsa mer än halva boken 
innan lånetiden var slut, så det blir att låna 
igen eller köpa boken.   /Gunvor/ 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 10 
MANUS IN SENAST 1/3 

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

 

MEDLEMSAVGIFTER 2019 

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

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

 

Sanda IF - 150 kr 
Bankgiro 5331-0819 

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 

RONDO 

Klintehamn 

2/3 kl. 19.30 

Biljettpris: 350:- 

(inkl. serviceavgift) 

Boka hos: 

Romabokningen 

Tel: 0498-290350 

eller via 

www.nortic.se 

Bar och lättare  förtä-

ring från kl. 18.30 
 

Arr: Klinte Bygde-

gårdsförening 


