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Anki Wallin & Hasse Jakobsson, Lugnet i Sanda 
 

”Detta par lockar ut sandaborna längs socknens vägar eller till virv-
lande danskvällar både ute och inne. Månar om parken som både 

fått ny scen och nymålade hus. Dessutom serveras såväl hårdkokta 
som löskokta ägg till hugade musikkryssare.  

Stort tack för att ni gör det roligare att bo i Sanda socken!” 

Foto: Åsa 
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Årsmöte med Sanda hem-
bygdsförening 

Söndagen den 17 februari höll Sanda 
hembygdsförening sitt årsmöte i 
Sanda bygdegård med 36 medlem-
mar närvarande.  

Till kvällens ordförande valdes Ola 
Arvidsson och till sekreterare Lars 
Österlund. 

Verksamhetsberättelse. 
I verksamhetsberättelsen kan man 
läsa att 2018 var föreningens 96:e 
verksamhetsår. 2018 hade förening-
en 188 medlemmar, varav 141 famil-
jer och 47 enskilda. Bygdegården har 
varit uthyrd ca 80 gånger under året. 

Styrelsen har haft 11 protokollförda 
möten 

Föreningen har som vanligt haft stor 
verksamhet, varav kan nämnas:  Gu-
tar frågar gutar, melodikryssfru-
kostar, temafest på S:t Patriks day, 
valborgsfirande med revy, hem-
bygdsvandringar, gökotta, spelmans-
stämma i samarbete med kyrkan, 
midsommarfirande, musik i parken 
med Dan & Kjell, tacoafton, musik 
med Lennart Wahlman m.fl. ad-
ventsmarknad m.m.  

Föreningen har ett bra samarbete 
med dansföreningen, vilket har re-
sulterat i basar i parken, julbord med 
dans, röjning och fix i parken m.m. 

Verksamheten i Gullinmuseet har 
varit god, med många konserter un-
der sommaren, föredrag om järnvä-
gen på Gotland, studiebesök och 

många besökare i museet.  

Sandpappret har utkommit med 12 
nummer. 

Ekonomi 
Ekonomin är god, årets verksamhet 
har gett ett överskott på ca 47 000 
kr. Uthyrningen av Hildings torp ger 
bra inkomst, likaså Gullingruppens 
arbete och överskott vid fester. 
Hembygdsföreningen har mottagit 
en gåva till Arne Wäss minne.  

Hildings torp hyrs ut genom annon-
sering på Blocket och har varit uthyrt 
13 veckor 2018. Ove Norragård och 
Ingela Engelbrektsson sköter uthyr-
ningen.  

Utsidan av bygdegården har delvis 
blivit nymålad och panelen har 
tvättats. En krypgrundsavfuktare har 
installerats, entrén har målats och 
fått en ny hatthylla. ”Café Vedbo-
den” har fått renoverat tak.  

Val. 
Styrelseval förrättades och förening-
en valde en ny ordförande, Marie 
Andersson. Som ny styrelseledamot 
valdes Robert Ölund och nya er-
sättare blev Magdalena Ölund och 
Cecilia Berg. 

2019 års styrelse: 

Marie Andersson, ordförande 
Ola Arvidsson, vice ordförande 
Gunnel Wallin, kassör 
Lars Österlund, sekreterare 
Ylva-Marie Rosenqvist, ledamot 
Åsa Sjögren-Andersson, ledamot 
Robert Ölund, ledamot 



 3 
www.sanda-gotland.net 

Ersättare: 
Tomas Stenhuse, Gunnar Eriksson, 
Tomas Holmqvist, Jan Östlund , Mag-
dalena Ölund och Cecilia Berg. 

Revisorerna Per Österlund och Ove 
Norragård omvaldes.  

Valberedningen omvaldes, Anki Wal-
lin, Inger Eriksson och Anders Olsson 
ingår i den.  

Föreningen har några kommittéer 
där sammankallade valdes: 
Sockenbokskommitté, trädgårds-
kommitté, Gullingrupp. 

Verksamhetsplan 2019. 
Vad händer 2019? 
I förslaget till verksamhetsplan för 
2019 ingår bl.a. 

27/4 - Erik Olssons 100-årskalas 
30/4 - Valborgsfirande 
9/6  - Spelmansstämma i prästgårds-
parken 
21/6 - Midsommarfirande 
17/7 - Basar 
1/12 - Adventsmarknad 

Fler aktiviteter planeras, t.ex. mu-
sikquiz, antikrunda, fredagsmys, 
höstpub, Lucia med julbord, melo-
dikryssfrukost m.m. 

Ett stort evenemang äger rum i och 
runt bygdegården 19-26 juli då 4H:s 
stämma och riksläger arrangeras här.  

Medlemsavgift. 
Medlemsavgiften för 2020 är oför-
ändrad, 150 kr för familj och 75 för 
enskild medlem.  

Övriga frågor. 

Behöver ni värmeplatta då ni är i 
bygdegården? Den finns i gamla kö-
ket, i en skrubb. 

Utställningsskivorna från konstut-
ställningen förvaras hos Niklas Ols-
son. 

Blomsterregn. 
Många blommor delades ut till med-
lemmar som jobbat under året. 

Avgående ordföranden Mareta Liepa 
Olsson avtackades med blommor, 
bok och Karlsöresa med övernatt-
ning. 

Alla inblandade i Sandpappret tacka-
des, likaså Anki, Hasse och Rasmus 
för alla melodifrukostar m.m. 

Hustomten Ove fick en blomma. 

Rune Malmros har nu en egen guld-
galge i bygdegården, som tack för sin 
egenhändigt tillverkade hatthylla. 

Årets Sandabo. 
Äntligen skulle vi få veta vem som 
gjort sig förtjänt av denna fina ut-
märkelse. Det blev Anki Wallin och 
Hasse Jakobsson som gjort, och ännu 
gör, massor av saker för socknen och 
bygdegården. 

Föredrag. 
Kvällens föredrag hölls av Stefan Jo-
hansson, en sandabo som nu jobbar i 
Stockholm och är veckopendlare. 
Han flyger upp på måndag, cyklar 
mellan museerna och tar båtbuss 
och båt hem på torsdag och jobbar 
hemifrån på fredagen, ett liv som 
han trivs bra med.  
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Världskulturmuseerna är hans ar-
betsplats, där han är avdelningschef 
för utställningsverksamheten.  
Världskulturmuseerna består av fyra 
statliga museer, Etnografiska, Östasi-
atiska och Medelhavsmuseet i Stock-
holm samt Världskulturmuseet i Gö-
teborg. 

Stefan berättade hur det går till att 
arbeta fram en utställning. Vem som 
helst kan komma med idéer, ett ut-
ställningsråd bildas, en utställnings-
producent och en projektgrupp till-
sätts.  

Stefan är smålänning från början, 
träffade Marie från Klinte genom 4H, 
byggde hus och flyttade till Sanda.  
Efter att ha jobbat på bl.a. Riksutställ-
ningar i Visby, hamnade han i musei-
världen i Stockholm. 

Kvällens förtäring bestod av fantas-
tiskt goda fastlagsbullar tillverkade av 
Eivor Viding och Gertrud Andersson. 

/Gunvor/ 

 

Ny trappa. 
Nu är det åter tryggt och säkert att 
lämna bygdegården via köksingången 
t.ex för att gå ut med komposten. 
Den nya trappan är tillverkad av 
Rune M och Arne Å. 

Stort TACK till Rune och Arne! 

Styrelsen i Sanda hembygdsförening 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

Kallelse 

till samtliga delägare i Ammor Jordägare samfälld mark 

i Västergarn. 

Vi städar vår gemensamma mark vid Ammor 

lördagen 13 april kl. 10.00. 

Medtag div. redskap. 

Vi bjuder på grillad korv som vanligt. 

Väl mött! 

Zorica Grufberg och Gunvor Westberg 
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Välkomna till socknen! 
 

Magdalena och Robert Öhlund med 
sonen Samuel har flyttat in vid 
Lekarve 443 i Sanda. De köpte fastig-
heten av Anita och Jonny Karlsson 
redan i juni 2017. Hela hösten det 
året flyttade de sitt pick och pack från 
en liten by utanför Umeå i Väster-
botten hit till Sanda, med bil och 
släpkärra. 7-8 vändor blev det nog. 
Magdalenas båda hästar kom dock 
hit med en större transport. 

Magdalena, som är apotekare, fick 
sitt drömjobb på Region Gotland och 
började arbeta med läkemedelsfrå-
gor där i januari 2018. Robert hade 
kvar sin anställning på kvalitetsavdel-
ningen vid en industri i Umeå till juli 
2018. Samuel skulle också avsluta sitt 
högstadium innan flytten, men i som-
ras flyttade de hit. Robert har nu fått 
jobb som helpdesktekniker på För-
säkringskassans utlandsavdelning i 
Visby och Samuel har börjat teknisk 
linje på Wisbygymnasiet. 

Länge hade de sökt ett lämpligt hus 
att flytta till i Klintetrakten. Magda-
lena är född och uppväxt vid Snö-
grinde i Klinte och hennes mamma  
Elisabeth Bendelin-Pettersson är ju 
nu också boende i Sanda. Fastigheten 
passade bra med stall och fem ha 
betesmarker, både åker och skog. I 
somras fick familjen faktiskt eget hö 
till sina två hästar, fjordingen Xerxes 
och nordsvensken Tor, båda 17 år. 
Magdalena har ägt en fjording, Pors, 
sedan barnsben, som hon haft med 
sig vid sina olika arbeten på fastlan- 

 

 

det, i Norrköping, Västerås och 
Umeå. Nu är Pors borta, blev 31 år. 
Med Xerxes har familjen kört in sin 
vinterved med släde från egen skog. 
Familjen har två katter med sig också: 
Drake och Henry. 

Robert går nu en kurs i gotländsk 
historia, han är mycket intresserad av 
sin nya hemort, som han utforskar 
genom långa promenader och cykel-
turer. Sparkstöttingarna sålde de 
olyckligtvis däruppe i norr. För övrigt 
har han minst två stora intressen, 
bilar och motorcyklar (finns några i 
garaget) och så är han skivsamlare, 
har några tusen skivor, huvudsakligen 
soul och funk.  

Förutom ridning har Magdalena ett 
stort trädgårdsintresse. När GEAB 
snart har grävt ner de många kablar-
na som går över omgivningarna, 
kommer säkert deras nya tomt att 
prunka av blommor och fruktträd.  

Familjen har tre vuxna barn kvar i 
Umeåtrakten, som de hoppas snart 
flyttar till Gotland. Alla trivs bra i 
Sanda, med klimatet, det gotländska 
ljuset och de lättpratade gotlänning-
arna. Båda föräldrarna blev nu i feb-
ruari invalda i Sanda hembygdsför-
enings styrelse: Robert som ordinarie 
och Magdalena som suppleant.  

Vi hälsar er alla tre välkomna till 
socknen! 

/Arne H/ 
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Västergarns Fiskareförenings årsmöte 

Söndagen 17 mars kl. 16.00 i Västergarns hembygdsgård. 

Smörgåstårta med dryck serveras. 

Styrelsen hälsar välkomna! 

Bondelunch 

Torsdag 28 mars mellan 11.30 och 13.00 

Sanda bygdegård 

Alla hjärtligt välkomna! 

VEST-bygdens LRF-avdelning 

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 

DANS 

Lördag 9 mars i Sanda bygdegård 

Kl. 18.30 - Årsmöte med Sanda dansförening 

Kl. 19.30-23.30 - Dans till Roger Band 

VÄLKOMNA! 
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Sanda hembygdsförening har fått ny ordförande 

   Nu har det i skrivande stund gått tre veckor se-
dan jag blev vald till ordförande i Sanda hembygds-
förening. Jag känner mig väldigt stolt (och ödmjuk) 
över att ha fått uppdraget och samtidigt fylld av 
förhoppningar att kunna göra något för bygden. 
Har ju många goda föregångare i föreningen här i 
Sanda.  
   För att presentera mig lite närmare, så är jag 
född och uppvuxen i Bäl. Där var min pappa en av 
dem som startade hembygdsföreningen där. Det 
finns med andra ord en del ärftlig belastning. Ota-
liga gånger har jag hjälpt till att bära bord och sto-
lar, koka kaffe, diska och städa bygdegårdsgolv.  
   1994 flyttade jag in hos Viking vid Björkhaga. Två 
barn har vi fått, Emma, född 1996 och Erik född 1998. Emma studerar i Upp-
sala och Erik jobbar som byggare i Visby. Båda var för övrigt med på den ti-
den det var dagis i bygdegården.  
   Jag är utbildad tandsköterska, men jobbar nu med Folktandvårdens data-
system med support och en del ekonomi.  
   Här i Sanda har vi ju allt man kan tänka sig tycker jag. Mitt i jordbruksbygd, 
men ändå nära till hav och skogar. En fantastisk förskola och skola har vi 
också.  
   Tar ju gärna själv en promenad till Kovik eller varför inte ut på Viveshol-
mar. Sen så har vi ju ett smultronställe vid vattensågen och Hildings torp vid 
Petarve. Och vad slår en utedans i parken en ljummen sommarkväll?? Eller 
musikunderhållning i Gullinmuseet eller kyrkan.  Allt man behöver finns 
dessutom på behörigt avstånd i Klintehamn och Visby. 
   Min tanke med hembygdsföreningen är ju att tillsammans med övriga i 
styrelsen kunna bevara det gamla i Sanda, men även välkomna nyheter. Att 
kunna fortsätta med våra traditioner vid valborg, midsommar, adventsmark-
nad och annat. Men även att hitta på nya evenemang som kan locka fler till 
bygdegården.  
   Är det någon som har idéer till aktiviteter eller sådant som behöver åtgär-
das, så tveka inte, utan hör av er till någon av oss. Och vi kommer att höra av 
oss till er Sandabor också, för vi kommer att behöva en hel del hjälpande 
händer vid våra aktiviteter.  
Sanda hembygdsförening är ju vi tillsammans som utgör, eller hur?? 

Marie Andersson 

Foto: Åsa 
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Vad händer i Sanda och Västergarn?  Och lite på Rondo. 

 

Lör 9  18.30  Dans i Sanda bygdegård. Sid. 6 

Sön 10 19.00 Film på Rondo - Britt-Marie var här. 

Tis 12 08.30-12.15 Bokbussen finns vid Sanda skola.  

Ons 13 19.00 Film på Rondo - Sameblod  ( Filmstudion) 

Tors 14  12.00 Sopplunch i Västergarns hembygdsgård. 

Tors 14  19.00 Passionsandakt hos Inger & Hasse Eriksson, Runne. 

Sön 17  13.00 Gudstjänst i Sanda prästgårdskapell. Klubben med- 

   verkar. 

Sön 17  14.00 Final Gutar frågar gutar i Vita huset, Ekmansgatan 11,  

   Visby. Sid. 11 

Sön 17  16.00 Årsmöte Västergarns Fiskareförening i Hembygds-  

   gården Västergarn.  Sid. 6 

Ons. 20  19.00 Film på Rondo - Tully  (Filmstudion) 

Mån 25 16.15-16.35 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård. 

Ons 27  13.30 Onsdagsträff i hembygdsgården Västergarn. 

   Tito Silva - en chilenare från Visby. 

Tors 28  11.30-13.00 Bondelunch i Sanda bygdegård. Sid. 6 

Lö 30 12-15  Barnklädesmarknad i Sanda bygdegård. Sid. 9 

Sön 31 13.00 Mässa i församlingshemmet Mästerby. 

Sön 31  14.00 Västergarns hembygdsförenings årsmöte i Väster-  

   garns hembygdsgård.  Sid. 6 

Sön 31  15.00 Film på Rondo - Dumbo 

Mars  2019 
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April   2019  

Mån 1  19.00 Styrelsemöte Sanda Hbf i bygdegården 

Ons. 3  19.00 Film på Rondo - Gräns  (Filmstudion) 

Tors 4  19.00 Passionsandakt hos Gunvor Westberg, Ammor 191. 

Mån 8 18.00  Informationsträff om 4H: riksläger i Sanda bygdegård.  

   Sid.16 

Lör 13  10.00 Städning vid Ammor: Ammor Jordägare samfälld mark.  

   Sid. 4    

Medlemsavgift 

Kassören Gunnel vill gärna att så många som möjligt betalar in sin 
medlemsavgift till Sanda hembygdsförening. Inbetalningskort med-

följer det här numret av Sandpappret. 

 Familj: 150 kr  Enskild medlem: 75 kr 

 Postgiro: 28 65 38-4 
 Swish: 123 671 35 72 

Tänk på att Sandpappret ingår i avgiften!!! 

Barnklädesloppis 

Sanda bygdegård 

Lördag 30 mars kl. 12 - 15 

VÄLKOMNA! 

Försvunnen katt 

Katten Sigge 8 år saknas sedan den 28/10 –18. Normalstor, svart katt 
med vit haka, vit överläpp och vit mage, vita tassar, nästan ingen 
svans. Kastrerad, men ej chipmärkt. Brukar hålla till nära hemmet 

som ligger i närheten av Sanda bygdegård. 

 Vänligen ring 242016 om någon har sett eller  
              hittat honom!  Åsa 
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Röda Korset 

Kroppkaksfest 
 

Lördagen den 2 februari serverade 
Sanda Västergarn Röda Kors 104 per-
soner kroppkakor i bygdegården. 
Ungefär 500-600 kroppkakor hade 
tillverkats, både vanliga och vegeta-
riska och alla hade, tillsammans med 
vit sås, skirat smör, lingonsylt och 
dryck, en strykande åtgång. Som 
grädde på moset fick man kaffe och 
en liten go kaka ovanpå.  

Det var trångt i bygdegården och ge-
menskapen var glad och hög. Och 
behållningen till Röda Korset blev 
cirka 10 000 kr. Det var en nöjd köks-
personal som låste dörren till bygde-
gården den eftermiddagen.  

Tack alla ”bagerskor”, alla som hjälpt 
till på annat sätt och tack alla som 
kom och åt. Tack Rickard och Linnea 
vid Boterarve för sponsring av mjölk.  

Kroppkaksfesten, som nu är en trad-
ition i vårt Röda Kors får avsluta vårt 
år - om ett par veckor är det krets-
stämma, längre fram i Sandpappret 
kan du läsa om den och vad vi gör i 
Röda Korset i Sanda - Västergarn. 
Och det är mycket!!! Så om du inte 
redan är medlem, så kom gärna med 
oss.  

Välkommen att kontakta någon i  
styrelsen, t.ex. vår kassör, Anders 
Olsson, 242018. 

 

 

 
 
Kretsstämma 
Kretsstämma i Sanda Västergarn  
Röda Kors hölls i Gervaldsgården, 
söndagen den 24 februari med 21 
personer närvarande.  

Vår ordförande öppnade stämman, 
hälsade  välkommen och förhand-
lingarna genomfördes snabbt utan 
några ändringar i styrelsen.  

Styrelsen består av: 
Ordförande, Hasse Eriksson 
Kassör, Anders Olsson 
Sekreterare, Inger Eriksson 
Övriga styrelsemedlemmar är Astrid 
Öberg, Agneta Olsson, Vera Sandsjö, 
Ylva Rosenkvist Pettersson, Gertrud 
Andersson, Eivor Viding. 
Revisorer är Ove Norragård och Lars 
Österlund och som ersättare valdes 
Arne Åkerman.  
Valberedning är Lars Österlund och 
Mareta Liepa-Olsson. 

Vår verksamhet är stor - mycket stor 
och vi har i år samlat in cirka 50 000 
kr, som vi delat vidare, främst till Ka-
tastrofreserven, då kommer pengar-
na dit de just då behövs, men också 
till Världens barn, Röda Korset i sko-
lan och rekreationsdagarna.  

Lite om vad vi gör: 
Vi har en syförening som samlas en 
gång per månad och arbetar flitigt 
och det mynnar ut i en auktion i ok-
tober, tillsammans med ett sju särde-
les kaffekalas.  
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Vi har ett flertal Kupangäng, samt 
flera enskilda personer som beman-
nar Mötesplatsen i Hemse minst en 
gång per vecka, oftast mer.  

Blomskottsauktion i Gervaldsgården - 
på små och stora skott av det mesta 
som växer, både inom– och utom-
hus. 2018 fick vi in 4 000 kr på väx-
terna.  

Vi servade med kaffe och kakpåsar 
på Allmogebåtens dag på Kovik den 6 
juni, hade stort lotteri på Väster-
garnsdagen och vid julmarknaden i 
Sanda bygdegård.  

Vi deltar i rekreationsdagarna på 
Holmhällar och är sjukhusvärd på 
Korpen Visby.  

Frågetävlingen Kretskampen deltar vi 
i och varje sensommar anordnas en 
bussutflykt runt om på Gotland. 
I början på året äts kroppkakor i byg-
degården. 

Ja, vår aktivitet är stor och den be-
rättar att Röda Korset är roligt och 
viktigt.  

Ordförande berättade lite om riks-
stämman, som skall hållas här på 
Gotland i maj och avslutade sedan 
förhandlingarna.  

Vi drack kaffe och sålde ett lotteri 
och sen tog Bibbi och Torbjörn Fors 
vid och berättade i ord och bild om 
sin fem veckor långa resa i Indien. Vi 
fick följa med på deras resa i stora 
drag, från Calcutta upp till norra In-
dien. De berättade målande, med  

 

bilder, som var vackra och berörde.  

Ja, så avslutades vårt Röda Kors-år 
och med stor framtidstro möter vi 
det nya året.  

TACK alla, som jobbar för Röda Kor-
set! 

/Inger/ 

 

Final i Gutar frågar gutar 

Söndagen den 17 februari tävlade 
åtta lag i Sanda bygdegård om final-
platserna. Fem lag gick vidare till fi-
nalen som anordnas : 

17 mars kl. 14.00 i Vita huset, Ek-
mansgatan 11 Visby. 

De fem lag som går vidare till finalen 
är: 
1. Eva Gahnström, Anna Gahn-

ström, Margareta Persson 
2. Christer Bolinder, Tommy Sö-

derlund, Pär Malmros 
3. Lars Jakobsson, Gunnar Bolin, 

Mats Lindström 
4. Anki Wallin, Ellen Wallin, 

Hasse Jakobsson 
5. Anna-Stina, Anders och Niklas 

Olsson 
 

Kom gärna och lyssna på den spän-
nande finalen. Tävlingen leds av Gun-
nel Wallin, Ola Arvidsson och Ingrid 
Ekdahl som gjort frågorna i år. 

Efter tävlingen i Sanda var det dags 
för fika med Mariannes påitu, precis 
som vanligt när det är Gutar frågar 
gutar i Sanda. /Gunvor/ 
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   saml.parkering mitt emot festplatsen       tisdagar kl.  9.30 
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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 

 Erik Olsson 100 år 2019. 
Min mamma Maria 
Min mamma var yngst i en sys-
konskara på sju barn och född i 
Sanda. Hennes föräldrar var bygg-
mästaren Karl Öberg och hans hustru 
Anna. Då hon slutat skolan och gått 
och läst fick hon jobb som piga och 
barnflicka hos kassören på Roma 
sockerbruk, familjen Wittberg. Hen-
nes dröm var att bli sömmerska, men 
att spara ihop till en symaskin, gick 
sakta för hon hade bara 15 kr i måna-
den. Hon trivdes bra med sitt arbete 
och var där i sex år. Då blev hon 
tvungen att sluta och börja arbeta 
vid Bolex i Eskelhem istället, där hen-
nes far hade tagit emot fästpengar 
för sin dotter. Det innebar att hon 
var ”fästad” vid gården och måste 
arbeta där. Bolex i Eskelhem var en 

stor bondgård som hade svårt att få 
folk, för där var ett hårt slit. Mamma 
har berättat att hon vantrivdes där 
ifrån första dagen. Det var tretton 
kor att mjölka och hon hade ingen 
egen plats där hon kunde vara för sig 
själv. Hennes koffert stod på loftet, 
hon fick ligga i kökssoffan vid mat-
bordet, hon var först uppe på morgo-
nen och sist i säng på kvällarna.  

För att inte skämma ut sig alldeles 
stannade hon i två år. Då hade hon 
fått ihop så mycket pengar så hon 
kunde köpa sig en symaskin. Hon 
kom i sömmerskelära hos Lina Alven-
gren, som bodde nära Klintehamn på 
Sandavägen och hos henne stannade 
hon ett år. Under lärtiden fick hon 
inget betalt. Ja, så träffade hon min 
pappa ….. 
Ur: Mänskar u pasjasar pa Gotland 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 14 
MANUS IN SENAST 29/3 

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 

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 


