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Fina utmärkelser till Sanda
De blev årets bästa förnyare
Förnyelsepriset för 2018 går till Sanda fritidshem och Mikael Ringqvist för legostaden ”Sandstad”, ett lekfullt sätt att låta barn lära sig
om hur samhället är uppbyggt.
Förnyelsepriset är Region Gotlands eget pris som syftar till att stimulera utvecklingsarbete och uppmärksamma goda förebilder som jobbar för att förbättra service och kvalitet i regionens verksamheter. I år
var 45 bidrag nominerade, vilket är rekord. Förnyelsedagen hade i år
flyttat från Ljusgården på Visborg till Ica Maxi Arena och var för första
gången även öppen för allmänheten. Priset delas ut i fem priskategorier och prissumman för samtliga kategorier är 20.000 kronor. Prissumman ska användas till verksamhetsutveckling eller till medarbetarens vidareutveckling.
Motivering: ”Vinnaren har med kreativitet och nytänkande lyckats
skapa ett stort samhällsengagemang bland våra yngre medborgare.
Barn kan, vill och behöver lära sig om samhället på ett sätt som anpassas till deras åldrar och förutsättningar. Med engagemang, lekfullhet och yrkesskicklighet bekräftas varje elev vilket gör bidraget till en
värdig vinnare av förnyelsepriset 2018.”

Årets folkbildare och Fria tankars hem.
Årets folkbildare utses vid Gotlands bildningsförbunds årsmöte. Utmärkelsen har delats ut sedan 2003 och ges till någon ”som gjort eller
gör en betydande gärning och insatser för folkbildningen på Gotland”.
I år går utmärkelsen till Sofia
Johansson, Rasmus Wallin och
Hanne Stendahl som alla engagerade sig inför valet2018 för
att göra valet förståeligt för
den del av befolkningen som är
i behov av lättläst och lättpratat språk genom Mitt val.
www.sanda-gotland.net
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Rasmus, Hanna och Sofia har också fått Vuxenskolans pris ”Fria tankars hem” Det delades ut på Vuxenskolans årsmöte i början av mars.
Vad är ”Fria tankars val”? På https://www.sv.se/om-sv/svs-historia/
kan man läsa om Vuxenskolans historia. Här får man veta hur ”Fria
tankars hem” uppstod:
Inom Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund (SLU; i dag CUF) beslutade
man på centralt håll 1919 att utreda förutsättningarna för att starta ett folkbildningsarbete inom förbundet med studiecirklar och studiebibliotek. Men
det blev ett lokalt initiativ på gården Gåsabol nordost om Slöinge i Halland
som av tradition räknas som starten för den utveckling som ledde fram till
bildandet av Svenska Landsbygdens Studieförbund.
På Gåsabol bodde bröderna Eric och Rudolf Carlsson. De ville sätta igång
någon form av lokal studie- och diskussionsverksamhet eftersom bygdens
ungdomar inte hade något forum för fritt meningsutbyte. Den 24 september kallade Eric Carlsson samman några av sina kamrater i SLU-avdelningen
för att starta en studiecirkel. Den fick namnet ”Fria tankars hem”.

Blomauktion
Tisdag 7 maj kl. 19.00 i Gervaldsgården
Ett bra tillfälle att förnya dina växter, både ute och inne.
Ta med dig blomskott, tomatplantor, blomplantor och perenner
m.m. som du vill ge bort, och så hittar du
andra växter att köpa med dig hem.
Intäkterna går till Röda Korset
Naturligtvis bjuder vi på fika.

Alla är hjärtligt välkomna!
Sanda Västergarn Röda Kors
www.sanda-gotland.net
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Årsmöte
i Wadets samfällighetsförening
Måndag 22 april kl. 14.00
Västergarns hembygdsgård
Vi bjuder på smörgåstårta!
VÄLKOMNA!

VÅRRÖJ
vid hembygdsgården i Västergarn
söndag den 6 april kl. 13.00
Efter vinterns alla stormar ligger det många nerblåsta
träd i naturstigsskogen och runt hembygdsgården
som behöver röjas och eldas upp.
En del annat fix finns också.
Tag med motorsåg, röjsåg, krattor och annat
som kan tänkas vara bra.
Vi bjuder på eftermiddagskaffe för en stunds samvaro.
Senare tänder vi grillar vid stenladan.
Tanken är att du som vill, tar
med det du vill grilla,
samt dryck.
För en trevlig kväll
tillsammans.
VÄLKOMNA!
Västergarns hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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”Vattensågsmännen”

Text och foto: Gunnel Wallin

Petarve vattensåg blir en av ett 60-tal sågar som skall presenteras i en
bok framöver. Det är två före detta anställda vid den skogliga institutionen vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, som reser
land och rike kring för att besöka landets vattensågar.
Från Gotland kommer fem sågar med, Petarve, Kyrkbinge i Gothem,
Sigsarve i Hejde och två från Bungemuseet, varav den ene är en vädersåg.
Några timmar tillbringade de två, Mats Nylander och Hans Fryk i förra
veckan vid Petarvesågen.
-Mycket intressant såg, väl bevarad och man ser att hembygdsföreningen tar ansvar för den. Spännande var det också att se kugghjulen. De var kluriga förr när de räknade ut hur det skulle fungera, säger
Mats Nylander.
Boken väntas komma ut nästa vår. De båda författarna har tidigare
skrivit fyra böcker: Ädellöv, Massaved, Björktimmer och Timmer.
www.sanda-gotland.net
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ren, drog mannen sakta snöret och
haren mot sig i gropen och när haren
I februarinumret av Sandpappret
och örnen kom så nära att han nådde
återgav jag en berättelse ur Erik Ols- örnen, så tog han tag om örnens
sons bok, ”Mänskar u pasjasar pa
fötter, drog ner den i gropen och
Gotland”, om en rävgrop på Hästhol- bröt nacken av den. Tilläggas kan att
men strax norr om Kovik. Ett tag där- det då var skottpengar på örn.
efter blev jag uppringd av Sven Ahlgren, som hade en spännande histo- Som bevis på att detta är sant, berättar Sven, att på museet i Kovik
ria att berätta om denna grop, som
han påstår är en örngrop. Så här be- finns ett par ljusstakar, tillverkade av
ett par örnfötter från en örn som
rättar Sven:
fångats i denna grop.
I början av 1900-talet bodde i Sanda
en man, som hette Karl Hallbom med Gropen kan man ännu se på Hästholhustru och fyra barn, det äldsta bar- men och på kartan står den utmärkt
net var fött 1905. En dag rymde hust- som fångstgrop. Kanske var det så att
man kunde fånga olika djur i den…
run till Kalmar tillsammans med en
älskare och lämnade Karl och de fyra
När Sven fiskade upp en räv
barnen. Karl, som var både ledsen
och bekymrad, fick höra talas om att Sven Ahlgren gillar ju att fiska, men
i Sylfaste fanns en spåkäring, han
han blev nog ganska förvånad, när
beslöt att söka upp henne, för att
han för en del år sedan fick en räv i
kanske få reda på, om hustrun skulle nätet tillsammans med en lax.
komma tillbaka.
Han fiskade utanför Kovik, en del
-Kommer hon tillbaka? frågade han. - lösa isflak låg och skvalpade vid
Aldrig! fick han till svar. Då bad Karl stranden och Sven tror att räven
att få flytta in i ett rum och ett litet
hade gått ut på isen, ramlat i och
kök hos Verner och Svea Lindgren på drunknat.
Lugnet, granne med Svens barnSom tur var, var Sven inte ensam om
domshem. Det är Karl som har beatt dra upp näten den gången, för
rättat för Sven om örngropen på
det var ett tungt byte han fått. Sven
Hästholmen.
säger att en hanräv eller en hanhund
Så här gick det till att fånga örnar i
inte själv kan ta sig upp ur vattnet,
gropen: En man la sig i den överdet kan däremot en hona. Om han
täckta gropen, med möjlighet att
har rätt, vet jag inte, men jag litar på
titta ut. En bit från gropen la man en Sven.
skjuten hare fastbunden i ett snöre.
Snöret sköttes av mannen i gropen. Ett fotografi bevisar att fiskehistorien
är sann.
När örnen, som naturligtvis hoppades på ett gott byte, slog ner på ha- /Gunvor/

Rävgrop eller örngrop?

www.sanda-gotland.net
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Äntligen är våren på väg och snart är påsken här

Passa på att utnyttja vårens erbjudande
boka 4 ggr städ (på minst 2 timmar) och få
50% på den 4:e gången.
Du vet väl att du kan få RUT-avdrag* på mer än
bara städ. Vi hjälper bland annat även till med
enklare trädgårdsskötsel som gräsklippning,
rensa ogräs mm
*RUT-avdraget innebär att du betala bara halva
arbetskostnaden
Vi sköter kontakten med Skatteverket som står för den andra
halvan.

Vi finns i Visby och Slite inom hemtjänst men utför
RUT-tjänster över hela ön

Vill du boka eller veta mer ring Annelie på
mobil 0722-483355 eller maila till annelie@primula.nu
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
April 2019
Sön 6 13.00

Vårröj vid Västergarns hembygdsgård. Sid. 4

Mån 8 18.00

Informationsträff om 4H:s riksläger i Sanda
bygdegård.

Tors 11 12.00

Sopplunch i Västergarns hembygdsgård.

Lör 13 09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid. 9

Lör 13 10.00
Sön 14 19.00

Städning vid Ammor: Ammor Jordägare samfälld
mark.
Passionsgudstjänst i församlingshemmet Mästerby.

Tors 18 19.00

Skärtorsdagsmässa i Sanda kyrka.

Mån 22 14.00

Årsmöte i Wadets samfällighetsförening i Västergarns hembygdsgård. Sid. 4

Tis 23 18.00

Fagning vid Sanda bygdegård. Sid. 9

Lör 27 11-16

Erik Olsson 100 år firas i Sanda bygdegård. Sid 1

Sön 28 10.00

Gudstjänst i Mästerby kyrka.

Mån 29 16.15-16.35

Bokbussen finns vid Sanda bygdegård.

Tis 30 8.30-12.15

Bokbussen finns vid Sanda skola.

Tis 30 20.00

Valborgsfirande vid Valbyte. Sid. 16

Tis 30 20.00

Valborgsfirande Sanda bygdegård. Sid. 16
Maj 2019

Sön 5 13.00

Mässa i Sanda kyrka. Koralbrass.

Mån 6 19.00

Sanda Hbf styrelsemöte i Sanda bygdegård.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Tis 7 19.00

Blomauktion i Gervaldsgården. Sid. 3

Lör 11 10.00

Fagning vid Petarve vattensåg. Sid. 9

Har du några brädor att avvara?

Gamla scenen i parken behöver nytt tak. Vi tar
tacksamt emot lite virke från er. Framför allt
furubrädor 6” behövs.
Kontakta Ola tfn 0498-54059, 0739797102

Fagningsdags!
Sanda bygdegård: Tisdag 23 april kl. 18.00
(Reservdag 25 april)
Petarve vattensåg: Lördag 11 maj kl. 10.00
Hembygdsföreningen bjuder på kaffe och korv.

Melodikryssfrukost
Sanda bygdegård
Lördag 13 april kl. 09.30

9.30 har Anki, Hasse och Rasmus
den goda frukosten framdukad.
Sen löser vi melodikrysset
tillsammans.
Välkomna !
Sanda hembygdsförening
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Ett gulnat tidningsurklipp kan berätta mycket. Vid mitt besök hos Sven och
Kerstin häromdagen fick jag låna en sida från Gotlands Tidningar 4 dec.
1991. Där kan man läsa om en tragisk händelse, som inträffade 1936.

Slumpen gjorde att han överlevde - kamraterna försvann på havet.
-Jag minns så väl, säger Werner
Lindgren. Det var ett möte i Visby
den där dagen. Ordförande i samtliga fiskeföreningar på Gotland skulle
in på konferens.
Anders Vestberg var ordförande i
Koviks fiskareförening på den tiden
och skulle åka in på mötet.
-Vi bestämde att jag skulle gå ut
tillsammans med Gustav Pettersson,
säger Werner Lindgren.
Men av någon anledning ändrade
sig Anders Vestberg.
-På kvällen den 3 december kom
han hem till mig och sa att jag fick
åka till stan i hans ställe, berättar
Werner Lindgren. Jag var sekreterare
i föreningen. Det är jag förresten
fortfarande. Jag fick aldrig klart för
Ödets nyck
mig riktigt varför jag skulle åka istäl-De fyra omkom och deras kroppar let för Anders. Men han var envis
hittades aldrig, berättar Werner Lind- och det gick inte att ändra på hans
beslut.
gren vid Västerby i Sanda.
Det hade varit en blåsig höst. Men
- Egentligen var det jag och inte Anjust
den kvällen, den 3 december,
ders Vestberg som skulle ligga därvar
det
lugnt. Inte heller på morgoute på havets botten.
nen
den
4 december fanns några
Werner Lindgren är idag 86 år, en
direkta tecken på att det skulle blåsa
pigg herre som fortfarande går ut
upp.
och fiskar till husbehov. Han går
Werner Lindgren åkte till stan och
fortfarande ut med motorsågen i
deltog
i mötet för fiskarnas lokalförskogen och hugger träd. Men som
ening.
Under
dagen kom vinden.
sagt, det var bara en ödets nyck att
Det
blåste
nordväst
och vinden
det är han och inte Anders Vestberg
kom hastigt, minns Werner Lindgren.
som fortfarande trampar marken i
Sanda.
Text: Per Nordfeldt
Det var en sorgens dag i Sanda.
Den 4 december 1936 var det
många som samlades vid havet och
oroligt såg ut mot de höga vågorna.
Två fiskebåtar hade gått ut på morgonen.
Ombord på en av båtarna fanns
Gustav Pettersson och Anders Vestberg från Koviks fiskareförening. Ombord på den andra befann sig Konrad
Mellin och Leo Smitterberg från Västergarn.
Stormen tilltog under dagen och
när båtarna inte syntes till långt efter
den tid de skulle varit i land, så började befolkningen alltmer inse vad
som hade hänt.

www.sanda-gotland.net
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Saknade båtar
När han kom tillbaks till Sanda
framåt kvällen, så förstod Werner
Lindgren genast att något inte stod
rätt till. Människor hade samlats och
stod och pratade i grupper.
-Jag fick reda på att det var två båtar som saknades, minns Werner
Lindgren. Vi förstod snart vad som
inträffat i den höga sjön. Båtarna
hade förmodligen blivit nedbrutna.
De fyra fiskarna återsågs aldrig. De
gick normalt en och en halv eller två
timmars gångväg ut från den gotländska kusten. 10 - 11 sjömil ut. Två
andra båtar klarade sig. I den ena
fanns Kovikskonstnären Erik Olssons
pappa.
-Att Anders och Gustavs båt inte
klarade sig hänger förmodligen samman med att den var tyngre lastad,
tror Erik Olsson. De hade fått större
fångst.

-Såna här händelser i ungdomen,
dem kommer man ihåg så länge man
lever, säger han.

Smärtsamt öde
Att stå där på stranden och se de
höga vågorna, att förstå att två kamrater gått till havets botten, var en
smärtsam upplevelse för Werner
Lindgren.
- Ja, det kändes svårt, säger han.
Men det var väl ödet. Det skulle
kanske vara så. Jag och Anders hade
varit fiskarkompanjoner i många år.
Vi hade en fiskebåt tillsammans mellan 1925 och 1934. Vi slutade när
strömmingsfisket blev dåligt.
Werner Lindgren var bara 31 år
gammal när den sorgliga olyckan
inträffade.

Werner Lindgren omkom i trafikolycka.

Drunkningsolyckan hade stor inverkan på livet i Sanda. Änkorna efter
de båda döda Sandaborna hade flera
barn att föda.
-Det startades insamling för dom
här i socknen, minns Werner Lindgren. På den tiden fanns det inga
bidrag. Jag tror alla människor ställde upp och bidrog till änkornas och
barnens försörjning. Anders Vestberg lämnade efter sig tre barn och
jag tror Gustav Pettersson hade lika
många.
Men samhället förändrades på annat sätt också.
-Det var många av oss unga som
skulle bli fiskare, säger Erik Olsson.
Men efter olyckan blev de flesta
tveksamma. Många valde att aldrig
bli fiskare.

Sven Ahlgren som bott granne med
Werner Lindgren och umgåtts mycket med honom, berättar om hans
tragiska bortgång.
- Werner var 89 år och som vanligt
fiskade han vid Korumpu. En dag gav
han sin fru Svea för ovanlighets skull
en kram innan han tog sin cykel, för
att bege sig till Kovik.
-Just den dagen var hans tid ute,
berättar Sven. Precis vid infarten till
Kovik blev han påkörd av en bil och
omkom. Året var 1994. /GM/

www.sanda-gotland.net
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saml.parkering mitt emot festplatsen

www.sanda-gotland.net
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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!
www.sanda-gotland.net
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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
Lite befolkningsstatistik
Årets befolkningssiffror från SCB har publicerats. Så här såg det ut i
våra socknar vid årsskiftet 2018-19.
Sanda var 10:e största socken om man räknar bort Visby.
I Sanda bodde då 699 invånare vilket är 10 fler än förra året
eller 1,5 % ökning.
2013—2018 har Sanda ökat med 24 personer = 3,6 %.
Västergarn hade vid årsskiftet 191 invånare , socknen har ökat med 2
personer = 1,1 %.
2013 - 2018 har Västergarn ökat med 19 personer = 11 %
Visby hade 25 018 invånare, hade ökat med 450 invånare = 1,8 %
2013– 2018 hade Visby ökat med 1329 inv. = 5,6 %.
Hela Gotland hade vid årsskiftet 59 249 invånare, en ökning med 654
personer = 1,1 %
www.sanda-gotland.net
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Dags igen att tända brasorna på
Valborgsmässoafton 30 april
Västergarn
Valbyte
Elden tänds 20.00
Gemensam sång och
musik av traktens
talanger.
Vårtal
Försäljning av korv
och dryck.
Vårligt välkomna!
Västergarns
hembygdsförening

Sanda
Bygdegården
Elden tänds 20.00
Körsång
Vårtal
Kaffe och
underhållning i
bygdegården.
Välkomna!
Sanda hembygdsförening

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

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

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 19
MANUS IN SENAST 3/5
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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