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Välkomna till 

Sanda hembygdsförenings  

ÅRSMÖTE 
söndagen den 16 februari kl. 19.00  

i Sanda bygdegård 

Förhandlingar 

Årets Sandabo får sin guldbagge 

Kaffe och fastlagsbulle 

Mats Ahlby från Viklau berättar om sitt arbete med gamla filmer från 

Gotland. 2010 blev han av Gotlands Bildningsförbund utsedd till 

 Årets folkbildare på Gotland. 

Filmvisning - ”Vattensag och stäutar”.  

Filmen spelades ursprungligen in av 

Gunnar Olsson 1954 men Mats har 

redigerat och ljudsatt filmen.  Vi får 

se sågning vid Petarve vattensåg och 

hur man tämjer stutar vid 

Hemmungs i Sanda. Filmen är inte 

så lång så det blir nog tid över till 

flera filmer.  
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Kovik och folket vid Korumpan 

En berättelse om en plats på Gotland under 125 år 

av Ronny Sagebrand 

Fortsättning från förra Sandpappret. 

Runne 1:9 
Norr m Affens och Maris hus låg ”Ahlgrens änge” och på andra sidan 
Runnekvior bodde Ludvig Johansson och hustrun Johanna Appelqvist. 
Ludvig - som också hade begåvats med de båda förnamnen Junius Ni-
dor! Han kallades för Rump-Ludde och Hanna hade tillnamnet 
”Luttar”. Ludde var född i Hellvi 1864 medan Hanna, född i Lojsta, var 
10 år äldre. De hade två ungdomar hos sig, styvbarnet Kalle , född 
1876, och Anna, som var Hannas dotter i första giftet, född 1878. Hos 
dem bodde också Hannas mor, Anna Charlotta Appelqvist, född 1826, 
som var änka.  

Både Ludde och Hanna var mycket skrockfulla och hade mycket ”gäisk 
för si” (Erik O). Ludde bar ständigt en skinnpåse om halsen. I den hade 
han mystiska pulver och annat som skulle skydda mot åkommor. 
Hanna lär till och med ha haft likben från kyrkogården under madras-
sen. De trodde på trollerier och allt möjligt sådant. 

Ludde hade höns och det berättas att han under sommaren samlade 
äggen på salsgolvet i huset, för att sälja dem till Stockholm sent på 
året då priset var högre. För att de inte skulle bli ”fule” kröp han då 
och då omkring på golvet och skakade äggen, det skulle hjälpa att 
hålla dem färska och välsmakande. Men jag tvivlar…. 

Det kommer nya ägare till fastigheten. Det är Ragnar Vestberg och 
hans hustru Annie som 1940 köper den av Ludvig, som flyttar till Klin-
tehamn och avlider 1949. Han var då änkeman, Hanna dog 1938. Rag-
nar var bror till Anders, som några år tidigare drunknat under fiske 
(beskrivet i Sandpappret januari), men har blivit kvar i födelsesocknen 
Sanda , där han föddes 1899. Till gården hör ca 15 tunnland mark, 
men Ragnar var busschaufför till yrket.  

De fick barnen Lars och Stina, tvillingar födda 1941. Mot slutet av 
1950-talet säljer Vestbergs  fastigheten till Andreas Thulesius och 
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hans maka Renate. Vestbergs flyttar till Ammor i Västergarn, där Rag-
nar avlider 1974 och Annie 2000. 

Andreas Thulesius är orgelbyggare och katolik och betraktas nog som 
”en främmande fågel” i den gamla bonde– och fiskaremiljön. De får 
barnen Tilman Andreas, Marie och Michael. Andreas avled 2002, me-
dan Renate bor kvar. 

Sanda Västergarn Röda Kors 

Kroppkaksfest 
Lördagen den 25 januari hade Sanda Västergarn Röda Kors sin årliga 
kroppkaksfest i Sanda bygdegård. I år hörsammade mer än 100 perso-
ner inbjudan och åt med god aptit kroppkakor med alla vanliga tillbe-
hör. Kaffe och kaka ovanpå smakade också gott. I salen var det högt i 
tak - prat blandades med skratt av barn, unga och gamla. Ingen vill 
missa den här lördagen. Cirka 10 000 till behövande blev behållning-
en. TACK alla som tog tillvara möjligheten att ”äta för livet” och tack 
alla ”kroppkaksbagerskor” som gör detta möjligt.  

Efter kroppkaksfesten blev det Buldardag i lilla salen i bygdegården . 
Ca 20 personer samlades för att under Anki Wallins ledning buldre. Vi 
pratade bl.a. om fåglar och växter och gick igenom hela människo-
kroppens delar på gutamål. Gunvor läste en dikt på gutamål av Bo Ge-
org Lindgren. Kaffe med gotlandsbulle, drömtårta och go gemenskap 
bjöds det också på. Ett par timmar för att underhålla vårt gutamål gick 
fort. /Inger / 

Kretsstämma 
med Sanda  Västergarn Röda Kors hålles i  

Gervaldsgården  
söndagen den 23 februari kl. 19.00 

Förhandlingar , information om Röda Korset, 
kaffe, lotteri och go gemenskap  

och dessutom i tal och ton 
Malin Martis 

diakon i pastoratet sedan några år. 
 

Varmt välkomna alla! 
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Gutar frågar gutar, omgång 1 
Frågorna är gjorda av Eva Gahnström, Birgitta Stenström och Margareta 
Persson.  Svar i nästa nummer. 
1. På Gotland finns numera två bräckvattenverk. Var ligger de? Namn och 

socken. 

2. De två största öarna runt Gotland är Fårö och Gotska Sandön. Vilken ö 

kommer på tredje plats?  

3. 2018 hittades en silverskatt på Gotland, vilket offentliggjordes 2019. I 

vilken socken? 

4. I vilken socken finns följ. semesterbyar: Borum, Strandbacka, Solhaga? 

5. Vem blev Sveriges mästerkock 2019? 

6. Vilken växt gjorde gräsmattorna rödaktiga våren 2019? 

7. I juni invigdes en ny del av Norra kyrkogården i Visby. Vad heter den? 

8. Vilket namn och nummer har nuvarande bagge som är maskot för Got-

lands regemente? 

9. Vilken gotländska har tagit VM-guld i sprintorientering? Vilken klubb? 

10. Vad heter det lok som först ställdes upp 1963 vid järnvägsstationen i 

Romakloster och senare övertogs av Föreningen Gotlandståget? 

11. Vad heter föreningen som bildades 1912 och skall verka för de gamla 

gutniska idrotternas bevarande? 

12. Vilket år var sista avrättningen på Stenkumla backe? Var är personen 

begravd? 

13. Vad heter: Chefen för Gotlands museum. Landshövdingen. Biskopen? 

14. En kraftig storm härjade i början av januari 2019. Den kom från ett 

ovanligt väderstreck och fällde ca 50000 m³ skog. Vad kallades den? 

15. I juli 1915 sattes en tysk minkryssare på grund i Östergarn efter strid 

med en rysk eskader. Vad hette minkryssaren? 

16. Var på Sudret ligger fågelstationen som används för ringmärkning av 

flyttfåglar? 

17. Vad hette motionsarrangemanget på skidor som arrangerades på Got-

land under 80– och 90-talen? 

18. Gutamålsgillet delade ut priset ”janräunu” till butiken Kränku på Gu-

tamålets dag i november. Hur översätts ”janräunu” och ”kränku” till sv? 
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Två fina utmärkelser till Sanda 4H 

Vid 4H:s Nationella Konferens 2020 den 24–26 januari på 

Valla Folkhögskola i Linköping delas flera utmärkelser ut: 
 

 

Årets ledare - Julia Österlund 

”Med ett otroligt driv, otrolig värme, kreativitet och respekt för ungas 

utveckling lever och lär denna ledare enligt 4H:s motto ”Lära genom 

att göra”. När andra ledare har vandrat vidare på andra äventyr står 

Julia envist kvar och skapar nya äventyr för kommande generationers 

ledare och välkomnar dem in i 4H:s gemenskap. Med sin närvaro, 

kamratskap och sitt intresse för djur, natur och människor är Julia en 

förebild för alla ledare inom 4H. Med en stadig och trygg hand guidar 

hon yngre genom allt från föreningsteknik och demokratiska beslut till 

bakning, försäljning och investeringar. Julia får andra att tro på sin 

egen förmåga och låter dem utvecklas i enlighet med 4H:s vision.”  

 

Årets eldsjäl - Lukas Johansson 

”Årets Eldsjäl har varit medlem i 4H sedan barnsben och har verkligen 

en resa inom organisationen, särskilt under 2019. Alla Lukas mött kan 

vittna om att han sprider glädje och har ett engagemang som verklig-

en smittar av sig. Med sin gedigna kunskap om teknik och en förmåga 

att leda projekt på ett strukturerat och hållbart sätt har årets eldsjäl 

bidragit till att skapa ett fantastiskt Riksläger, att utveckla det nya 

medlemssystemen Membersky, att arbetsgrupper och styrelser kan 

samverka och arbeta framgångsrikt och därmed föra hela organi-

sationen framåt. Under föregående år har Lukas även tagit ett kliv in i 

Sveriges 4H:s riksförbundsstyrelse. Kompetens, ett hjärta av guld och 

en outtröttlig kämparglöd gör att priset för årets eldsjäl går till Lukas 

Johansson, Sanda 4H, Gotlands län.”  
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 9  13.00 Mässa i Sanda prästgårdskapell 

Sön 16 14.00 Omg. två i Gutar frågar gutar i Sanda bygdegård. s11 

Sön 16 19.00 Sanda hembygdförenings årsmöte i Sanda bygde- 

   gård. Sid. 1 

Sön 23 13.00 Gudstjänst i församlingshemmet Mästerby.  

   Kaffe med semla. 

Sön 23 14-16 Afternoon tea i Västergarns hembygdsgård. Sid. 16 

Sön 23 19.00 Röda Korsets kretsstämma i Gervaldsgården.  Sid 3 

Ons 26 13.30 Onsdagsträff i Mästerby församlingshem. Allan och  

   Birgitta berättar och visar bilder från resan i Israel. 

Tor 27 12.00 Sopplunch i Västergarns hembygdsgård 

Fre 28 18.00 Sportlovsbio i Sanda bygdegård. Sid. 16 

 

 

Mån 2 19.00 Sanda Hbf styrelsemöte i bygdegården. 

Tis 3  8.30-11.25 Bokbussen står vid Sanda skola. Alla kan låna. 

Ons 11 18.00 Gullingruppens planeringsträff hos Malmros, Sanda 

   Bjästavs 134. Sid. 9 

Sön 29 14.00 Årsmöte Västergarns hembygdsförening i  

   hembygdsgården. Sid. 9 

Februari   2020 

Mars  2020 
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ÅRS-

MÖTE 
I Wadets samfällighet  

Måndag 13 april kl. 14.00 

Västergarns hembygdsgård 

Vi bjuder på kaffe 

och smörgåstårta! 

VÄLKOMNA! 

ÅRSMÖTE 
Söndagen den 29 mars kl. 14.00 i hembygdsgården 

Vi bjuder på kaffe och hembakat,  
ett bildspel som visar 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 

 

                     VARMT VÄLKOMNA! 
                                 Västergarns hembygdsförening 

Vill du vara med i vår Gullingrupp? 

Det är långt till sommaren kan man tycka, men i Gullingruppen är vi 
redan igång med planering av våra konserter m.m.  

Vill du vara med och arbeta och ha trevligt tillsammans med oss? 
Vad gör vi? Vi arbetar med underhåll av byggnaden, röjer och gör 
fint utomhus, ordnar konserter, bakar, kokar kaffe, guidar m.m. 

 

Välkomna till vårens första  
PLANERINGSTRÄFF 

Hos familjen Malmros, Sanda Bjästavs 134  
Onsdagen 11 mars kl. 18.00 

Vi börjar med en liten kvällsmat. 



 10 www.sanda-gotland.net 

Välkomna till socknen! 

Det är mörkt ute, kolsvart, klockan är 
sex på kvällen och jag skall besöka 
familjen Winzell i södra Västergarn, 
ja skulle jag vilja säga, men det är i 
Sanda de har byggt sitt nya hus. 
Sanda Lekarve 713. Trevar mig fram 
bakom en nybyggd carport och för-
råd hos Christellas morbror Christer 
Winzell. Christellas morbror har låtit 
stycka av sin tomt så familjen kunde 
flytta ut från Visby. Vem är då denna 
familj? 

Jo, Christella, född Ljunggren, upp-
växt i Klintehamn och Fredrik Boman 
från Bunge och deras glada pojkar 
Valter 9 år och Movitz 5 år. Valter 
går på Alléskolan i Visby och Movitz 
är på uteförskolan på Södra Hällarna 
i Visby och alla har de efternamnet 
Winzell. Det finns två grabbar till, 
lurviga sådana, katterna Boman och 
Clintan. Vid byggstarten av nya huset 
i september 2018 rymde lurviga Bo-
man från tomten på Lekarve och var 
borta i 98 dagar, åkte med en lastbil 
lastad med ”lillstugan” till Tofta, han 
tog en husbilstur kan man säga.  

Familjens flyttlass gick från Visby i 
november 2018, först hyrde man en 
stuga i Sanda och de två sista veck-
orna före inflyttning bodde familjen i 
en strandbod nere i Västergarns 
hamn, de känner väl till den, men 
inte när det är snö på marken och 
vad det innebär att ha toan ute. Den 
efterlängtade inflyttningen kom den 
8 maj och lyckan var stor när alla var 
på plats och då även Boman efter sitt 
Toftaäventyr. 

 

Christella jobbar på Lantmäteriet i 
Visby där hon ritar kartor och är 
teamledare och med den teknik vi 
har idag, kan de jobba i team över 
olika kontor i Sverige och ha möten 
via Skype, vilken utveckling, slippa 
alla resor!  Utbildade sig inom de-
sign, så huset har Christella och Fred-
rik ritat helt själva, har dock haft 
hjälp med beräkningar på hållfast-
heten. Designintresset kan man även 
se glimtar av i huset, bl.a. en öppen 
spis, som är helt perfekt placerad, 
den kan ses var man än befinner sig 
på nedre plan, ljusstakar och ett 
bord finns också här. Fritidsintres-
sena är många, rida och gjuta be-
tong, men det är väl inom golf vi fått 
läsa om henne, bl.a. spel i Island Ga-
mes och då tillsammans med Linda 
Helledaij.  

Fredrik arbetar på Svenska Spel med 
projekt, är bl.a. uppe i ”molnet” och 
driften av IT-arbetet. Uppe i 
”molnet” förklara det, hm… Fredrik 
kommer från en orienteringsfamilj, 
alla orienterar. Flygfältet i Bunge har 
varit hans lekplats likaså Bunge vand-
rarhem, som idag drivs av brodern 
Micke. Han har hoppat fallskärm, 
spelat fotboll, håller på med kite i 
Västergarnsviken, spelar basket i ett 
lag där åldern inom laget är 16-55, 
ett härligt gäng säger Fredrik och ler. 

Fredrik spelade basket för Gotland i 
Island Games. Golf var ett måste att 
börja med för att träffa Christella, 
när 
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hon tränade som mest  och resultatet 
blev till slut en vigsel i Västergarns 
kyrka 2008. Han är körsångare i NS, 
där han sjunger 2a bas, kören skall 
innan jul servera och sjunga på Cla-
rion Hotell vid två tillfällen.  

Barnen Valter och Movitz älskar friid-
rott, Valter visar mig hur man hoppar 

häck, det är öppen planlösning på 
nedre botten, så han sätter fart och 
hoppar, är nog ett framtidshopp 
inom den sporten, men det finns golf 
också med i bilden.  

Välkomna säger Sanda/Västergarns 

hembygdsföreningar gm Majgun 

Bäckman. 

Gutar frågar gutar 

Söndagen den 19 januari tävlades det i Sanda bygdegård med frågor 
om allt möjligt som handlade om Gotland. Det var IOGT-NTO:s fråge-
tävling Gutar frågar gutar, en tradition som hållit på sedan 1983, se-
dan 1984 har Sanda hembygdsförening varit medarrangör.  

I år tävlade åtta tremannalag i Sanda, mänga av lagen tycker det är så 
roligt att tävla så de återkommer år efter år och blir på så sätt väldigt 
duktiga men i år blev de slagna av ett helt nytt lag. Alltid roligt när det 
kommer nya tävlande.  Frågorna finns på sidan 4. 

De tre bästa lagen i Sanda:  
1. Marie Andersson, Viking Pettersson, Elisabeth Bendelin Pettersson 
2. Anki Wallin, Hasse Jakobsson, Rasmus Wallin 
3. Christer Bolinder, Pär Malmros, Sophie Malmros 

Under samma vecka tävlades det på sex platser med samma frågor. 
De bästa lagen från omgång 1 tävlar den 16 februari på två platser. 
Sen blir det final den 15 mars.  

Efter tävlingen ordnade hembygdsföreningen otendag. Som vanligt 
serverades ”påitu” gjord av Marianne och Ove Norragård, det hör till. 

Gutar frågar gutar, omgång två 
Sanda bygdegård söndagen 16 februari, kl. 14.00 

Om du inte är med i något av lagen som skall tävla är du välkommen 
att lyssna. Det är roligt med publik.  

Kaffeservering 
Välkomna! 



 12 www.sanda-gotland.net 

   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 Stenkumla 

Hogrän    Västerhejde    Visby  

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 

Lästips 

Fattigstugor och fattighus på Gotland av Boy Larsson. 

År 1860 fanns det 87 fattigstugor och fattighus på den gotländska 
landsbygden. Nästan en i varje socken och flera i Visby. Fattigvården 
under denna tid omfattade en rad människokategorier: Personer med 
funktionshinder, åldringar, till och med hela familjer som stod utan 
försörjare. Boy presenterar i boken 60 fattigstugor, de övriga kommer 
i en senare bok.  
Sanda finns inte med i boken men Västergarn 
kan vi läsa om. Fattigstugan låg på vägen till Ma-
frids, ca 3 km från samhället. De sista som 
bodde där var Gustav och Tekla Karlsson och 
sonen Henry, då åtta år. De bodde där 1934-
1940. Stugan revs 1943. 
Boy har besökt Henna i Klintehamn där han bor 
nu och fått höra hur det var att bo i fattigstugan. 
Boken är inte så omfångsrik, så varje socken får 
inte så stor plats.  /GM/ 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 10 
MANUS IN SENAST 28/2 

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

 

MEDLEMSAVGIFTER 2020 

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

 

Betala till 
Postgiro 28 65 38-4  

eller Swish nr 123 671 35 72 

 
 

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 

AFTERNOON TEA 
Nu i vintermörkret vill Västergarns hembygdsförening  bjuder in alla, 

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

Söndagen den 23 februari, drop in mellan kl. 14-16 
 

Ett tillfälle att träffas och umgås och givetvis njuta av smarriga  
       bakverk alltifrån knäckebröd till bakelser! 

       Kaffe/te och buffé med många olika bakverk  
       till självkostnadspris. 

Västergarns hembygdsförening hälsar er varmt välkomna! 

SPORTLOVSBIO 
i Sanda bygdegård fredagen den 28 februari kl. 18.00 

Vi visar barntillåten film för barn i alla åldrar. 

Korv och bröd, popcorn, saft, kaffe m.m. 

Fritt inträde! 

Välkomna önskar Sanda hembygdsförening. 


