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Gökotta
vid Petarve vattensåg
söndag 7 juni kl. 08.00.
Ta med kaffekorgen och om du vill grilla
så går det bra.
Välkomna!
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Erik Olsson berättar om sin barndoms
Kovik på 1920/30-talet:
(Inspelning från Gotlandsradion 1982.
Återgives efter medgivande av Radio Gotland.
Upptecknad/redigerad av Ronny Sagebrand

Forts. från majnumret.
Det var ju egentligen hemskt roligt folk. Vi hade en taxeringskommissarie
Karlsson, dom var flera år vid oss. Det var en tjock och präktig gubbe och hela
familjen och ungarna gjorde bus. Mamma, hon - ja, sista året de var här fick
de inte bo hos oss, för då var det uthyrt förut. Då bodde de borta vid Helmer
Larsson. Då var dom så bekanta med oss så det första de sa, att morsan hon
skulle brygge dricke, så hon bryggde en hel tunna med öl till dem. Då lånade
de vår gamla kärra - den kallade vi för ”gröna giggen” förresten - och den
gick dom och drog den på vägen mellan badstranden och så hade de en sån
där hanicke och tappen och drack ur en mugg. Det var fina herrar det där!
Jag minns att som barn, då kom det en tant och sålde körsbär och gubben
han köpte både spann och allt. Det fick vi behålla sen. För övrigt, så härmade
vi dem. Vi tyckte de var lite galna,
när de var nere en kväll vid stranden och då var de lite glada och
så där som det var på den tiden,
och då säger han till svärmor
”akta dig kärringskrälle så du inte
trillar i spa´t”! Det där förstod
aldrig riktigt Hallbom, så han gick
och sa när de kom ut på bryggan
”akt di källingskrälling så du inte
trillar i spade, som den där stockholmarn sa”!
Oj oj oj vilken god lukt det var
inne i de där rummen där! Turister luktar inte gott längre, de här
badgästerna förr de luktade som
fanken, parfym och fint. Det var
man inte van vid , man var inne
och tjyvluktade i rummen och
sen när de åkte så tog vi ju reda
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på allt möjligt efter dem. Vi åt rent i marmeladburkar, det hade man ju aldrig smakat förr, apelsinmarmelad! Och så drack vi ur sista skvätten ur läskflaskorna och så där vidare!
Vi var något slags underfolk här. Vi tjänade inte mycket på dem, det var
närmast bara ett stort besvär. Sen började man också bygga sommarvillor
här. Då etablerade de sig lite fastare , och det har jag ju ett stort minne av.
Men för övrigt så lärde vi oss många - ska vi säga både bitar och sånger som
dom hade med sig. De hade ju grammofon, det fanns ju inte här då. Då satt
man och lyssnade och lärde sig, bland annat den här ”Axel Öman”. Den
kunde jag innan jag kunde prata rent!
De här som skaffade sig sommarvillor, de var då från Stockholm. Det var en
familj som hette Harms, de var väldigt originella och kul. Gubben, han hade
någon sorts groggveranda uppe i en tall och så hade han en stege upp och
så var det som en plattform där uppe. Så satt han och drack groggar på
kvällar och såg på solnedgången, Där låg ju fullt med glas runtomkring och
vi hjälpte till på tomten att plocka glas.
Men det som var mest kul ändå det var ju ett bröllop, det var en av döttrarna som gifte sig. Det var ett stort bröllop och vi var och ”såg brud” allihop,
som man gjorde på den tiden. Man gick ut och visade sig, brudparet då, och
då säger Oskar Björkkvist, det var en kompis till farsan, en gammal kanalgrävare och dikesgrävare och rallare, då säger han så här: ”Var är Kalle”,
det var då farsan det och morsan, hon var ju där och jag var också där som
pojk då, ”nej Kalle, han gräver ju en kanal nu, han var så stentrött så han
brydde sig inte om det, han gick och la sig”. ”Jaja, så ska jag gå hän och
väcka honom då”, sa han och stövlade iväg.
Då hade vi en fin familj från Frankrike som bodde där, de hade en fransk
piga med sig , vi förstod aldrig ett skit vad hon sa men det gick ju bra ändå.
Han kom tillbaka efter en stund, helt vit i ansiktet, Oskar. ”Nej, vad har jag
ställt till med, det blev ett förskräckligt larm”! ”Vad har då hänt?” sa morsan. ” Jo, jag såg att ett fynstar var yppet och jag kröp upp pa vattenkappen
och därinne bakom gardin, där såg jag att det låg någon, så jag tänkte att
där liggar Kalle, så jag tog och stack in armen och så skulle jag knipa han i
näsan, men Gud vilket bråk det blev! Det var något fruntimmer som pratade utländska och skrek i himmelens höjd. Och så kom det en karl och skriade på svenska så jag fick störta mig iväg! De trodde att jag skulle slå ihjäl,
det var ju bara skoj! Morsan fick ju gå hem och prata tillrätta där. Forts. i
julinumret.
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Lauhagebysen.
Ur: gamla och nya Gutasagor av Ulf Palmenfelt, 2018

Mellan Sanda , Västergarn och Eskelhem fanns vid mitten av 1800-talet ett
område som kallades Lauhagen. En gång hade en bonde från Eskelhem villat bort sig och hamnat vid en vattenkvarn som låg där. Det märkliga var att
trots att det var mitt i torraste sommaren så gick kvarnen för fullt! Bonden
blev nyfiken och gick närmare för att titta efter vad som var på färde. Trots
att det inte fanns en vattendroppe varken i kvarndammen eller i rännan
snurrade kvarnhjulet i högsta fart. Bonden öppnade dörren och gick in i
kvarnen. Där rasslade det och slamrade och kvarnstenen snurrade så det
slog gnistor om den. Försiktigt klev bonden uppför stegen till övervåningen
på kvarnen och kikade upp genom luckan i golvet. Då fick han se en liten
gubbe i grå långjacka, men med kortbyxor, ullstrumpor och träskor, som
hängde över tratten och kikade ner i den. Nu blev bonden förskräckt för
han förstod att det måste vara Lauhagebysen som han stod och tittade på.
Han störtade sig ut ur kvarnen, sprang upp på stora vägen och undvek den
förgjorda Lauhagen.

En gång var en grupp barn ute för att plocka smultron. De hade ett utmärkt
smultronställe under en stor ek i Lauhagen. När de kom fram dit såg de en
liten gråklädd gubbe med röd stickmössa som låg på marken med händerna
under huvudet och vilade sig. När han hörde barnen lyfte han på huvudet,
skrek och gormade, så att barnen förskräckta sprang därifrån. Lauhagebysen ville väl inte dela med sig av sina smultron.

Lauhagebysen hade rykte om sig att gärna ställa till besvär för folk. En gång
var några karlar vid Tjuls vattensåg för att såga bräder. Det var gott om
vatten i dammen, men när de öppnade luckan var det stört omöjligt att få
sågen att gå. Vattnet forsade över hjulet, men det rörde sig inte ur fläcken.
Man undersökte ifall någon gren eller något annat hade fastnat och hindrade hjulet, men ingen upptäckte något. Då gick en av karlarna till kaminen
och drog ut asklådan som var full med glödhet aska. Han gick ut och hällde
den heta askan över vattenhjulet och kvarnaxeln. Det hördes ett skrik och i
samma ögonblick satte hjulet igång att snurra. Det var förstås Lauhagebysen som hade stått och hållit fast hjulet. I flera timmar efteråt kunde folket höra hur han gapskrattade nere i Lauhagen.

I närheten av Lauhagen fanns förr en rävgrop, varifrån man kunde höra
hemska rop och tjut vid helgerna och alldeles särskilt vid juletid. En gång
kom en bonde ridande förbi där. Kanske hade han redan fått smaka på julöwww.sanda-gotland.net
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let för han var på gott humör och ropade ner i rävgropen:
- Du galer som den värsta gast!
I samma ögonblick träffades hästen alldeles som av en gevärskula och föll
omkull på marken och ryttaren föll ovanpå. Nu fick han besvär med att
plåstra om hästen innan han kunde få honom upp på benen igen och leda
honom till närmaste gård. Att rida var inte tal om. Den hästen fick ett djupt
märke på högra länden som aldrig försvann. Det hade varit ett trollskott som
Lauhagebysen sänt iväg.

Sanda Västergarn Röda Kors
Sanda Västergarn Röda Kors har det mesta i sin verksamhet inställt
eller omställt, som det heter. Vår fantastiska blomskottsauktion via
nätet har nu samlat in över 5 000 kr. Tack igen Anna Barås för den
goda idén!
Några av oss är på Kupan och jobbar med handskar och handsprit
som de bästa vännerna. Gunvor sköter biblis på Kupan efter öppettiderna - vilken idealitet. Annars vilar all aktivitet och vi sköter oss precis som folkhälsomyndigheterna säger. Vi får se hur det blir i juli månad som vi återkommer med uppdatering om i Sandpappret.
Fortsätt som ni gjort - håll avstånd, ge cyberkramar och tvätta händerna, så skall vi nog snart få bukt med den lilla lilla stora ”loppan”.
/Inger/

Kyrkan i Sanda
Kristi Himmelsfärdsdags morgon samlades en liten skara på behörigt
avstånd på Sandas välskötta kyrkogård. Solen lyste och på trappan
sjöng delar av vår fina kyrkokör ”Cikoria” vår– och sommarsånger under Erik Tibells ledning. Kända melodier fick vi lyssna till innan vi gick
in i kyrkan för en gudstjänst.
Vår präst idag var Janne Manni och i dagens text ”Jesu himmelsfärd”
talade han om (min egen tolkning) hur någon alltid finns kvar med oss
trots att hen inte syns. Han utgick från sin skoltid - som sjuåring i den
gula tröjan och sin första lärare och fram till sin sista lärare. Hans
första skolfröken som vågade släppa honom precis som Jesus vågade
släppa lärjungarna. Kören sjöng ytterligare sånger och vi avslutade
med psalm 15 ”Halleluja sjung om Jesus”. /Inger/
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
JUNI 2020
Sön 7 08.00

Gökotta vid Petarve. Sid 1

Tis 16 18-20

Strandstädningen i Västergarn börjar. Sid 12

Fre 19

Eget midsommarfirande vid Sanda bygdegård. S. 1

Lör 20 10.00

Friluftsgudstjänst vid Valbyte.

Sön 21 20.00

Gudstjänst i Mästerby kyrka

Tis 23 18.00

Dansbanan läggs ut i bygdegårdsparken i Sanda. S 6

Tors 25 19.30

Musikalafton i Sanda kyrka. ”Från Broadway till
Sanda.” Fredrik Willstrand, sång. Erik Tibell, piano.

Sön 28 10.00

Högmässa i sommartid i Sanda kyrka.

Mån 29 19.00

Styrelsemöte Sanda Hbf.
JULI 2020

Lör 4 19.30

Helgmålsbön i Mästerbyängen. Musik med familjerna Holst och Nyström.

Utläggning av dansbanan i bygdegårdsparken
På tisdag 23 juni kl. 18.00 skall dansbanan läggas ut i
Sanda bygdegårdspark.
Kom gärna och hjälp till. Hembygdsföreningen bjuder på kaffe och
korv som tack för hjälpen.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Årsmötesreferat Västergarns hembygdsförening
Så kunde det då äntligen bli av, söndagen den 17 maj. I hembygdsgårdens
trädgård, soligt och skönt och bland kvittrande fåglar samlades det 18 personer till årsmöte.
Ingela Penje hälsade välkomna, öppnade mötet och överlämnade klubban
till årsmötets ordförande Peter Molin. Ingela Penje redogjorde för verksamhetsåret; Vårröjning vid hembygdsgården och i Pers skog, där vi för ett par
år sedan anlade en naturstig med skyltar som berättar om djur och natur.
Insektshotell och stigar beklädda med bark, grill och lekplats. Utegrillen används flitigt vid alla aktiviteter.
Lägenheten i HBG renoverades för ett par år sedan och hyrs ut under sommaren. Kika in på www.vastergarn.info.
Sedvanlig Valborg vid Valbyte. Kreativt skapande, gökotta, släkrensning vid
badplatsen i hamnen, sockendag gemensamt med Träibatns kappsegling,
konstutställning, lammfest, tisdagsvandringar, ”fredagsmys”, olika provningar, afternoon-tea, mästerskapsgolf, julmarknad, bakluckeloppis och mycket
mer. Vår ”bokbytarbod” är välbesökt…
I trädgårdens stenlada som med varsam hand har renoverats har vi haft julmarknad, gökotta och sommaraktiviteter. Bord Bardisk har tillverkats av det
gamla virket från ladan. Inför julen restes den vackra och belysta granen på
festplatsen, som även i år fick sällskap av den ännu med belysta enebocken!
Med stort tålamod och uthållighet arbetar Barbro och Bibbi vidare med Bygdeband.
Till styrelse valdes :
Ordförande: Ingela Penje, vice ordförande: Per Widing, sekreterare: Carina
Widing, kassör: Eva Widing.
Ordinarie ledamöter: Håkan Nordenberger, Barbro Vigström, Kjell-Åke Vigström.
Suppleanter: Åke Andersson, Thommy Ingman, Tomas Johansson, Lars Sandström, Stefan Pettersson, (ny).
Revisorer: Jan Svensson, Thomas Karlström, Nina Ljung, Ullakarin Sandström.
Valberedning: Peter Molin, Gunnar Hoas, Christer Winzell.
Årets aktiviteter 2020 har i rådande tider inte kunnat bli av, men vi hoppas
att nästa år blir desto bättre. /Ingela Penje/
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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saml.parkering mitt emot festplatsen
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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!
www.sanda-gotland.net
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Utflykta i din egen socken!
Vårt Gullinmuseum är nu öppet
varje dag kl. 10-18.
Där kan du se en utställning om
Lars Gullin, järnvägen och syföreningen. Du kan lyssna på musik,
läsa tidningsurklipp eller en bok.
Du får sitta där så länge du vill.
Det finns gott om sittplatser utanför, både framför och bakom museet, bra fikaplatser.
Vill du röra på dig så kan du vandra
mellan Sanda och Eskelhem på f.d.
järnvägen.

www.sanda-gotland.net
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Strandstädning i Västergarn
Västergarns hembygdsförenings strandstädning med LOVA-bidrag från
Länsstyrelsen fortsätter även i sommar. Det är det som gör det möjligt
att under sommaren med frivilliga krafter och maskininsatser fortsätta
med städningen för att få stranden i hamnen tillgänglig och fin och inte
minst, för att bidraga till minskade mängder av fosfor och kväve i Östersjön.
För att bidraget skall betalas ut krävs egna ideella timmar , så nu önskar
vi alla att hjälpas åt med att räfsa. Grovrensning har påbörjats med maskiner och den gemensamma städningen börjar tisdag 16 juni och avslutas någon gång i augusti
med korvgrillning.
Tisdagar kl. 18-20 samlas
vi vid stranden, där det
finns en del räfsor och
grepar men tag gärna
med egna redskap! Vippskylt kommer att finnas
vid väg 140 med info.

ANNONSERING
MEDLEMSAVGIFTER 2020

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

Sanda hembygdsförening Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr

BOKA SANDA BYGDEGÅRD

Betala till
Postgiro 28 65 38-4
eller Swish nr 123 671 35 72

Ring Åsa S Andersson 0498-242016
sanda.bgard@gmail.com

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 27
MANUS IN SENAST 26/6
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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