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NR  9  SEPTEMBER   2020   Årg. 25 

Dansbanan i Sanda bygdegårdspark har saknat dansande fötter i 

sommar och vi har saknat melodikryssfrukostar, men nu hoppas vi 

på fint septemberväder och anordnar  

MELODIKRYSSFRUKOST på 

DANSBANAN 

Lördagen 12 september kl. 09.30 

Ta med frukostkorgen och ät tillsammans i vår vackra 
bygdegårdspark. Kl.10.00 löser vi melodikrysset. 

Är vädret inte med oss flyttar vi in i bygdegården. 

Det blir sommaravslutning för dansbanan: 

Tisdagen den 15 september kl. 18.00 
tas dansbanan in. 

   Kom och hjälp till! 

    Du bjuds på kaffe och korv! 

  VÄLKOMNA! 

  Sanda hembygdsförening 
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Jag har fått ett trevligt tidningsurklipp av Anki Björkdahl, infört i Gotlänning-
en 19 april 1952 av signaturen Ingrid. 
 

Vårflickan berättar om trollpackor och vänligt folk, om märkliga 

händelser och ting i vacker Sandabygd. 

Vi var i Sanda härom dagen och det var en verkligt tjusig socken. 
Trevliga människor och en intressant bygd . Så var det ju riktig vår 
också med vårlök i backarna. Över åkrarna syntes skir grönska och 
man kände intensivt den där aningen av nyväckt spirande liv. 

Vi tittade först på en väldigt in-
tressant sak : den enda ännu fullt 
användbara vattensågen på Got-
land. Där höll Bäckstädarna som 
bäst på med husbehovssågning 
och det var stora timmer som rul-
lades upp på bänken och sågades 
med vattenkraft. En vacker men 
strid å fick se till att det stora 
vattenhjulet hölls igång. Jag har 
hört så mycket talas om Bäck-
städarna och det var väldigt roligt 
att få träffa dem.  

Vi - Pettsånn var med - blev sen 
hembjudna på kaffe. Nog satt jag 
hela tiden och funderade på att 
be Bäckstädekarlarna spela lite 
också men vi kom med så mycket 
hinder ändå, så jag vågade inte.  

Unge Bäckstäden hade en rar fru 
och gulliga ungar. Döttrarna hade 
saftkalas för sina väninnor. De 
hade gjort ett teaterstycke som 
skulle tränas på. Hur det var så 
kom de tydligen överens om att 

leka ”askkällingar” i stället och 
det blev ett väldigt ståhej när vi 
alla skulle bjudas på ”påskaris”. 

Så bar det iväg, vi såg socknens 
verkligt pampiga skola och tittade 
in till handlare Svensson, köpte 
bananer och sökte bekanta oss. 
Snett emot affären bor en sjökap-
ten som efter många år på havet 
ankrat långt uppe på land. 

Vi var lite nyfikna på den där kap-
tenen och beslöt oss för att hälsa 
på. Han blev emellertid inte på 
sitt bästa humör, när han fick 
veta att vi representerade en tid-
ning, Tidningsfolk gillade han inte 
alls, förklarade han. Men var det 
bara fråga om att prata lite, så för 
all del. 

Sen brydde han mig med nog så 
trevliga komplimanger och så 
småningom fick vi veta åtskilligt 
om hans liv på havet och i många 
hamnar. Vi blev bjudna på plättar 
och mjölk. Kaffe kunde vi också få  
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- med destillerad grädde t.o.m. - 
men överrumplade av denna 
spontana gästfrihet kunde vi inte 
komma oss för med annat än att 
tacka nej. Vår kapten var en trev-
lig gosse och man fick en vision av 
”stormiga nätter” och tösen på 
”Malagas vinstänkta redd”.  

Vid Gunilde - vi var där också - 
tittade vi på ett stenkors som res-
tes en gång av  Valdemar Atter-
dag efter det att han besegrat gu-
tarna på Fjäle myr. En historiskt 
kunnig sandabo, som aldrig hann 
presentera sig, berättade om 
denna sorgliga händelse, att gu-
tarna blivit så matta, när de pas-
serade en bro - som f. ö. gick över 
samma å som Bäckstädarnas 
vattensåg ligger vid - att de rakt 
inte orkade hantera vapnen med 
den kraft som behövdes. Under 
bron låg nämligen en trollpacka 
som var i förbund med Valdemar. 
Ja, det är väl sägen förstås, men i 
alla fall väldigt spännande.  

Nu var vi emellertid vid Gunilde 
och där fanns också en vacker ny-
restaurerad gård och världens 
absolut raraste pelargoniafönster. 
Innanför detta residerar tant Lar-
sson - ja, vi kallade henne så fast 
vi inte blev vidare bekanta. Det 
var bara Pettson som talade med 
henne egentligen, han frågade 
efter korset. Hon tycker om blom-

mor, den saken är säker, och där-
med tycker jag mig vara bekant 
med henne.  

Ja, sen åkte vi omkring och tittade 
på allt möjligt. JUF har en trevlig 
bygdegård. Det finns också en hel 
del företag—utom de rena jord-
bruksfastigheterna - som alla ver-
kar propra vad byggnaderna be-
träffar och skvallrade om viss väl-
måga.  Hr Burmansson - han 
hette väl så—har en stor anlägg-
ning med såg och kvarn och allt 
möjligt. Så finns det ett par bygg-
nadsfirmor. Bönderna har också 
ett fint mejeri, men det ligger 
visst i Klintehamn, så det fick vi 
aldrig se.  

Ja, och så har vi smeden Boklint. 
Honom var jag inne och hälsade 
på. Han sa att han var sotig, men 
det skall ju smeder vara. Pettsån 
passade på att fotografera mig 
tillsammans med hr Boklint. Han 
höll på med att göra en vagn åt hr 
Nilsson, jag tror att han var från 
Valda i Eskelhem. Nog tyckte jag 
att vi kunde ha plåtat oss i säll-
skap vi också, när kameran ändå 
var framme, men då sades att det 
inte var så lämpligt för han var 
nygift. Det var skämt förstås och 
det var visst hr Boklint som åstad-
kom det. Verner - jag menar hr 
Nilsson - var annars glad och väl-
digt trevlig han också.  
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Jo, den där vagnen, det var något 
särskilt med den. Det skulle bli en 
nykonstruktion, någon slags upp-
finning. Hjulen var monterade 
parvis så, att när ett hjul pressa-
des uppåt av någon sten eller an-
nan ojämnhet i vägen så trycktes 
det andra ner i motsvarande mån. 
På det sättet skulle vagnen glida 
lika jämnt om vägen var ojämn 
eller slät som en parkett. Väldigt 
fint, hoppas nu bara att Boklint 
lyckas riktigt bra, så att han får 
patent på vagnen. Det önskar jag 
riktigt. 

Sen var det ytterligare en del san-
dabor vi beslutat oss för att hälsa 
på. Hellgren vid Runne var i Dal-
hem på auktion och vi träffades 
således inte. Vi hade också tänkt 
hälsa på Pettersson vid Ganne –
det var Pättsånn som yrkade på 
det—men han bor vid Stenhuse 
och dit hittade vi inte. Sen var det 
Vedin –och vad de nu heter från 
stämmoreferaten - men vi hann 
inte hälsa på som vi föresatt oss. 
När man nu inte riktigt vet med 
en gång var de bor och allting.  

Massor av andra sandabor 
träffade vi dock och pratade med, 
men det är faktiskt lite svårt att 
hoppa fram och fråga vad de he-
ter och sen fråga om allt möjligt. 
Man är nog lite blyg trots allt, el-
ler kanske är det bara så, att man 

ännu inte har rutinen inne.  

Roligt var det i alla fall i Sanda och 
idel trevliga människor träffade 
jag på. Jag hoppas så innerligt att 
någon jag träffade läser det här 
och då ber jag att få tacka så väl-
digt mycket för senast. Tack, alla 
ni som var så vänliga mot 

Ingrid 

 

Tack för urklippet Anki, det var 
verkligen ett annorlunda referat. 
Kanske finns det någon som kom-
mer ihåg det här och kan berätta 
om det, hör av er då. 

 

Askkällingarna som hon be-
rättade om var Eva Bäckstäde, 
Ann-Mari Johansson, Ingegerd 
Uddin och Elisabet Bäckstäde. 

 

Det är så roligt, både för mig och 
alla Sandpappersläsare när ni bi-
drar med något, t.ex. tidningsur-
klipp, egna referat från nutid och 
egna berättelser, nyinflyttade 
m.m.  

Hör av er, så vi får mycket att läsa 
om i höst också.  
Ring 0498-242113, 070-3535963 
eller maila till: 
gunvor.malmros@telia.com  
eller skriv ett kort eller ett brev! 
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Bilder från vårt firande i 

Sanda bygdegård 29/8. 

Läs mer på sid. 10-11 

 

Sanda EFS syförening 170 år 

Foto: Agneta Lippman 
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Sanda Västergarn Röda Kors 

Sanda Västergarn Röda Kors har inte hörts av på ett par månader, 
men som ni vet har all verksamhet gått i stå. Nu har dock FHM sagt att 
efter 1 oktober kan vi få träffas lite fler. Dock med samma restriktion-
er - håll avstånd, tvätta händerna och håll dig hemma om du hostar 
och snuvar.  

Vi saknar vår verksamhet och er alla som deltar - saknar varandra i 
styrelse, syförening och på Kupan. I förra veckan träffades vi dock i 
styrelsen utomhus hos Agneta med gott om plats. Och bestämde som 
följer: 

5 000 kr sänder vi till Libanon ( 6 000 kr fick vi in på blomauktionen på 
nätet som Anna Barås startade).  

Den 25 oktober kommer vi att anordna kaffekalas och ev. syförenings-
auktion - ännu är vi inte klara med riktlinjerna hur det kommer att se 
ut och hur vi löser det, men vi har många idéer och tankar. 

Vi kommer också att ha en försäljning av ”speciella” grejer på nätet—
så ni som kan, håll ögonen på Sanda anslagstavla och kanske också på 
Gotlandsmarknaden. Julbak är en annan idé. Men  allt får ni veta i 
Sandpappret i oktobernumret.  

Kupanverksamheten har fungerat hela sommaren. Nästa hela Sanda-
gruppen har dock sagt ifrån sig tills FHM säger något annat. Klokt! 
Men några har jobbat så det har fungerat.  

Kupan har varit välbesökt i sommar - antalet besökare i butiken har 
stannat vid 12 personer åt gången och ibland har kön, som väntat på 
att få komma in varit lååång på Storgatan. Kassorna höga—mellan 7-
10 000 varje dag. Men nu går antalet besökare ner liksom dagskas-
sorna.  

Ja, det var lite information om vårt Röda Kors.  

Håll ut men håll inte om!!!! 

Inger 
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 Lästips. 

Senaste nytt från 1800-talet på Gotland av Roland Olsson 

Västergarn 
Ögonvittne till kylslaget dop berättar 

April 1888 
Ohyggligt att se, säger en brevskrivare till Gotlands Allehanda, var det 
dop som vid Valbyters fiskestrand nyligen förrättades. Från en vid 
pass 400 fot från stranden belägen bostad ses en liten flock, mest 
kvinnor och barn, vandra ner till sjöstranden. I spetsen syns mellan 
två predikanter en 18 års flicka i en rätt så lätt dräkt och så föga pas-
sande för årstiden, att mången åskådare ryste för den dystra anblick-
en. Nedkommen till stranden avtager hon ytterligare några klädes-
plagg, och den arma flickan står där utsatt för den skarpa vinterkylan  
i en dräkt, som anständigheten nära nog förbjuder mig att beskriva. 
Så börjas vandringen mellan isbitarna ut i det kalla vattnet, flickan 
leddes nu av den ene av predikanterna - den andre stannade kvar vid 
stranden - tills vattnet steg nära nog till midjan och nu måste det 
arma offret där i vattnet stå stilla en lång stund medan en lång bön 
lästes. Därefter fattar predi-
kanten flickan om midjan och 
doppar henne under vatteny-
tan helt och hållet. Efter den 
betan börjades åter tåget 
men i den kalla vinterdagen 
dröjde det ej länge, förrän de 
tunna klädesplaggen som hon 
hade på sig, var stelfrusna 
och de nakna lemmarna 
skälvde av kölden.  
Temperaturen visade den da-
gen 4 köldgrader.  

Boken gavs ut 2019 och åter-
ger många små och stora 
händelser på Gotland under 
1800-talet 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 6 10.00 Veterantraktorrally. Samling Sanda bygdegård.  

Lör 12 09.30 Melodikryssfrukost på dansbanan i bygdegårdspar- 

   ken i Sanda.  Sid 1. 

Sön 13 13.00 Stugmöte i Klockargården Västergarn. 

Tis 15 18.00 Dansbanan i parken tas in.  Sid. 1 

Sön 20 13.00 Gudstjänst i Mästerby kyrka. 

Mån 28 19.00 Styrelsemöte Sanda Hbf i Sanda bygdegård. 

September  2020 

Välkommen till Bokbussen och Boken kommer 

I Sanda kommer bokbussen till skolan, men dit är alla välkomna! 

Höstens tider: 

Tisdagar 08.30 - 11.25    1/9, 6/10, 17/11 

Boken Kommer / Bokbilen är till för dig som inte kan ta dig till bokbussens 
hållplatser eller de fasta biblioteken. Bokbilen kommer hem till dig en 
gång per månad med det du önskar från bibliotekens samlingar.  

Kontakta oss gärna om du vill veta mera:   
0498 20 44 34 (kontoret) 
0704 47 74 47 (Bokbussen) 
0707 88 79 83 (Boken Kommer / Bokbilen) 

Uppsnyggning i Lilla salen i Sanda bygdegård  

Nästa gång du besöker bygdegården - te en titt i lilla sa-
len. Den har fått nya tapeter, ny färg och nya gardiner un-
der sommaren. 
STORT TACK till gänget som fixat det!!! 
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Veterantraktorrally 

30 år och äldre 

Söndag 6 september kl. 10.00 

Samling vid Sanda bygdegård. 

Föreningen bjuder på korv. 

ALLA VÄLKOMNA! 

VEST-bygdens LRF 

 Till salu 
  

 Vit sängram,  
passar till 90 cm resårmadrass. 

 150 kr 
 Ring Åsa 242016 
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Jag är en syföreningstant… 
 

”Varför är du med i tre syföreningar?”  

Den frågan fick jag häromdagen av en journalist på Radio Gotland, då 
jag blev intervjuad om vårt syföreningsjubileum i Sanda EFS. Sen dess 
har jag funderat, och kommit fram till två viktiga orsaker: 
Handarbete och det enkla samtalet. 

Så här började det: 
Mamma tyckte om att handarbeta, vårarna och somrarna var fullt 
upptagna med arbete på gården, men när betorna var upptagna sent 
på hösten fick hon tid att sätta sig ner med ett handarbete även på 
dagtid, innan det var dags för kvällsmjölkningen. På sommaren kunde 
jag längta till höst och vinter, till handarbetsstunderna tillsammans 
med mormor och mamma. 

1975 flyttade jag till Sanda med man och tre små barn, ett hus med 
stora renoveringsbehov och halvtidsarbete i Visby. Det borde inte ha 
funnits tid för handarbete … eller? 

1972 startade vi en syjunta som träffades varannan fredagskväll, 
första sommaren i Sanda deltog jag i en studiecirkel i Sanda skola då 
vi sydde kläder under Hjördis Norragårds ledning. Sen blev det studie-
cirklar med växtfärgning, knyppling, ullspinning, flamskvävning, stick-
ade dukar m.m. 

Vi hade roligt, vi lärde oss nya saker, vi drack kaffe och vi pratade om 
allt mellan himmel och jord.  

2011 blev jag pensionär och nu är jag med i tre syföreningar. Orsaken 
är fortfarande densamma - handarbetet och det enkla, men så viktiga 
samtalet. 

Mina tre syföreningar har olika inriktningar men alla tre vill på något 
sätt bidra till att någon annan skall få det lite bättre i sin tillvaro.  
EFS inriktar sig på missionsarbete, pengarna går bl.a. till ett barnhem i  
Indien 
Röda Korset hjälper i hela världen. 
IF Murgrönan ser till att gotlänningar med handikapp kan få utöva nå-
gon form av idrott. 
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Jag skulle lika gärna kunna skänka pengar till välgörenhet på annat 
sätt men då skulle jag missa det enkla samtalet och den sociala kon-
takten som syföreningarna ger.  

Det är så enkelt att prata med varandra med en stickning i handen. 
Ingen samtalsledare och inga bestämda frågor och ingen redovisning 
efteråt. Vi pratar om gammalt och nytt, om då och nu, om tråkigt och 
svårt, om roligt och spännande, ja, allt mellan himmel och jord.  

29 augusti firade vi Sanda EFS syförening som funnits i 170 år! 

Tänk er, i 170 år har kvinnor i Sanda samlats  och sytt och stickat och 
pratat och druckit kaffe och varit varandras kuratorer. Efterhand som 
några har försvunnit så har nya kommit till. Nu är vi sju kvinnor i sy-
föreningen, men tänk om vi kunde samla ihop alla som varit med sen 
1850, vilken samling det skulle bli.  Jag skulle vilja träffa dem alla!!! 

Så här firade vi att syföreningen fyller 170 år i år. 

Vi hade tänkt att fira utomhus utanför Gullinmuseet, men den dagen 
kom det efterlängtade regnet, så det var ingen som klagade över att 
vi fick flytta in i bygdegården. Där hade vi placerat ut borden coro-
nasäkert med högst fyra vid varje bord, kakpusar med bulle och tre 
sorters kakor och kaffe förstås.  

Vi bjöds på underhållning av Gunilla och Johan Sigvardsson som sjöng 
många sånger som vi kände till och kunde sjunga med i. Detta musice-
rande par från Småland turnerar runt överallt i Sverige.  

Peder Fohlin berättade historiken om syföreningarna i Sverige och 
Sanda och EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem berättade om 
EFS missionsarbete ute i världen.  

Det fanns bokutställning om syföreningar och EFS, många tyckte det 
var roligt att titta i pärmen med tidningsurklipp om Sanda syförening. 

Ett lotteri såldes och sju personer gick hem med en vinst.  
Syföreningsmedlemmarna och deras ”gubbar” fick varsin ros. 
Till slut en andakt utförd av Kerstin och några sånger till av Gunilla 
och Johan. 

En trevlig eftermiddag, som slutade med strålande solsken och stora 
vattenpussar.   /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 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 

Från Gutabygd 2020 

Nu finns årets upplaga av Från Gutabygd att köpa, hos Gunnel Wallin, 
tfn 242025. Boken är Gotlands hembygdsförbunds årsskrift. 

I år har boken inget tema, utan den har ett blandat innehåll. Du får 
läsa om konstnären och distriktssköterskan Naemi Eriksson i Lärbro, 
muraren Leif Karlsson, ”Murarn”, som levde större delen av sitt liv 
utan bostad. Anna Kajsa Hallgard sällskapet presenteras, liksom alla 
utvecklingsbolag, som finns på ön.  

Blått Centrum Gotland i Ar är en regional 
kraftsamling för vatten på Gotland.  

Mullbär, äpplen, honung, helgrillat lamm och 
fisk är andra ämnen som tas upp.  
Vilka gränser har socknarna och hur kan Tjel-
vars grav ha flyttats från Boge till Gothem? 

Även Gullinmuseet har fått två sidor i boken. 
Mycket att läsa alltså, boken kostar 150 kr. 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 40 
MANUS IN SENAST 25/9 

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 

Kör som berör  

Sång som friskvård för kvinnor. 

Välkommen till en sångcirkel med grunden i Medveten Andning i  
kombination med rörelse, fri toning och sång.  

 

En cirkel där alla är välkomna. 
Vi utforskar röstens möjligheter som ett verktyg för friskvård.  

Då vi nu följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så finns det 
plats för 12 deltagare. 

 

Se vidare info: www.musima.se under fliken Kör som berör. 
 

Lokal: Västergarns hembygdsgård. 

Start: Onsdagen 7 oktober kl. 18.00-19.30,  

8 tillfällen med avslut 2 december. 
 

Kostnad: 950 kr inbetalas vid anmälan till plusgiro 615 77 56-5, 

senast 23/9. 

Kursledare Birgitta Thole, 073 1568787, musima51@gmail.com 


