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Årg. 25
Dags igen för

Gutar frågar gutar
Sanda bygdegård
Söndag 19 januari 2020 kl. 14.00
Välkomna att delta i frågetävlingen Gutar frågar gutar som anordnats av IOGT-NTO sedan 1983.
I Sanda har tävlingen anordnats sedan 1984.
Frågorna handlar om Gotland och gotlänningar och 2020 görs
de av Birgitta Stenström, Eva Gahnström och Anna Gahnström,
det lag som vann tävlingen 2019.
Man tävlar i tremannalag, men har du inget färdigt lag, låt inte
det hindra dig från att delta.
Kom till bygdegården så fixar vi lag på plats.
Otendagen ordnar hembygdsföreningen.

VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening och IOGT-NTO Gotland
www.sanda-gotland.net
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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.
Botvide 1:46
Närmaste grannen - bara tvärs över vägen - var Alfred ”Affen” Johansson, född 1854 i Buttle och Maria ”Mari” född 1842 i Väte. De hade
barnen Hulda Maria, född 1878 i Klinte, Alfred Hjalmar, född 1880 i
Klinte, Edla Johanna, född 1882 i Sanda och Rienhold Niklas Ludvig,
född 1887 i Sanda.
Alfred hade köpt fastigheten1891 av tidigare ägarna, en familj med
Jakob och Wendla Westberg och deras döttrar och mågar. Det var
ingen stor bit av världen - 1 tunnland och 8 kappland, med nutida
mått drygt 6000 kvadratmeter. Han betalade 200 kr och skulle också
utge en årlig avgäld. Alfred byggde ett boningshus, ett litet stall och
en lada.
Makarna och barnen hade det nog svårt från första början. Mari blir
fort gammal. Trivseln och sammanhållningen i familjen var inte bra.
Det var fattigt och eländigt. Hulda gifte sig med en EG Jonsson och
flyttade till Kivik i Skåne. Edla gifte sig också, får namnet Kahlbom.
År 1901 köper Hjalmar fastigheten av föräldrarna. Vid köpet avtalas
att han skall sörja för föräldrarna, att de skall få bo kvar i ett rum i huset, få vedbrand och en årlig summa på 50 kronor. Dessutom skall de
få en anständig begravning! Mari dör efter några år och ”Affen” får
svårt att klara sig.
Till sist, år 1909, stämmer Alfred sonen Hjalmar med påstående att
han inte sörjt för honom enligt avtalet. Målet kommer upp i rätten,
där ett vittne - grannen Josefina Logström - berättar att Hjalmar sällan
är hemma, utan vistas vid Sandegårde hos en svägerska. Målet uppskjutes flera gånger och nedlägges slutligen pga bristande bevisning.
Hulda förbarmar sig över fadern och han får komma till henne i Kivik.
De övriga barnen flyttar till Amerika och är där svåra att finna. Husen
förfaller. Den 18 januari 1909 krävs Alfred, med hot om utmätning, på
www.sanda-gotland.net
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20 kr som han är skyldig en Hanna Karlén.
Den 1 oktober 1928 blir det offentlig auktion på fastigheten Botvide
1:46. Den inropas för 3 500 kr av Anders Westberg och hans hustru
Ester, från Nystugu i Hellvi. De lägger 500 kr kontant och lånar resten,
mot borgensförbindelse från Anders far, smeden Carl Westberg,
Sanda. Säljarna är sterbhuset efter Maria Johansson, de i Amerika
vistandes barnen, företrädda av gode mannen Herman Pettersson,
Smiss (i trakten kallad Siltarn efter sin tidigare hemsocken).
Här kan inskjutas att Carl Westberg har i trakten något av hjältestatus.
Han hade 1902, med uppenbar fara för sitt eget liv, släckt en brand i
Sanda kyrktorn. (Händelsen är beskriven av Erik Olsson i hans
”Mänskar u pasjasar”).
Anders Westberg hade arbetat som stenarbetare i Hellvi, där han var
nära att omkomma i en sprängolycka. I Kovik ägnade han sig åt fiske.
Som ung sjöman hade han i Genua blivit spådd att han inte skulle bli
40 år.
Makarna Westberg fick tre barn, Marianna, Börje och Margareta, födda mellan 1924 och 1930. Anders blir av sina fiskekamrater utvald att
företräda dem och 1936 kallas han till ett möte i Visby. Han vill hellre
ut och fiska och övertalar en kamrat, Verner Lindgren, att åka i hans
ställe. Under fisketuren förliser två båtar och Anders och tre kamrater
drunknar. Anders har då inte fyllt 40 år! Dödförklaringen låter vänta
på sig till den 31 december 1939.
Efter Anders bortgång blir det svårt för Ester och barnen, som då
alltså är i åldrarna sex till tolv år. Husen, redan från början i dåligt
skick, kräver underhåll. I augusti 1938 lämnar byggmästaren Helge Hägg ett kostnadsförslag avseende arbeten på
huset, på 1.111 kr. Han skriver
att åtgärderna bör utföras snarast, för att bostaden skall vara
tjänlig som bostad åt barnen.
Häggs beskrivning antyder att
Ester kanske försökte få biwww.sanda-gotland.net

3

drag från socknen till renoveringen.
Barnen Westberg flyttar efterhand hemifrån. Marianna bosätter sig
som gift Gabrielsson, i Västergarn. Börje bosätter sig i Klintehamn,
Margareta flyttar till Stockholm och heter som gift Andersson. Hon får
sonen Mats, som på 1970-talet återvänder till Gotland och Kovik tillsammans med hustrun Birgitta. De köper fastigheten av Ester, som
flyttar till Klintehamn och avlider på Åvallegården i juli 1990.
Mats och Birgitta bygger 1980 ett nytt Gotlandshus på fastigheten.
Framåt 2012 river de den gamla stugan och bygger på platsen ytterligare ett nytt hus. Tomten styckas och delen med Gotlandshuset säljer
de 2013 till Anders Köhlmark.
Forts. i nästa nummer.

www.sanda-gotland.net
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Sanda Västergarn Röda Kors
Lotteri
Röda Korset deltog som vanligt med ett lotteri på adventsmarknaden
som hembygdsföreningen anordnade lördagen innan första advent.
500 lotter såldes med fina skänkta vinster och inbringade 5 600 kr.
Styrelsen hade ett par dagar därefter möte och det bestämdes att
40 000 kr från årets insamlade medel kan vi lämna till bland annat katastrofreserven.
Kretsstämma
Anteckna i er kalender att söndagen den 23 februari kl. 19.00 håller
Sanda Västergarn Röda Kors sin kretsstämma i Gervaldsgården.

Årsmöte med Västergarns hembygdsförening
Årsmöte Västergarns hembygdsförening söndag 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.

Årsmöte med Sanda hembygdsförening
Sanda hembygdsförening håller sitt årsmöte
söndag 16 februari kl. 19.00 i Sanda bygdegård.
Efter förhandlingar och utdelning av utmärkelsen Årets Sandabo blir
det filmvisning. Mats Ahlby från Viklau berättar om sitt arbete med
gamla filmer från Gotland. Bl.a. kommer han att visa Gunnar Olssons
film om öns siste stuttämjare, ”Stäut-Pelle” i Sanda och sågning vid
Petarve vattensåg ”Vattensag och stäutar” från 1954. Nu med ljud .
Kaffe och fastlagsbulle blir det också.

www.sanda-gotland.net
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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.

VARMT VÄLKOMNA!

Västergarns hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Januari 2020
Sön 12 13.00

Mässa i Sanda prästgårdskapell.

Tis 14 8.30-11.25 Bokbussen finns vid Sanda skola.
Lör 18 09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid. 9

Sön 19 13.00

Gudstjänst i Västergarns hembygdsgård.

Sön 19 14.00

Gutar frågar gutar i Sanda bygdegård. Sid 1

Tor 23 12.00

Sopplunch i Västergarns hembygdsgård.

Tor 23 18.30

Hembygdsforskningscirkel i Sanda bygdegård. S 9

Lör 25 11.30

Kroppkakor i Sanda bygdegård. Sid. 16

Sön 31 19.00

Fredagsmys i Västergarns hembygdsgård. Sid. 4
Februari 2020

Mån 3 19.00

Styrelsemöte Sanda Hbf i Sanda bygdegård.

Sön 9 13.00

Mässa i Sanda prästgårdskapell.

Sön 16 19.00

Årsmöte Sanda hembygdsförening i bygdegården.

Sön 23 14-16

Afternoon tea i Västergarns hembygdsgård. Sid. 7

Sön 23 19.00

Sanda Västergarn Röda kors kretsstämma i Gervalds
gården.

Vem skall bli Årets Sandabo i år? Vad tycker Du?
Tala om det för någon i styrelsen!
Ordf. Mari tfn 0735539856
Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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MELODIKRYSSFRUKOST
Sanda bygdegård lördag 18 januari kl. 09.30
09.30 har Anki, Hasse och Rasmus dukat upp en god frukost som vi
äter tillsammans innan vi löser Melodikrysset.
Ett bra sätt att starta lördagen på.

VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening

Hembygdsforskningscirkel
Torsdagar kl. 18.30 - 21.00 Sanda bygdegård
För dig som
vill veta mer
om socknen!

Start 23 januari kl. 18.30

För dig som redan vet
mycket som du kan
lära andra!

Anki håller ihop
det hela.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Välkomna till socknen!
Jag beger mig till ”Ljungs fem
rum” i Västergarn. Med nya ägare
stämmer inte namnet ”Ljungs”
längre och uthyrningsverksamheten är nio och inte fem rum. Här
finns lite för mig att reda ut.
Adressen är Västergarn Stelor
153, tar mig en tur dit en förmiddag för att träffa de nya ägarna,
Elise och Jakob.

ämnen som tänkas kan. Du kan
t.ex. boka Babben Larsson. Nätverket har ca 300-400 olika profiler, både kända och mindre kända
namn. Sedan i maj i år är det dock
”Ljungs fem rum” och familjen
som gäller.

Jakob är pilot för BRAflyg och har
bas i Visby. Han gick flyggymnasiet i Västerås i slutet av 90-talet
Elise Ekelöf är född och uppvuxen och begav sig sedan till Kalifornien
i några år för att jobba som flyginpå Gotland, närmare bestämt i
struktör. Han hamnade sedan i
Källunge. Jakob Håkansson är
Göteborg och flög för Volvo och
bördig från Landskrona i Skåne.
Eriksson. Jakob gillar att röra på
2007 träffades dessa två, när de
båda var bosatta i Göteborg. Som- sig och vi promenerande damer
har vid flera tillfällen stött på både
maren 2017 flyttade de till Gothonom och familjens finska lappland och till Västergarn gick
hund Majken.
flytten i februari 2019. En flytt
från västkust till västkust.
Men tillbaka till ”Ljungs fem rum”
I familjen finns två barn, Freja 5 år som nu är nio rum. Låt oss reda ut
och Melker 2,5 år. De går fortfa- detta. Mats och Nina Ljung starrande på förskola i Visby, men se- tade uthyrningsverksamheten
dan i somras står de i kö för att få 2011, då ladan på gården byggts
om för att innehålla fem rum och
plats på förskolan i Sanda. De
2014 byggdes det till en byggnad
hoppas på att kunna få plats till
och de fem rummen blev nio. När
våren, men då det är stor platsverksamheten sedan såldes under
brist är det långt ifrån säkert.
2019 så var det inte heller Ljung
Elise har tidigare arbetat som ta- som ägde det längre. ”Det här är
larförmedlare och webbredaktör något vi pratat om sedan vi tog
för Kvinnligatalare.se. Där hjälpte över. Ett namnbyte vore helt klart
hon företag och organisationer att på sin plats”, säger Elise. Även fast
hitta kvinnor som föreläser, mo- de själva har ett par förslag som
dererar och underhåller inom alla de gillar är det ännu inte något
www.sanda-gotland.net
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som de fastnat riktigt för. ”Vi tar
gärna emot namnförslag!” framhäver de båda. ”Den som kommer
med det vinnande förslaget vinner två övernattningar hos Ljungs

fem rum eller vad det nya namnet
nu blir”.
Vi säger Välkomna till socknen!
Västergarns hembygdsförening
gm Majgun Bäckman

Namntävling
Att tänka på inför tävling!
De vill gärna ha ett namn som är kopplat till bygden. Ord som hotell.
Pensionat, B&B bör även undvikas, då de själva känner att det är svårt
att välja vilket ”fack” som anläggningen går in under. ”Det är så lätt
att folk lägger ´värderingar i namnet, som de sedan inte tycker stämmer. Då vi även har öppet året om, bör det inte vara ett namn som
förknippas allt för mycket med sommaren.
Tävling!
Ljungs fem rum ska byta namn. Vad tycker du att det ska heta? Maila
in dina förslag och ha chans att vinna två nätters logi, för dig eller dina
vänner.
Bra saker att tänka på:
Namnet ska fungera året om.
Får gärna var kopplat till området/Västergarn.
Då detta endast är önskemål är självklart alla förslag välkomna!
Mailadress: info@ljungsfemrum.se

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 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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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
Gåvor av händers verk av Viveka Schwartz
Strax innan jul presenterades en ny bok om kyrkliga syföreningar på Gotland.
Särskilt intressant för Sanda, eftersom den första syföreningen på ön bildades i Sanda 1850. Tio familjer bildade en arbetsförening. Männen arrenderade en åker och brukade den, kvinnorna sydde och stickade. På hösten
hade man försäljning. Inkomsten gick till missionsarbete. Föreståndare var
Anna Lisa Larsson från Gunhilde i Sanda. En skola anordnades, lärare anställdes, böcker anskaffades, även för utlåning.
Boken är skriven av Viveka Schwartz. När hon för
40 år sedan började som distriktsstudieledare på
Sveriges kyrkliga studieförbund fanns 125 kyrkliga syföreningar på ön. Till det kom de frikyrkliga
och Röda Korsets alla syföreningar.
Då församlingen inte hade råd att införskaffa inventarier till socknens kyrka kunde syföreningen
bidra. I boken presenteras mässhakar, kormattor,
altardukar, brudkronor mm mm som syföreningsmedlemmarna skänkt till kyrkorna. /GM/
www.sanda-gotland.net
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Lördagen den 25 januari mellan kl. 11.30 och 14.00
serverar Sanda Västergarn Röda Kors

KROPPKAKOR
i Sanda bygdegård.
Hemgjorda av styrelsen och andra ”vänliga” kokerskor.
Kroppkakor med tillbehör såsom vit sås, skirat smör,
lingonsylt och mjölk/vatten samt kaffe och kaka.
Och det bästa av allt - den allra bästa gemenskap!

Kostar 100:-/per vuxen.
Ingen föranmälan behövs, vi tror att vi har så
det räcker till alla och ju fler vi blir
som äter ju fler munnar kan vi mätta
ute i världen!

Varmt välkomna!
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 2020
Sanda hembygdsförening Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr
Betala till
Postgiro 28 65 38-4
eller Swish nr 123 671 35 72

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 6
MANUS IN SENAST 31/1
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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