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Öppen restaurering. 
Välkommen på besök i Sanda kyrka  

Fredag 13 januari, drop-in mellan kl. 13-16. 

Detta är ett fint tillfälle att se restaureringen på 
nära håll. Passa på medan byggnadsställningarna 

är kvar. 
(Nästa gång kyrkan restaureras blir om c:a 30 år!) 

VÄLKOMMEN! 
   hälsar Klinte pastorat, 

 Samfälligheten Gotlands kyrkor,  
Byggnadshyttan  

och Konservatorerna 
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   Barbro har sedan barndomen 
bott i affärshuset som tidigare var 
del av en jordbruksfastighet. Fas-
tigheten ligger i korsningen av 
vägar; Visbyvägen och Sandavä-
gen. Affärsverksamheten avsluta-
des 1973. Barbros far kom till Väs-
tergarn från Fårösund där han 
redan hade fått erfarenhet från 
Stengårds affär. Hans första affär i 
Västergarn var i den fastighet som 
senare blev känd som Ingrids 
Café.  
   I familjen föddes två flickor, 
med två års mellanrum. Från 
1943 utvecklades affärsverksam-
heten i den bredvidliggande 
större fastigheten. En annan 
affärsverksamhet fanns redan i 
området men utplånades i en 
brand, vilket Barbro minns väl. 
Affärsägaren, också vid namn 
Nilsson, hade även skutor i ham-
nen och var ägare till den kalklada 
som ännu finns kvar. Det gick ryk-
ten om att branden var vållad för 
att kunna få ut försäkringspengar. 
Båttrafiken i Västergarn var viktig 
och livlig och segelrännan gick 
mellan Svältholmen, som också 
var barlastupplag, och ön Uthol-
men. Fyr fanns för den intensiva 

båttrafiken både på Skansudd på 
Kronholmen och på Utholmen.  
   Den gamla landsvägen gick tätt 
utanför gårdsstaketet. Där finns 
ännu en upphöjning i marken, där 
ett äldre tullhus skall ha legat. 
Själva vägkorsningen kallades 
”Grönbacke”, där fanns en annon-
spelare med låda och aktuell och 
spännande information, berättar 
Barbro.  
   Barbro har klara minnen från 
barndomen, från tiden då affären 
brann och när kriget pågick. Hon 
minns tydligt när fyren på Stora 
Karlsö släcktes, det var midsom-
mardagen som larmet gick och 
militär kallades in. På festplatsen i 
Västergarn väcktes de över-
nattande och drevs iväg med tält 
och allt. Nu var kriget här. Militär 
var förlagd i Västergarn, det var 
hemvärnsmän. De bodde i grann-
huset, som hade varit systrarna 
Söderdahls men nu stod tomt. 
Det var män med familj, företag 
och jordbruk i både Visby och när-
liggande socknar. I Barbros familj 
lagade modern mat, till stora de-
lar levererad, och serverade de 
inkallade. Barbro fick ett viktigt 
uppdrag att när hemvärnsmännen 

Barbro Vigström och Karin Persson har gjort en intervju med Barbro 
Nilsson för Bygdeband och vi får också läsa den här i Sandapappret. 
 

Intervju med Barbro Nilsson, född Klintberg i Västergarn 
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spelade kort eller vilade, hålla ut-
kik efter flyg och bilar, som hon 
rapporterade till dem. Då kunde 
hon få en chokladbit som belö-
ning. Vid grannfastigheten fanns 
en hög sten som hon satt på för 
bättre överblick. Barbros far togs 
aldrig ut i beredskap och utspis-
ningen och omhändertagandet av 
de grannboende hemvärnsmän-
nen var kompensation för att han 
kunde fortsätta driva affärsrörel-
sen.  
   Under kriget kom också en tysk 
man, vid namn Dyrkopf till Väster-
garn, han ägnade sig åt sprit-
smuggling och hade förråd på Ut-
holmen, men det uppdagades av 
landsfiskalen i Klinte, Justus 
Jacobsson.  
   Barbro berättar om sitt ansvar i 
affärsverksamheten, hon var ti-
digt skicklig med att vika påsar 
och strutar. De skulle vara täta 
utan något klister och varje vara 
hade sin modell och sin stäng-
ningslösning. Snusstruten skulle 
hålla ihop även om man slog den 
mot benen. Barbro och hennes 
syster fick också ansvaret för att 
klippa kristidskuponger och lägga 
dem i olika fack i affärsdisken. Fru 
Vera Appelgren på Kronholmen 
var Kristidsnämndens ordförande 
och delade ut kuponger till famil-
jerna. Barnen fick tidigt lära sig att 
tilltalet till kunderna var viktigt; 

”tant” och ”farbror”. 
   Utlämning av sprit skedde enligt 
motbok. Slaktarbil kom med kött-
varor som lades in i ”gasboden”. 
Mjölkbilen kom med mjölk i glas-
flaskor med aluminiumlock. Affä-
ren var en verksamhet som anlita-
des dygnet runt, bensin och foto-
gen mitt i natten, om så behöv-
des. Vid tvåtiden på eftermid-
dagen kom fiskarna för att lyssna 
på sjörapporten för att veta om 
de kunde gå ut och lägga laxraden 
och näten. De vakade sen in 
fångsten på sjön.  
   I Västergarns hamn fanns Ren-
seriet som drevs av Kalle Ny-
ström. Han gjorde inläggningar av 
lök– och saltströmming. De utren-
sade ”gailarna” fick jäsa med syra 
och hämtades och användes av 
bönderna som foder till djuren. 
Barbro som var intresserad av att 
lära och förstå, deltog tidigt i ren-
seriets verksamhet. 
   Affären var också centrum för 
många andra aktiviteter; Klinte-
bys konservfabrik hade här maga-
sin för gurkor. De lades sen in i 
fabriken i Klinte av unga kvinnor 
från Danmark. Barbro var den av 
systrarna som var mest aktiv i 
affären, från elva års ålder stod 
hon bakom disken, medan Ingrid, 
den äldre systern, hade ansvar för 
kiosken på andra sidan vägen. 
Modern var inte aktiv inne i affä-
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ren förrän flera år senare, när 
Barbro tog ansvaret för att dela 
ut posten.  
   Barbros minne är klart och fullt 
av erfarenheter och händelser. 
Hon ser tydligt för sig när en av 
de närmaste grannarna, Nanna 
Ström, som var sömmerska, kom-
mer för att noggrant välja och 
köpa förklädestyg. Men Barbro 

har också inbrott och hotfulla si-
tuationer i klart minne, men talar 
med särskild värme om de kun-
der hon väl minns och upp-
skattade. 
 

För bygdeband, Barbro Vigström 
och Karin Persson 

29 oktober 2014 och komplette-
rat 18 oktober 2016 

 
Apropå lanthandlare på Gotland 

I Från Gutabygd 2016 skriver Ola Sollerman ett intressant kapitel 
”Ett sekel med den gotländska lanthandelns uppgång och fall”. Där 
visar han hur det såg ut 1906, 1923, 1950, 1975 och 2000.  
1906 fanns det 150 lanthandlare utanför Visby, ett 20-tal socknar 
saknade handlare, vilket innebar att många socknar hade flera. 
1923 saknade 15 socknar affär. Det fanns 130 livsmedelsbutiker på 
landsbygden, Hellvi hade fem stycken på 670 invånare!  
1950 var bara fem socknar utan affär, totalt fanns ca 160 lanthand-
lare, varav ett 15-tal var Konsumbutiker, 50-talet var en sorts guldål-
der för lanthandeln.  
1975 var det annorlunda, nu fanns bara ett 60-tal affärer kvar och 
33 socknar saknade affär. Närmare 100 lant-
handlare hade försvunnit på 25 år! 
2000 hade landsbygden ca 30 livsmedelsbu-
tiker, ca 20 ICA-affärer och ett tiotal Kon-
sumbutiker.  
Sollerman redogör också för butikerna i 
Visby under de här åren men jag föreslår att 
ni köper boken hos Gunnel Wallin eller lånar 
den på biblioteket. Den innehåller mycket 
trevlig läsning. /GM/ 
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Lördagen den 28 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. 
Kaffe och kaka och det viktigaste av allt - den allra bästa gemenskap. 

Allt kostar MINST 80:-/vuxen. 
Ingen föranmälan behövs, vi tror vi har så det räcker till alla och 

 ju fler vi blir desto fler munnar kan vi mätta ute i världen. 
 

VARMT VÄLKOMNA! 
 

Kretsstämma  

med Sanda Västergarn Röda Kors hålles 

I Gervaldsgården  
torsdagen den 23 februari kl. 19.00 

Styrelsen hälsar alla välkomna till förhandlingar, information om  
Röda Korset, någon gäst, kaffe, lotterier och god gemenskap. 

VARMT VÄLKOMNA! 
 

Julmarknaden  
 

till första advent i Sanda bygdegård där Röda Korset deltog med ett 
lotteri och lite annan försäljning, gick strålande. Bland vinsterna fanns 
det dörrkransar, torkade äppelgottar, hemkokt lingonsylt, hallonsylt 
och syltgurka, nyplockade trattkantareller (i nov!), hembakat bröd, 

hemsydda dukar, tavla av Ulf Göthman, adventsljusstakar m.m. 
Ca 70 vinster på 500 lotter och behållningen blev 6 500 kr. 

Varmt tack alla givare och lottköpare. 
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        VEST-bygdens LRF-avdelning anordnar 

   Skogsdag 

                    Tisdag 24 januari kl. 10-14 

        Samling vid Sören Pettersson, Unghanse 

                   Vi bjuder på förtäring. 

                    Intresserade hälsas 

                          VÄLKOMNA! 
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 Dags för Gutar frågar gutar igen. 
För trettiofemte gången  anordnar IOGT-NTO på Gotland tävlingen 

 Gutar frågar gutar, en tävling som handlar om Gotland och gotlän-
ningar. Tävlingen hålls i tre omgångar och man tävlar i lag med tre per-

soner. Första omgången anordnas på olika platser. Ett antal lag med 
bra poäng i omgång ett går vidare till semifinal i februari och i mars 

blir det final med ca 9 lag.  

Frågorna görs av förra årets segrare, vilket gör att frågorna blir omväx-
lande, ibland någorlunda lätta och ibland riktigt svåra.  Man får 

komma ihåg att det är en lek och inte bry sig så mycket om det inte 
går så bra. Vill man ha ett riktigt vinnarlag skall medlemmarna i laget 
ha olika åldrar och olika  intressen eftersom frågorna handlar om allt 

mellan himmel och jord.  

I många år har Sanda hembygdsförening varit medarrangör i tävlingen, 
så även i år: 

Söndag 15 januari kl. 14.00 i Sanda bygdegård 

är ni välkomna att pröva era kunskaper i Gutar frågar gutar. 

Ni behöver inte ha ett färdigt lag, vi brukar se till att alla som vill får 
vara med och tävla.  

Frågorna i år är gjorda av  Bror Söderström och Bo Jakobsson från 
Gammelgarn och Olof Thomsson från Östergarn. 

Efter tävlingen dricker vi kaffe och pratar vidare om både frågor, svar 
och annat. Stämningen brukar vara god och de lag som inte gått vidare 

brukar inte vara speciellt ledsna för det.  

Alla är hjärtligt välkomna! 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Fre 6  13.00 Musikgudstjänst. Vi sjunger julens sånger i Väster- 
   garns kyrka. 

Sön 8 10.00 Gudstjänst i Mästerby församlingshem. 

Tis 10  18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 

Tis 10 19.00 Prova på träning och dans i Sanda bygdegård. Sid 11 

Fre 13 13-16 Öppen restaurering i Sanda kyrka.  Sid. 1 

Sön 15 09.00 Morgonbön, kaffe. Gudvux med bibelstudium i Sanda 
   prästgårdskapell. 

Sön 15 13.00 Gudstjänst i Västergarns hembygdsgård. 

Sön 15 14.00 Gutar frågar gutar, omgång 1 i Sanda bygdegård. S 5 

Tis 17  18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 

Tis 17 19.00 Prova på träning och dans i Sanda bygdegård. Sid 11 

Fre 20  19.00  Fredagsmys i Västergarns hembygdsgård.  Sid 6 

Sön 22 10.00 Mässa i Sanda prästgårdskapell. 

Tis 24 10-14 Skogsdag. Samling vid Unghanse i Eskelhem. Sid 6 

Tis 24  18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 

Ons 25 13.30 Onsdagsträff i hembygdsgården i Västergarn. 

Ons 25 18.10-18.40 Bokbussen stannar vid grusplanen i Västergarn. 

Lör 28 11.30-14.00 Röda Korsets serverar kroppkakor i Sanda byg-

    degård.  Sid 7 

JANUARI   2017 
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Lör 28 14.00  Buldardag på Sanda Kafe.  Sid 9 

Sön 29 14.00 Julgransskakning vid granen i Sanda City.  Sid 11 

Sön 29 19.00 Mässa i Mästerby församlingshem. 

Mån 30 19.00 Styrelsemöte Sanda hbf i Sanda bygdegård. 

Tis 31  18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell. 

 

Tis 7 8.30-13.50 Bokbussen finns vid Sanda skola. 

Sön 19 19.00 Sanda hembygdsförenings årsmöte i bygdegården. 

Tors 23  19.00 Röda Korsets kretsstämma i Gervaldsgården.  Sid. 5 

 

Vem vill du se som Årets 
Sandabo 2017? 

Söndagen 19 februari har hem-
bygdsföreningen sitt årsmöte 
med sedvanliga förhandlingar, 
underhållning och kaffe med 

fastlagsbulle. Då får vi också veta 
vem som får den ärofulla titeln 

”Årets Sandabo”, lika spännande 
varje år.  Nu har du chansen att 
få tala om vem du vill ska få den 
gyllene baggen i år. Lämna dina 

förslag till 
sanda.bgard@gmail.com eller 

ring Gunnel Wallin, 242025 

FEBRUARI   2017 
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 Sanda IF 

kommer att arrangera varpa-SM i tvåmanna och 
par under sommaren 2017 på Sanda IP! 

Lördag och söndag 26-27/8 kommer tävlingen att 
hållas. Vi har tänkt att genomföra detta endast på 
ett lokalt plan, vi kommer att behöva hjälp av san-

dabor och företag i Sanda med sponsring m.m.  

Intresserad redan nu? 

Kontakta styrelsen! Mer info kommer senare! 

 

Luciatåg 

Kyrkis i Sanda tillsammans med Kyrkis i Klinte och Klubben i Klinte 
hade ett strålande luciatåg i först Sanda bygdegård för Klinte SPF 
och sedan i Klinte kyrka, som avslutning på terminen.  
Luciatåget bestod av Lucia med tärnor och stjärngossar - över 30 
st!!! De sjöng och deklamerade så fint under Roberts, Eriks och Cari-
nas ledning. I Sanda tackades de med en rungande applåd och en 
stor godisskål och i Klinte var det fika i församlingshemmet med ka-
kor och paj som barnen bakat och godispåse samt dans kring gra-
nen. Gissa om kyrkan var fullsatt.  Ja, alldeles riktigt, mer än så - jag 
tror det var minst 125 till fikat!!! 

Julgudstjänst 

Julaftons förmiddag hade Jael en gudstjänst i Hamnkyrkan i Klinte 
kring krubban. Ungdomar från Klubben framförde ett julspel om 
Jesu födelse och Musikverkstan sjöng så vackert. I en fullsatt kyrka 
sjöng vi de välkända julpsalmerna och efter gudstjänsten blev det 
dans kring granen innan var och en gick hem till sitt eget julfirande. 
Inger E  
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Till alla som gillar kombinationen  
träning  och  danskoreografier 

finns nu möjlighet till denna träning i  
Sanda bygdegård på tisdagar. 

Vi använder oss av en instruktionsvideo med 

latinamerikanska rytmer. 
Prova på; 10/1 och 17/1 kl. 19-20, betala 50 kr/gång 

Planerade terminstider: 24/1 - 28/3 

Betala 500 kr vid terminsstart. 
VÄLKOMMEN! 

Marie Johansson, Helena Kåring, Cia Odén och Åsa S Andersson 

Vid frågor ring 0736008229 



 12 www.sanda-gotland.net 



 13 www.sanda-gotland.net 

   

     

 

  

    

   

 

   

   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! 
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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 min källarkartong 

Biskopen visiterar Sanda pastorat i januari 1984 

I tre dagar besökte biskop Tore Furberg Sanda pastorat, med besök i 
alla pastoratets kyrkor, träffar med alla kyrkliga funktionärer och kyr-
korådets ledamöter. En kväll var det storsamling i Sanda bygdegård 
då ämnet var ”Sanda pastorat inför framtiden”.  
-Det viktigaste är egentligen det som händer efter visitationen, sa 
prosten Kauko Terävuo.  
Biskopen besökte också Sanda skola där han blev mannekäng för låg-
stadiebarnen. Han klädde på sig det ena märkvärdiga plagget efter 
det andra. När biskopen berättat om sin stav var det en elev som sa: 
 -Om man tar bort kroken däruppe som ser ut som guld så blir det 
nästan som en dammsugarslang.  
-Du ser ut som en kung, tyckte en annan elev när biskopen var färdig-
klädd.  
Eleverna fick också ställa frågor till biskopen, de frågade bl.a. om hur 
stor lön biskopen hade.—170 000 om året, men det är förstås innan 
skatten är dragen.   Ur GA lördagen 28 januari 1984 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 5 

MANUS IN SENAST 27/1 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

Tfn: 0498-242113  E-post: gunvor.malmros@telia.com 

 

MEDLEMSAVGIFTER 2017 

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

Postgiro 28 65 38-4  
Nu också Swish nr 123 671 35 72 

 

Sanda IF - 100 kr 

Bankgiro 5331-0819 

Från redaktören! 

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 

 

Gott nytt år… 

Nytt år och Sandpappret går in på sitt tjugoandra år, det är ganska 
fantastiskt att ni inte har tröttnat och krävt en förändring. Det är ju 
annars modernt med förändringar, man skall vara flexibel osv. 
Ibland är det ganska skönt att någonting är sig likt år från år, att man 
känner igen sig och inte hela tiden behöver ta ställning, välja väg 
och lära nytt, välja de bästa fonderna, elbolagen, telefonavtalen 
m.m. 
Ännu äldre än Sandpappret är frågetävlingen Gutar frågar gutar som 
startade 1983 och sedan har samlat frågesportintresserade gutar 
varje år. Sanda hembygdsförening har varit medarrangör i många 
år, jag vet inte hur många, men 1997 anordnades tävlingen den 19 
januari, då med lunch, tävling, kaffe och föredrag av Agneta och Ber-
til Olsson som varit i Chile. Nu har vi bara tävling och kaffe, men det 
är bra så.  
Men i fråga om ålder tar i alla fall kyrkan i Sanda täten, där kan man 
tala om ålder. Trevligt att vi  nu är inbjudna att ta del av restaure-
ringen av kyrkan. Det saknas pengar till så mycket men tur är väl att 
det ännu finns några slantar kvar så att Gotlands fina kyrkobyggna-
der inte förstörs.  
Gunvor 


