
 1 www.sanda-gotland.net 

 

 
NR    2   Februari  2021                                    Årg. 26 

3 sportlovstips! 

3 tipsrundor för hela familjen! 
27/2 - 7/3 kommer tre tipsrundor att finnas utlagda på tre ställen i 

socknen, så ni kan gå när ni vill. Start och mål på samma plats.  
Tolv frågor på varje runda. Lämna din svarslapp där du tog den.  

Då deltar du i en utlottning av priser. 

Här kan du gå: 
 A: Cityrundan. 
 Start och mål vid Gullinmuseet. Lapparna ligger i   
 lådan bakom museet, där vandringsleden börjar.  
 Rundan går järnvägen, vänster mot Skallbjörk,  
 förbi bygdegården tillbaka till museet. 3 km. 
 B: Skogsrundan 

 Start och mål vid Petarve vattensåg. Lapparna  
 ligger innanför dörren till sågen, ingången vid bron. 
 Rundan är ca 2 km.  
 C: Strandrundan 

 Start och mål vid Kovik. Lapparna finns i lådan  
 vid ingången till museet. Ca 2 km. 
 Möjlighet att grilla finns vid A och B. Du tar 

 med allt du behöver, både dit och hem. 
  Det här blir kul, välkomna ut i naturen!                        Sanda Hbf. 
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En fröjd för ögat året om 

Vid min dagliga promenad den 12 januari tog jag en ny väg. Istället för 
att gå rakt fram mot kyrkan så vek jag av in på en skogsväg. Jag fick då 
se Sanda kyrka ur några nya vinklar. Tog några bilder. Kom sedan upp 
till Sanda City och tog någon bild på kyrkan när jag sedan gick tillbaka 
efter Västerby kvia. I Stockholm har jag utsikt mot Katarina kyrka från 
min balkong och den kyr-
kan har jag börjat fota 
under olika årstider, un-
der olika väderförhållan-
den och vid olika tider på 
dagen. Kanske ska jag 
eller någon annan fotoin-
tresserad göra motsva-
rande med vår fina 
kyrka? Jag undrar om vi 
den här vintern kommer 
att få se kyrkan i riktig 
vinterskrud eller om vin-
tervädret kommer att 
vara lite ”hit och dit”…. 
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…. Och sedan kom snön. 

Jag tog den 15 januari några vin-
terbilder vid kyrkan. Hela kyrko-
gården låg inbäddad i snö.  
Men gången upp till kyrkan 

 var prydligt sopad/skottad. 
 

 

Text och foto: Agneta Lippman 
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Generationsskifte på Gervaldsgården 

 

År 1983 tog Olssonsläkten över det gamla missionshuset Gervalds-
gården i Sanda. Sedan en tid tillbaka sköts Gervaldsgården av den 
yngre generationen i släkten. Vi kusiner med respektive hoppas att 
Gervaldsgården ska fortsätta att fungera som en samlingspunkt för 
människor i Sanda så snart vi alla kan börja umgås som vanligt igen. 
I Gervaldsgården kan du hålla fester, kurser och möten i mindre eller 
större sällskap. Innan pandemin hölls till exempel återkommande för-
eningsmöten för Sanda 4H, syjuntor, yogaklasser och träningsgrupper 
i Gervaldsgården. Därtill är Gervaldsgården återkommande platsen 
för födelsedagskalas, föreningsmöten och begravningskaffe.  
Missionshuset har en större sal och en mindre sal. I den större salen 
kan man sitta cirka 40 personer vid dukade bord. I den mindre salen 
finns ett kök som är välutrustat med porslin för större sällskap. Under 
sommaren hyr vi ut Gervaldsgården till sommargäster.  
Du kan välja att hyra Gervaldsgården på hel- eller halvdag. Du väljer 
även om du vill hyra hela Gervaldsgården eller bara lilla salen, exem-
pelvis vid mindre föreningsmöten.  
När läget i samhället tillåter att vi umgås igen - kontakta gärna oss på 
hej@gervaldsgården.se för att boka Gervaldsgården och läs mer på 
gervaldsgården.se. 
Vi vill också passa på 
att rikta ett varmt 
tack till Bengt-Arnes 
eltjänst som spons-
rade oss med eldrag-
ning när vi nyligen 
installerade en luft-
värmepump i huset. 
/Andreas, Anna, 
Emma, Helena, Ma-
rie, Mats och Mårten 
med respektive 
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Kallelse till kretsstämma med  
Sanda Västergarn Röda Kors 

Söndagen den 21 februari kl. 19.00 håller Sanda Västergarn Röda 
Kors sin kretsstämma i Gervaldsgården. 
På grund av rådande omständigheter får vi inte samlas fler än åtta 
personer. Blir vi fler löser vi det. 
Endast förhandlingar enligt föredragningslista. 
Du måste anmäla ditt deltagande till Inger tel. 0705-642011 eller 
242011 före den 18 februari. 
VÄLKOMNA! 

 

Kroppkakor 

Sanda Västergarn Röda Kors kommer att baka kroppkakor till lörda-
gen den 6 mars. Men det blir inte som vanligt kalas i bygdegården 

utan denna gång blir det drive in.  
Du ringer och beställer antal portioner -  

 kroppkakor med vit sås och lingon som vi lägger i backar och  
 

du hämtar utanför Sanda bygdegård 

6 mars mellan kl. 11.00 och 12.00. 
Du betalar med swish eller kontant. 

Helt coronaanpassat. 
80 kr per portion. 

Vi missar gemenskapen, men den tar vi igen nästa år! 

Det viktigaste är att vi med intäkterna från kroppkakorna hjälper dem 
som behöver vårt stöd. 

Välkomna att ringa och beställa innan den 1 mars till 
Inger 0705/642011 eller 242011! 
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 Årsmöte Västergarns hembygdsförening 

Om tiderna tillåter så håller vi årsmöte i Västergarns hembygdsgård 
söndagen den 28 mars kl. 14.00. 
Blir det förändringar så återkommer vi om det. 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 26 februari. 
Vid frågor kontakta Ingela Penje 0709-527072. 
Varmt välkomna! 
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Inställt årsmöte 

På grund av rådande pandemi skjuts årsmötet på framtiden. 
Nytt datum meddelas senare. 

Västergarns Fiskareförenings styrelse 

    Jaktarrende sökes 

  ”Jaktarrende för i första hand fältfågel i Sanda socken eller  
  på mellersta Gotland sökes från hösten 2021 av 

  jagande deltidsgotlänning med två labrador retrievers. 
                        Allt av intresse! 
               Hör av dig till Anders Blomqvist i Kovik  
                               på 070-2029683.” 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 14  10.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka. 

Sön 21 19.00 Röda Korsets kretsstämma i Gervaldsgården.  
   Anmälning krävs, max 8 personer. Sid 5. 

Lör 27  Tipsrundorna utlagda. Sid 1. 

 

Mån 1-sön 7 Tre tipsrundor finns att gå. Sid 1. 
Mån 1 19.00 Styrelsesammanträde Sanda hembygdsförening. 

Mån 1   Sista beställningsdag för kroppkakor. Sid 5 

Lör 6 11-12  Hämtning av kroppkakor vid Sanda bygdegård. S 5 

Februari  2021 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Mars 2021 

Sanda hembygdsförenings styrelse meddelar: 

                                 Digitalt årsmöte 

Hembygdsföreningen kommer att hålla digitalt årsmöte så du kan 
stanna hemma vid datorn och delta. Det blir  
                        Söndagen den 28 mars kl. 19.00 

Du anmäler ditt deltagande till ordf. Marie Andersson och får en 
länk till årsmötet. Mer information i nästa Sandpapper. 

         Årets Sandabo? 

Vid årsmötet delas utmärkelsen Årets Sandabo ut till någon som 
gjort något bra för Sanda under året. Vem tycker du skall få det i 
år? Lämna dina förslag på e-post: sanda.bgard@gmail.com eller 
ring Gunnel 0498-242025. 

         TACK! 
Tack till er som skänkt pengar till vår nya kopiator. Vi säger natur-
ligtvis inte nej om det är fler som vill skänka några kronor.  
Postgiro 28 65 38-4 eller Swish 123 671 35 72. 
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 Pipan och hammaren 

Detta hände för länge sedan, då 
pesten härjade i vårt land. Lite 
avskilt från bygden bodde då ett 
hantverkarpar och deras halv-
vuxna barn. En pojke och en 
flicka. Mannen var smed och 
vagnmakare, hans hustru vävde. 
Eftersom deras hantverk gjorde 
att de kom i beröring med olika 
sorts folk, var de rädda att deras 
barn skulle få sjukdomen. De ta-
lade med barnen och bad dem att 
ge sig ut på vandring , tills pestens 
härjningar gett med sig. Barnen 
lydde sina föräldrar. De fick det 
rådet med sig, att de skulle hålla 
sig rena, inte gå in till folk som 
verkade lortiga, utan hellre ligga 
ute. Det gick bra så länge det var 
sommar och till vintern skulle de 
återvända hem. Men den tiden 
var det mycket annat farligt, som 
höll till i skogar, träsk och i sjön. 
Troll och bysar i skogen, träskgub-
bar och näckar i träsk, ”di sma i 
backar” och havsfrun i sjön.  
Men nu var det så, att smeden en 
gång hjälpt Tor att göra nya hjul 
till hans vagn. Tor hade betalt bra 
för detta och gett honom en liten 
hammare. ”Om du och de dina 
kommer i trångmål, skall ni slå på 
en sten med den, då kommer jag 
till er hjälp”, sade Tor. Mannen 
tackade. Hustrun hade en kall vin-

ter gett en filt till en av ”di smas” 
kvinnor, som frös och var sjuk. Av 
henne fick hon en ny pipa. ”Blås i 
den om ni behöver hjälp”, sa hon. 
De sakerna fick barnen med sig 
och vandrade ut i världen.  
De blev omtyckta där de drog 
fram. De hjälpte till med det de 
rådde på och deras renliga och 
ordningssamma sätt smittade, 
liksom pesten, av sig. ”De är så 
friska och rena, kanske är det 
detta som gör att sjukdomen inte 
tar på dem. Kan rent vatten bota 
är det ett ringa råd, och värt att 
söka” sade folket. 
En dag hade de rastat vid ett 
träsk. Då kom en vacker häst fram 
till dem och sade: ”Ni kan få rida 
på mig en bit”. Barnen tackade 
och klev upp på hästens rygg. 
Men det skulle de inta ha gjort. 
Han satte iväg i fyrsprång. Det var 
nämligen näcken som förvandlat 
sig till häst. Han tänkte aldrig 
släppa dem ifrån sig mer. Flickan 
mindes nu pipan som de fått av 
”di sma”. Tog fram den och bör-
jade blåsa i den. Då kom en bi-
svärm och satte sig i hästens man, 
han började sparka och slå. Bar-
nen förstod att det var ”di sma” 
som kom till hjälp. Hästen sprang 
ut i träsket och vältrade sig för för 
att bli kvitt bina och barnen 
gjorde sig fria och räddade sig i 
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land. De tackade ”di sma” som nu 
visade sig i sin rätta gestalt. 
De fortsatte sin färd och kom till 
en skog. Tyckte att det var så 
vackert och fridfullt att gå där. 
Men vad de inte visste var att där 
bodde en kvinnlig ”byse”, som 
kallades nosiga Sofi. Till straff för 
sitt överlägsna och förmätna sätt 
hade hon fått vandra där. Hon 
hade aldrig räknat någon för sin 
jämlike, och sådant tyckte inte 
Vår Herre om. Han ville inte ha 
några kärringar över sig.  
En dag mötte barnen henne. ”Vad 
gör ni i min skog”, sade hon. Bar-
nen talade om vilka de var. Men 
nosiga Sofi var inte nådig. ”Jag tål 
inte ungar”, sade hon. Barnen 
svarade att de inget ont tänkte 
göra. ”Stå inte och gapa emot, att 
vara nosig är mitt yrke och det 
klarar jag ensam”, sade nosiga 
Sofi. Barnen svarade: ”Byt yrke 
då, detta är ett fult hantverk”. 
Men nu höll nosiga Sofi på att dö 
av ilska. Hon fick tag i en stör och 
jagade iväg barnen med hugg och 
slag under hemska hotelser. Poj-
ken fick upp den lilla hammaren, 
som hans far hade fått av Tor och 
började slå på stenarna med den. 
Då började åskan gå  och Tor kom 
åkande. ”Jasså, är det du som 
spökar ditt lea åbäke”, sade Tor. 
Men nosiga Sofi stack stören hon 

hade in i hjulen på Tors vagn. ”Kör 
nu ifatt mig om du kan din skram-
melgubbe” sade hon. Men nu var 
Tor arg: ”Tar du ton”, sade han, 
”käppen i hjulet kan jag nog få 
bort. Så ta du längsta benet före”: 
Det blev en vild jakt. Folk sade att 
just sådant åskväder rensade 
luften och drev pest och ”marack” 
på flykten.  
Barnen hade nu kommit långt 
hemifrån. En kväll hade de kom-
mit till en å. Följt den och kommit 
till en kvarn. Mjölnaren där tog 
vänligt emot dem. Han talade om 
att han hette Pauel, var ensam, 
och hade bekymmer med sin 
kvarn. En byse gjorde förtret. Var 
gång en bonde kom med ett lass 
till malning, satte han sig på 
vattenhjulet och gjorde sig så 
tung, att det inte gick runt. Bysen 
kallades Snusk-Pelle och var flera 
hundra år gammal. Han hade ald-
rig tvättat sig, ännu mindre badat. 
Han avskydde nämligen vatten till 
utvärtes bruk. Barnen erbjöd sig 
att hjälpa mjölnaren. De lyckades 
fånga bysen i bykgrytan och satte 
honom i den. Flickan kom med 
såpa och pojken med borste. Men 
nu var Snusk-Pelle rädd. Bara han 
slapp tvagningen lovade han att 
flytta och aldrig återkomma. Han 
höll sitt löfte och Pauel fick ha sin 
kvarn i fred. 
      Fortsättning på sidan 14. 
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   saml.parkering mitt emot festplatsen       tisdagar kl.  9.30 
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   UNEA   
   Hemtjänster AB 

Vi  gör din vardag bekvämare 

 

Vi utför biståndsbedömd kommunal hemtjänst,  
priset är det samma som i regionens regi och  

fakturan kommer från Region Gotland.  

Vi har små arbetsgrupper som ger: 
Kontinuitet i personalgruppen som vet hur du vill ha det. 

 

Det ger trygghet, förtroende och tillit. 
 

Kontaktperson som hjälper dig med kontakter - 
 vårdcentral, sjukgymnast/arbetsterapeut,  

fotvård, frisör, färdtjänst mm. 

Du vet väl att du kan välja oss, eller byta till UNEA Hemtjänster  
i följande socknar: 

Klintehamn  Sanda  Västergarn  Tofta  Eskelhem 

  Mästerby  Väte  Hogrän  Fröjel   Hejde   
Lojsta  Gerum  Levide  Eksta  Sproge  Visby 

 

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 s.k. rut-städ. 
 

Läs mer på www.unea.se 

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 

Pipan och hammaren  - fortsättning 
från sidan 11 

Nu var det höst och barnen ville 
återvända hem. Pauel mjölnare 
tackade för hjälpen och sade: 
”Kom tillbaka och ta far och mor 
med er. Här finns arbete och plats 
för alla. Renligt och ordentligt folk 
klarar sig alltid och blir ett före-
döme för andra.”  
Barnen hämtade sina föräldrar. 
Och nu hade den svåra pesten 
dragit sin färde för lång tid 
framåt. Och där vid den gamla 
kvarnen levde de lyckliga. Ty 
hjälpsamma och ordentliga män-
niskor finns det alltid plats för. 

Och skulle de komma i trångmål 
själva någon gång är ingen ogin 
mot dem… 

Sagan finns i en bok av Sigfrid 
Holmberg, ”Flera skymningssa-
gor” från 1981.  
Sigfrid var född i Hablingbo men 
bodde sista tiden i Sanda. Det 

muntliga be-
rättandet var 
vanligt i hans 
hem och han 
har samlat 
ihop sina sa-
gor i två 
böcker.  

GM 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 9 

MANUS IN SENAST 26/2 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

 

MEDLEMSAVGIFTER 2021 

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 

     

     Profiler i Sanda 

  

 En hjälpsam person, som  

 arbetar vid bygdegården, 

 Gullinmuséet, vattensågen 

 och vid Hildings torp 

  m.m. m.m.  

 Ove Norragård 

 

 Text och foto: 
 Agneta Lippman 

  

  


