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Tipsrundorna är i gång, gå med du också!
27/2 - 7/3 finns tre tipsrundor 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.
A. Start vid Gullinmuseet, lappar finns i lådan bakom museet.
B. Start vid Petarve vattensåg, lappar innanför dörren vid bron.
C. Kovik, lappar i lådan vid ingångsgrinden.
Obs! Inte bara för sportlovslediga. För alla!
Arr: Sanda hembygdsförening
Bilderna är tagna på Kovik 28/2.
Läs mer på sidan 2

Foto: A Lippman
www.sanda-gotland.net
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Kovik sista dagen i februari 2021.
Solen sken, lite kallt i vinden, men
varmt och skönt, där det var lä. Fullt
på parkeringen. Var det bara det
vackra vädret som lockade? Säkert var
det så för många.
En del hade också åkt till Kovik för att
gå en tipspromenad som Sanda hembygdsförening har lagt ut. Kovik är en
av de tre platser där det just nu finns
tipspromenader uppsatta. På bilden till
höger funderar Gertrud, Rune och jag
på vad udden söder om Kovik heter.
Är det Vivesholm eller Sågholmen
månntro?

Mannen på bilden nedan ägnade sig åt fiske. Han är från
Nynäshamn och heter Charlie Hall.

Många hade tagit med sig både mat
och kaffe och njöt av matsäcken i det
fina vädret.
Tipspromenaderna finns kvar hela den
här veckan.
Foto: Agneta Lippman
Text: Gunvor Malmros
www.sanda-gotland.net
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Sanda Västergarn Röda Kors
Kretsstämma med Sanda Västergarn Röda Kors hölls i Gervaldsgården den 21 februari. Stämman
var anpassad till coronan - vi satt
7 personer samlade, med munskydd på och på behörigt avstånd.
Ordförande öppnade stämman
och hälsade välkommen. Förhandlingarna, som var den enda
programpunkten, klarades av
ganska snabbt.

men också särskilt ”nätguruna”
Anna B och Stina S för. Medel som
vi delat vidare till Katastrofreserven 10 000:-, Libanons upprop
5 000:- och Världens barn 24 215:Vi är så nöjda!

Hasse berättade lite om Södra
samverkansrådet och dess verksamhet och vi talade också om
den ev. sammanslagningen av
kretsar. Det är svårt att få styrelse
Verksamhetsberättelsen och den till de små kretsarna, bl.a. finns
ekonomiska berättelsen upplästes det numera bara en krets på Sudret - från Hemse till Sundre.
och godkändes. Vi konstaterade
dock att trots pandemin hade vi
Men vår krets är ännu stark—
haft en bra verksamhet. Genom
styrelsen består av Hasse Eriksnätet hade vi haft blomskottsson, ordförande och ledamöterna
auktion, syföreningsauktion, kak- Agneta Olsson, Anders Olsson,
bak och innan nedstängningen av Astrid Öberg, Eivor Viding, Gersamhället hann vi med kroppkak- trud Andersson, Inger Eriksson,
skalas. Det vi missat är lotterier,
Vera Sandsjö och Ylva Pettersson.
Kovikskaffet, julmarknad och
Under normala förhållanden har
framför allt gemenskap. Men nu vi en syförening med många deltror och hoppas vi på att det får vi tagare och många frivilliga på Kuta igen under senare delen av
pan, men under 2020 har det av
2021 och vi beslutade också om
förståeliga skäl legat nere. Men vi
samma verksamhet som föregå- hoppas också på start igen av
ende år.
dessa verksamheter under 2021.
Vår krets blev också, som ni
Kroppkakskalaset gav 9 240 kr,
kanske minns Årets Sandabo med
blomskottsauktionen 6 190 kr,
motiveringen ”Gör gott här
syföreningsauktionen 17 472 +
7 000 från företagarna i Sanda— hemma och ute i världen”. Det
Västergarn, kakbak 5 800 kr. Bra värmer och sporrar oss!
Hasse avslutade stämman, vi tackinsamlade medel, som vi måste
ade varandra och sa hej genom
tacka alla som köpt och skänkt
armbågen. /Inger E.
www.sanda-gotland.net

3

En skoluppsats från 1932

Torbjörn Fors har hittat en uppsatsbok som tillhört hans morbror Stig
Krusell. Han föddes i december 1919 i det hus som Erik Olsson bodde
i från 1922 tills han flyttade in på Åvallegården en kort tid innan han
dog. Stig och Erik var klasskamrater i Sanda skola i sex år, Stig gick
sedan några år i Klinte högre folkskola. Boken är från läsåret 1932-33.
Stig var alltså 13 år när han skrev uppsatsen.

Skolutflykt till Roma den 6 dec. 1932
Tisdagen den 6 december samlades vi på Klintehamns järnvägsstation. Vi skulle fara med tåget klockan 7:45 till Roma. Vi voro 35
elever från Klinte högre folkskola. Rektor Åkesson och magister Kahlström voro med som färdledare för oss. Tåget stannade vid många
anhalter. Vi voro framme vid Roma ungefär vid niotiden på morgonen. När tåget stannade fingo vi brått att kliva av. Sedan ställdes färden till sockerfabriken, och vi blevo ganska smutsiga om fötterna, för
det var mycket sumpigt.
När vi kommo fram, fingo vi se, hur de tömde betorna ifrån
järnvägsvagnar för att sköljas . Det gick så till, att man körde fram en
vagn, så att den blev stående på en platta, som sakta lyftes upp på
ena sidan, och betorna tömdes i en damm. Därifrån fördes de i en
ränna fylld med vatten in i fabriken, där ett stort hjul tog upp dem.
Först fick andra klassen tåga av i sällskap med rektorn och en verkmästare som ciceron. Vi fingo stå vid betbassängen och vänta så
länge på vår ciceron, och han lät vänta på sig. När väntan blev oss för
lång, gingo vi bort och sågo på dammarna, där vattnet inifrån fabriken kom ut för att avkylas. Stora jord– och kalkvallar hindrade vattnet
från att rinna bort.
Vi besökte också disponentens park. Han hade satt upp många
fågelholkar. När andra klassen kom ut från rundvandringen, fingo vi
deras ciceron, som hette Mundt-Pedersen. När vi kom in i fabriken,
fingo vi se, som redan sagts, ett stort hjul, där betorna upptogos och
kommo in i en sköljbassäng, där stora fyrkantiga knivar gjorde dem
ordentligt rena, och alla små rötter avskrapades. Där stod också en
karl, som plockade bort alla stenar som följde med. Sedan fingo vi
kliva på en spiraltrappa, så att vi kommo högt upp. Uppe under taket
www.sanda-gotland.net
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skuros betorna och så kommo de i rör ned i stora grytor, där de kokades. Sedan fingo vi se hur massan blivit till en slags mörk sirap, som
sedan kom ned i en slags separator. Den gick med tusen varv i minuten och var full av hål, så sirapen slängdes ut mot väggarna, så att den
så småningom blev råsocker. Det fick vi smaka. Det fylldes på säckar
och lastades på järnvägsvagnar.
När vi gått igenom hela fabriken, så gingo vi till gästgivaregården där vi fingo vad vi ville ha att dricka. Sedan betalade rektorn det
för oss. När vi ätit och druckit gingo vi till Hanssons plantskola för att
se på växter, som han visade oss. Det var ståtligt att se. När vi sett allt
gingo vi tillbaka till stationen och åkte hem med middagståget.
Stig Krusell och Torbjörn Fors
Tack Stig och Torbjörn! Jag har aldrig varit på studiebesök på sockerbruket, men jag har gallrat och hackat massor av betor när jag var
ung. Efter att ha läst den här uppsatsen vet jag precis hur det går till
att göra socker, utom en sak… Hur blir det vitt? /Gunvor
Vill du veta mer om Roma sockerbruk och dess historia? Då kan du
t.ex. leta upp http://www.sockerbruket.com på nätet.
Bilden visar det 1898 tillverkade loket "Majen" som i många år gjorde
tjänst på bruket. Här drar det på 1940-talet de bekanta sockervagnarna för transport av råsocker till silon i Visby.

www.sanda-gotland.net
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Inställt årsmöte Västergarns hembygdsförening
Västergarns hembygdsförening har beslutat att ställa in
årsmötet den 28 mars och flyttar det till en
senare tidpunkt.
Kallelse till nytt möte kommer att mailas ut
och finnas på VIP-skylten vid väg 140.
Västergarns HBF-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.”

TACK
till Caroline Allard som har skänkt kökshanddukar
till bygdegården. Carolines mamma har varit
sommarboende i Sanda i mer än 40 år.

Upphittat!

Hitchkrok till traktor
funnen vid vägskälet vid Skallbjörk.
Återfinns i busskuren.
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
Mars 2021
Sön 7 19.00
Sön 28 19.00
Sön 28

Gudstjänst i Sanda kyrka
Digitalt årsmöte Sanda hembygdsförening. Sid 13
Styrelsemöte direkt efter årsmötet.

Påsk i kyrkan 2021
I år firas påsken i Eksta kyrka.
1/4 Skärtorsdagen kl. 18 och 20. Mässa
2/4 Långfredagen kl. 09 och 12. Lekmannaledd gudstjänst
kl. 15 och 18. Långfredagsgudstjänst
3/4 Påskafton
kl. 22 och 24. Påsknattsmässa
4/4 Påskdagen
kl. 13 Högmässa
5/4 Annandag påsk kl. 11 och 13. Emmausvandring
Håll utkik på hemsidan och Facebook efter inspelade gudstjänster
Kolla predikoturerna i fredagens tidning.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Välkomna till

Sanda hembygdsförenings digitala

ÅRSMÖTE
Söndagen den 28 mars kl. 19.00
I år blir vårt årsmöte digitalt.
Du anmäler dig till ordf. Marie Andersson via epost
mariesanda@msn.com
Då får du en länk till mötet så att du kan logga in på söndagen och
delta i mötet.
Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Årets Sandabo utses
Dragning av vinnarna i sportlovets tipspromenader
Årsmöteshandlingarna finns på hemsidan
http://www.sanda-gotland.net som PDF senast 20/3.
Vi bjuder alla deltagare på en fastlagsbulle. Därför vill vi ha
din anmälan senast fredag innan årsmötet.

Välkomna till ett annorlunda
årsmöte!
Styrelsen Sanda hembygdsförening

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Dessa fantastiska gamla böcker….

Ni har nog förstått att jag gillar gamla böcker,
nya också förstås. Nu har jag hittat en gammal
bok från 1933, mitt exemplar har lösa pärmar,
men vad gör det, bara innehållet är kvar.
Boken är skriven av Bertha Wiman och heter
Präster och patroner. Skick och fasoner på Gotland fordomdags. Där finns ett kapitel med anknytning till Sanda som jag kommer att återge
delar av.

Den gotländska folkvisan ”Allt under himmelens fäste ”
och dess upptecknare Gabriel Herlitz.
Gabriel Herlitz var son till prosten Nils Herlitz i Sanda. Gabriel
ville inte bli präst, han tyckte det
kunde vara nog med präster i
släkten, i fem släktled bakåt fanns
det präster. På fyra terminer klarade han sin hovrätts– och kameralexamen 1830-32.
Gabriel var en glad fyr, alltid
eftersökt i kamratkretsen, bland
vännerna fanns bröderna Säve
och bröderna Nils och Viktor
Cramér.
Gabriel var sångare, han hade en
vacker tenor, vilket bidrog till att
sockenborna gärna hade sett att
också Gabriel blev präst hemma i
Sanda.

som var hemma i prästgården för
att se till att middagsmaten var
färdig, när man kom från kyrkan.
Köksfönstret stod öppet, den
gamla köksan gnolade under sina
bestyr på en melodi.
Gabriel hade tröttnat på att sitta
i kyrkan och smugit sig ut i det
vackra sommarvädret. Nu stod
han bakom en syrenbuske och
lyssnade på köksans sång.
Så här sjöng hon:
”Allt under himmelens fäste där
sitta stjärnor små.
Den vännen, som jag älskat, den
kan jag aldrig få. Å…

Han föll uti mitt tycke, det rår jag
Nu var han hemma i prästgården inte för.
under ferierna. Det var en stråHan lofte bli mig trogen intill sin
lande sommarsöndag, alla var i
bleka död. Å…
kyrkan utom den gamla kökspigan
www.sanda-gotland.net
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Och sen så for han från mig, och
sen fick jag en ann.
Jag fick den jag ej ville, och sorgen
heter han. Å…”
Gabriel hade tagit fram sin anteckningsbok och skrivit ner ord
och melodi till hela visan. Nu ville
han veta mer:
- Var har hon lärt sig den visan?
frågade han.
- Var jag lärt mig den? Hur skall
jag kunna veta det? Mor sjöng
den, tror jag --- men vem hon lärt
den av, vet jag inte. Inte kunde jag
väl heller tänka att en sån storsångare som herr Gabriel står och
hör på, vad en gammal piga
sjunger, när hon går i sin ensamhet.
Hon var riktigt förlägen och när
den unge studenten sa, att hon
givit honom en av de skönaste
pärlorna till hans folkvisesamling,
utbrast hon:
- Så han spektaklar! Men nog förstår jag, att han inte menar vad
han säger, utan bara nojsar.
Men Gabriel Herlitz menade vad
han sa. Han var som en öppen
bok, färdig att ta emot sida för
sida alla de melodier, vilka, ännu
oupptecknade, levde på folkets
läppar, ingen visste från hur lång
tid tillbaka. Det var också huvudsakligast på Gabriel Herlitz manu-

skript som musikförläggare Bagge
med biträde av lektor M Klintberg
1880 utgav ”Polskor och högtidsstycken från Gotland” tillegnade
Gabriel Herlitz, bevarare av det
gotländska folkspelets traditioner.
Gabriel spelade gitarr och fiol.
Under närmare 60 år deltog han i
musiklivet i Visby. Han spelade
teater, sjöng Gluntarna och Bellman. Han spelade alt– eller basfiol i Musikaliska sällskapets stråkkvartett.
Sjöng gjorde han till det sista.
Även sedan han inte längre, på
grund av en mycket svårartad
sjukdom i tungan, kunde tala, så
sjöng han.
Gabriel var också en duktig ämbetsman. Så fick Visby bl.a. tack
vare honom sina första gatlyktor,
24 till antalet.
Han föddes i Sanda 1812 och avled i Visby 1889. Han var lyckligt
gift med Hedvig Hermanna
Cramér. De fick fyra barn, alla musikaliskt begåvade.
Släkten Herlitz kom från Stralsund
i början av 1600-talet, då David
Herlicius, gift med Gertrud Jürgensdotter Schmitterlow, kom till
Visby för att bygga en ny orgel i
Visby domkyrka. Han blev kvar i
Visby som domkyrkoorganist.
/Gunvor/

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

www.sanda-gotland.net
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Profiler i Sanda
En av våra kära äldsta i
Sanda. Hon är otroligt
duktig på att tävla och
vinna i Gutar fråga Gutar.
Ellen Wallin

Text och foto:
Agneta lippman

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 2021
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 13
MANUS IN SENAST 27/3
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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