
 1 www.sanda-gotland.net 

 

 
NR  3  MARS   2018    Årg. 23 

 

Årets Sandabo 2018 - Nils-Ove Norragård 

           Foto: Åsa S Andersson 
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Sanda hembygdsförenings årsmöte 

Sanda hembygdsförening höll sitt årsmöte söndagen den 18 februari i 
bygdegården med 36 närvarande medlemmar. Ola Arvidsson ledde 
mötet och Lars Österlund skrev protokollet.  
2017 var föreningens 95:e verksamhetsår, föreningen hade vid årets 
slut 206 medlemmar, 157 familjer och 49 enskilda. Medlemsavgiften 
är 75 kr för enskild medlem och 150 för familj.  
Bygdegården har varit uthyrd vid ung. 80 tillfällen. Den har utomhus 
blivit delvis nymålad och panelen har tvättats med hjälp av Ove, An-
ders och Arne m.fl. En hjärtstartare har installerats bredvid entrén, 
skänkt av Tjuls skogsplantor och Fridenfors maskinservice i samar-
bete med Röda Korset och hembygdsföreningen. 
I parken har en ny elkabel dragits till nya scenen, Café Vedboden har 
blivit ommålad med hjälp av medlemmar i dansföreningen.  
Hildings torp har iordningsställts för uthyrning. Annonsering på Block-
et gav bra resultat, torpet har varit uthyrt 13 veckor. Ove Norragård 
har skött uthyrning och tillsyn med välvillig hjälp av grannen Ingela 
Engelbrektsson.  
Ett antal kommittéer arbetar med olika uppgifter: 
Sockenbokskommitté eller hembygdsforskningskommitté. 
Trädgårdskommitté: Sköter trädgården vid Hildings torp. 
Stationshuskommitté - Gullingruppen: Sköter stationshuset, anord-
nar konserter och visningar av muséet. 
Hemsidesansvarig är Jan Östlund och Åsa Andersson. 
Ekonomi: Årets resultat är minus 19 000 kr, det negativa resultatet 
beror bl.a. på kostnader i parken och att föreningen har varit tvungen 
att betala avgifter till STIM för flera år bakåt i tiden. En oförutsedd 
utgift.  
Anordnade aktiviteter: Föreningen har anordnat många aktiviteter 
under året, ex. Gutar frågar gutar, melodikryssfrukost, julgransskak-
ning, valborgsfirande, teater, gökotta, HLR-utbildning, spelmans-
stämma i samarbete med kyrkan och Gotlands spelmansförbund, 
midsommarfirande, två danser i parken, trivselkväll vid Kovik, pu-
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bafton, kulturarvsdag vid stationshuset, adventsmarknad och ad-
ventskaffe i Hildings torp, Lucia med julbord och dans. 
Sandpappret har kommit ut med 12 nummer. 
Styrelsen omvaldes och ser ut så här 2018: 
Ordförande  Mareta Liepa Olsson 

Vice ordförande Ola Arvidsson 

Kassör  Gunnel Wallin 

Sekreterare  Lars Österlund 

Övr. ledamöter Ylva-Marie Rosenqvist, Marie Andersson,  
   Åsa Sjögren-Andersson 

Ersättare  Tomas Stenhuse, Gunnar Eriksson,  
   Tomas Holmqvist, Jan Östlund, Christian Salas 

Förslag till verksamhetsplan 2018 

Januari Gutar frågar gutar 

Februari Årsmöte 

  Gutar frågar gutar omg.2 

  Renovering av bygdegårdens entré 

Mars  Sågning vid Petarve ? 

April  Irländsk afton (14 april) med mat och musik 

  Fagning vid bygdegården och Petarve 

  Valborgsfirande 

Maj  Gökotta vid Petarve 

Juni  Spelmansstämma 10 juni  
  Midsommarfirande 

Juli  Gullinkonserter 

Augusti Trivselkväll vid Kovik 

  Basar 18 aug. 
  Kräftskiva? 

September Familjeaktivitet—fredagsmys? 

  Kulturhusens dag 

  Städdag vid bygdegården 

Oktober Höstpub, skördefest 

December Adventsmarknad 2 dec. 
  Adventskaffe vid Hildings hus 

  Lucia med julbord i samarbete med dansföreningen 



 4 www.sanda-gotland.net 

Efter förhandlingarna fick vi reda på att Nils-Ove Norragård blir Årets 
Sandabo 2018. Han belönades med blommor, diplom, förgylld  bagge 
och massor av applåder. En välförtjänt utmärkelse!  
Det var flera i publiken och styrelsen som belönades med blommor, 
bl.a. undertecknad. Ett lotteri hade sålts under kvällen och vinnarna 
fick sina vinster. 
Kaffe och goda fastlagsbullar, bakade av Eivor Widing serverades in-
nan Roland Olsson berättade om sådant som stått i tidningen om 
Sanda. Något av det han funnit: 
1811 utgavs den första tidningen på Gotland. 
1934 invigdes den nya bygdegården av landshövding Rodhe. Offent-
liga danstillställningar var inte tillåtna i den nya bygdegården. Bygg-
mästare var Edvin Karlsson från Väte. Ovanpå byggdes en bostadslä-
genhet. 
1828 och 1842 efterlyste hustrur sina män i tidningen. Johan Jansson 
hade rest till Västindien. Fardstedts hustru ville gifta om sig.  
1862. Någonstans i socknen fanns då ett sockenbibliotek med 139 
volymer. Sandaborna var flitiga läsare, hälften var utlånade. 
1857. Om tusenkonstnären O R Lindqvist berättar jag på sidan 11. 
1850. Wådlig död år 1850. Piga från Bjästavs i Sanda omkom i i Lum-
melunda då hon föll under ett hölass. 
1922. Kyrkliga syföreningen anordnade slädparti för skolans barn. 23 
ekipage åkte till Klintehamn och tillbaka till skolan där man fick varm 
choklad och kaffe och underhölls med sång av sångkören under led-
ning av folkskollärare Gadd. 
1923 anordnade Bondeförbundet slädparti med ca 80 personer i 17 
slädar. De åkte också till Klinte, vid hemkomsten blev det kaffe, dans 
och supé. Friborg och Wedin anordnade detta.  
1902, 30 juli brann det i kyrkan. 
1854 inträffade en orkan vid Hemmungs. 
 



 5 www.sanda-gotland.net 

 

Melodikryssfrukost 
Sanda bygdegård kl. 09.30 

Lördag 17 mars 

Kom och ät frukost tillsammans! 
        Sen löser vi melodikrysset, kryss och pennor finns. 

VÄLKOMNA! 
 hälsar Anki, Hasse, Rasmus och Sanda hembygdsförening 
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Årsmöte 
 

 i Wadets samfällighetsförening 

       Måndag 2 april kl. 14.00 

     Västergarns hembygdsgård 

       Vi bjuder på smörgåstårta! 

                                           VÄLKOMNA! 

 

ÅRSMÖTE 

I Västergarns hembygdsförening 

Söndag 25 mars kl. 14.00 i hembygdsgården 

Vi bjuder på kaffe och hembakat i trevlig gemenskap. 

För frågor kontakta Ingela Penje, ordförande 

tel. 0498-245028, 0709-527072 

VÄLKOMNA! 
Västergarns hembygdsförening 

www.vastergarn.info 

 

Västergarns Fiskareförenings årsmöte 

Söndagen 11 mars kl. 15.00 i Västergarns hembygdsgård. 
Smörgåstårta med dryck serveras. 

Styrelsen hälsar välkomna! 
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Välkomna till socknarna 
Sanda/Västergarn! 
Jag har besökt Lotta och Lars  
Bergqvist som har byggt ett hus 
på Fyrbåksvägen 21, det ligger 
strax söder om Västergarnsgrän-
sen. Är nu det senaste området, 
som håller på att etableras, består 
av 23 tomter och sju är nu be-
byggda. Lotta och Lars flyttade in i 
juni 2016, är inte fast boende 
MEN är stora delar av året bo-
ende här och kommer så små-
ningom att bli fastboende i 
Sanda/Västergarn.  
De har en dotter boende här på 
ön med familj, så vi får se när 
flyttlasset går från Falkenberg till 
ön. Lotta (Wahlgren) är från Klin-
tehamn, har en bror Jacob på 
Bäckstäde gård i Sanda och en 
syster Marita i Mästerby, så det 
finns mycket känslor för trakten/
bygden runt här, som t.ex. Sanda 
såg, som sågat upp virket från trä-
den som fällts på tomten. Detta 
virke har nu blivit ett förråd på 
gården.  
När de är här jobbar Lotta bl.a. 
med individuell hälsorådgivning 
och som massör inom Ayurveda. 
Hon håller även utbildningar om 
Ayurveda (Se Sandpappret nr 2, 
2018). Ayurveda betyder 
”Kunskap om livet”. Massagen  

 

har hon i en liten stuga på gården, 
som jag tittade in i, jo, massage-
bänken stod där och såg inbju-
dande ut. Lotta utbildade sig till 
fritidspedagog och hittade kärle-
ken Lars i Falkenberg. Hon valde 
att vidareutbilda sig och har arbe-
tat många år som personalchef, 
arbetat på stora företag som bl.a. 
Volvo och då med organisation 
och arbetsmiljöfrågor samt 
livsstilsfrågor, som ligger Lotta 
varmt om hjärtat.  
Lars har arbetat på Posten och på 
ett grossistföretag för papper och 
emballage. Hans fritidsintressen 
är trädgårdsarbete, han har gröna 
fingrar, säger Lotta. Han har syss-
lat med skytte och pysslat med 
smide och håller nu på att fixa det 
sista på huset, han är en mång-
sysslare alltså.  
Ett intresse som de båda har till-
sammans är att stå på marknader 
i Falkenberg och närliggande or-
ter och som jag ser det, är de rik-
tiga ambassadörer för Gotland. 
De säljer bl.a. fårskinn från Bäck-
städe gård, Hasse Bohmans bors-
tar, Gutedelikatesser och Gu-
dinges produkter. 
Så välkomna till Sanda / Väster-
garn! // Majgun Bäckman 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 4 13.00 Gudstjänst i Västergarns hembygdsgård. 

Ons 7  19.00 Passionsandakt i Mästerby församlingshem. 

Tors 8 12.00 Sopplunch med andakt i Sanda prästgårdskapell. 

Sön 11 15.00 Västergarns Fiskareförenings årsmöte i Västergarns 
   hembygdsgård.  

Mån 12 16.30-16.50 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård. 

Ons 14 19.00 Passionsandakt hos Astrid Öberg, Mafrids  

Lör 17 09.30 Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid. 5 

Ons 21 19.00  Passionsandakt hos Lars Österlund, Sandgårde 442 

Tors 22 17.00 Messy Church i Sanda prästgård 

Sön 25 14.00 Västergarns hbf årsmöte i hembygdsgården. S 6  

Mån 26 19.00 Sanda hbf styrelsemöte i bygdegården. 

 

Mån 2 14.00 Årsmöte Wadets samfällighet i hembygdsgården. S 6 

Fre 14 18-01 S:t Patrick´s Day-firande i Sanda bygdegård. Sid 9 

Mars  2018 

April 2018 
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   Försenat 

   S:t Patrick´s Day- firande 

    14 april  kl. 18-01 

                             Sanda bygdegård 

                        Skymnings spelar irländskt. 
Maten serveras kl. 18 - 21. 

Varmrätt: Bacon and Cabbage 

Efterrätt: Baileys cheesecake 

Pris: 150 kr/vuxen inkl. mat 

50 kr/barn 8-15 år inkl. mat 
80 kr/person för endast musik 

Pris till den som har bäst utstyrsel: En hotellövernattning 

En hotellövernattning utlottas också. 
Alla är välkomna, oavsett utstyrsel! 

S:t Patrick`s Day firas till minne av 
Irlands skyddshelgon Patrick. Det är 
tradition att ha gröna kläder på sig. 

Om man ser någon som inte bär vare 
sig kläder eller accessoarer i grönt, 

har man tillåtelse att nypa dem. 

Anmälan görs senast 8/4 till 
Jonas & Susann, tfn 242068 eller 

mail: jonas.susann@telia.com 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening 
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 Sofie Nilsson blev ”Årets idrottsledare”. 
Vid årets idrottsgala på Wisby Strand tilldelades Sofie Nilsson priset som Årets Id-
rottsledare på Gotland. Sofie Nilsson prisas för sitt arbete inom Sanda IF, Visby IBK, 
Gotlands lantliga RF och Gotlands Ridsportförbund. 

Som underlag för korandet av Årets idrottsledare gäller: ”Årets idrottsledare är ett 
pris som tilldelas den person som brinner för sitt ledarskap, som är engagerad och 
som har förmågan att engagera och entusiasmera andra. Personen utgör en bety-
delsefull del av sin förening eller idrott, sprider glädje med sitt ledarskap och får 
med sin positiva inställning omgivningen att trivas och utvecklas.” 

Lästips 

Farfars rötter - Myrsten på Gotland av Charlotte Lautmann, 2017 

 

Charlotte Lautmann, född Myrsten, har gjort en minst sagt om-
fattande tidsresa när hon grävt i sina farfäders spår. Alltsammans har 
hon samlat i boken "Farfars rötter"  
Charlotte har följt sin släkt ner till 1700-talet. Nils Jacobsson Ekelöf 
föddes 1722 och fick en son, Lars Nilsson Ekelöf 1743. Sjutton år gam-
mal, 1760, blir han antagen som kronobåtsman nr 29 Fulltupp i Got-
lands 2 kompani med stationering i Sanda. Han gifter sig med pigan 
Helena Johansdotter och de flyttar till Sanda 1764, De har då fått so-
nen Nils 1763. De får sju barn, endast två uppnår vuxen ålder. Helena 
dör 1815, 82 år gammal. Då har hon varit sängliggande i flera år och 
Lars har behövt hjälp, troligen av pi-
gan Caijsa som Lars efter hustruns 
död gifter om sig med. Lars är då 72 
år och pigan Caijsa är 33 år. De får en 
son Johannes Gustaf 1817.  
 

Det här är en bok som bör intressera 
släktforskare, författarinnan beskri-
ver utförligt var och hur hon fått tag i 
sina uppgifter. Det är många namn 
och många årtal i boken, men också 
mycket spännande information om 
hur livet var förr.  
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Olof Niclas Lindqvist - tusenkonstnär från Sanda 

O N Lindqvist var en svensk amatörorgelbyggare, snickare och harmo-
niumtillverkare. Han föddes 24 april 1817 på Alands grund i Sanda. 
Föräldrarna var arbetarkarlen Gustav Lindqvist och hustrun Lisa 
Olofsdotter (1776-1848). Modern var från Öland. Lindqvist gifter sig 
22 november 1844 med Lisa Johanna Appelgren (1823-1863). De får 
fem barn tillsammans, varav ett dör i ung ålder. Lindqvist blir någon 
gång under 1850 sockensnickare i Sanda socken. I slutet av 1860 
flyttar familjen till Visby och Lindqvist har redan då hunnit bygga sex 
orglar. De bosätter sig på Strandroten 2:5 och efter ett år avlider det 
yngsta barnet. Året därpå (1863) avlider hustrun. Lindqvist kommer 
efter hustruns död att gifta om sig med sin piga, Georgia Elisabeth 
Lorentina Pettersson (1832-1891). 
Från 1849 och framåt hade Lindqvist fyra lärlingar och sex gesäller.  
Lista över kyrkorglar som O N Lindqvist byggt: 
1855 Hogrän 

1858 Väte 

1859 Barlingbo 
 

1859 Stenkumla. En orgel flyttades hit 1859 av Olof Niclas Lindqvist. 
Den var byggd av Pehr Zacharias Strand, Stockholm. Den stod tidigare 
på Kungliga Operan . Orgeln har förändrats under årens gång och sen-
ast 1964 av Andreas Thulesius. Orgeln hade från början 6 1/2 stäm-
mor. Efter 1964 har den 9 stämmor.  
 

1859 Västergarn. Västergarns kyrka erhöll 1857 en orgel. Denna är 
byggd av Olof Niclas Lindqvist från Sanda. Orgeln är mekanisk och re-
noverades 1981 av Finn Krohn´s Orgelbyggeri, Fredensborg Danmark. 
 

1860 Ekeby 

1864 Björke 

1869 Eskelhem 

1883 Guldrupe 

Fakta är hämtat från https://sv.wikipedia.org 

Mer fakta finns i boken ”Orgelbyggare i Sverige 1600-1900 och deras 
verk”, skriven av Dag Edholm 1985. Boken finns att låna på biblio-
teket. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungliga_Operan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Orgel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Niclas_Lindqvist
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sanda,_Gotland
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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 

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 

Gutar frågar gutar 2018, omgång två. 
Nu har Ellen, Anki och Anna klarat av två tredjedelar av de frågor som 
de har som uppgift att sätta ihop till IOGT-NTO:s frågetävling Gutar 
frågar gutar. Andra omgången klarades av den 18 februari i Sanda och 
Dalhem. I Sanda bygdegård tävlade tolv lag, stämningen var hög och 
frågorna var  bra, men ganska svåra. Det gällde att hålla reda på ägar-
förhållanden på Närsholmen, jakttider för rådjur, kapell vid fiskelägen 
och domkyrkan, varpa-SM, busslinjer mm. m.m.  
Söndagen 18 mars sker finalen i Vita huset, Ekmansgatan 11 Visby. 
Välkomna att lyssna. 
Här är lagen som tävlar i finalen: 
Birgitta Stenström, Eva Gahnström, Anna Gahnström 

Eva Klint-Langland, Ebbe Klint, Lars Schill 
Tage Göthberg, Lena Högdal, Lars-Åke Johansson 

Ola Arvidsson, Ingrid Ekdahl, Gunnel Wallin 

Bertil Hanell, Margit Thomasson, Curt Pettersson 

Niklas Olsson, Anna-Stina Olsson, Anders Olsson 

Harriet Olsson, Lars-Ulle Gadefors, Anders Gadefors 

Roland Olsson, Peter Daun, Tella Östergren 

Gunillla Wigren Dahlin, Gunvor Nilsson, Bengt Nilsson 

Lars Jakobsson, Mats Lindström, Gunnar Bolin  
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 13 

MANUS IN SENAST 23/3 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

 

MEDLEMSAVGIFTER 2018 

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

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

 

Sanda IF - 150 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 

Lite av varje …. 
Medlemsavgifter är aktuellt just nu, är man med i många föreningar 
kan det bli mycket pengar så här års. Men för många föreningar är 
det en viktig inkomstkälla.  Med det här numret av Sandpappret följer 
inbetalningskort till Sanda hembygdsförening - 75 kr för enskild med-
lem och 150 kr för en familj.  Postgiro och swish finns längst ner på 
denna sida. 
Sanda IF har höjt sin medlemsavgift, det kostar nu 150 kr att vara 
med där, en viktig förening, inte minst för våra barn och ungdomar.  
Bankgiro 5331-0819. 
Möbler till bygdegårdens övervåning. 
Bygdegårdens övervåning är just nu tom, inga möbler finns där, hem-
bygdsföreningen har för avsikt att inrätta ett studie - och forsknings-
rum där. Vi behöver ett stort stadigt bord med iläggsskivor, ett 
soffbord och några fåtöljer. Kan du avvara någon möbel? Maila i så 
fall till: sanda.bgard@gmail.com eller ring någon i styrelsen. 
Företagspresentationer 

Flera av socknarnas företag sponsrar Sandpappret genom annonser. 
Vi vill  nu presentera dessa företag för er. I nästa nummer presente-
ras UNEA Hemtjänster AB    /Gunvor/ 


