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NR   5  Maj  2020   Årg. 25 

En annorlunda Valborgsmässoafton 

som vi inte kommer att glömma på länge.  

Vid Sanda bygdegård firade man med att tända elden och ett fåtal 
besökare var där, en del körde runt och tittade på eldar.  

På Facebook höll komminister Janne Manni vårtalet 

 och Botvidegänget sände en digital minirevy 2020. 

Foto: Åsa Sjögren Andersson 
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Erik Olsson berättar om sin barndoms                                                               
Kovik på 1920/30-talet:  
(Inspelning från Gotlandsradion 1982.                                                                                                                                
Återgives efter medgivande av Radio Gotland.                                                                    
Upptecknad/redigerad av Ronny Sagebrand  

Ja, nu är det midsommartid och midsommar förr, för 50 år sedan, det 
var ju en  annan tid då, då hade vi här i Kovik ett litet funktionerande 
samhälle, det var fiskare, småbönder, arbetare. Och till det här lilla 
samhället började det komma turister eller som vi sa den tiden, bad-
gäster.  
 

Det fanns ju två pensionat här i närheten, pensionat Rune låg ju 
närmast och så Björkhaga lite längre bort. I Västergarn blev det ju fem 
stycken pensionat eller var det fyra, jag kan inte säga, ja, i alla fall nå-
got sånt. Dom kom hit och det var ju så kallat rikt folk, som vi tyckte 
var underliga, dom låg ju hela somrarna här och hade en massa hyss 
för sig, vi tyckte närmast det var en kul parentes i vårt lilla samhälle.   

Men midsommarafton det minns jag, då brukade vi ta med kaffekor-
gar och så gick vi till Hästholmen lite norr om här, en så vacker slänt, 
man såg neråt Korumpu och solnedgång på andra sidan. Man drack 
kaffe och gubbarna hade väl en kaffehalve och farsan hade sitt lilla 
dragspel, det lilla tvåradiga och drog några bitar och kärringarna 
sjöng. Ja, det var väl så där lite enklare förhållanden. Men vi kunde ju 
också stå utanför pensionaten på vägen och lyssna på pianoklink där-
inne, det var liksom att vi fattade inte riktigt den tiden. 
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Det var väldig sammanhållning här i bygden och idag är det ju helt 
annorlunda. Det har blitt precis tvärsom, nu är det vi som är aporna. 
Massturisterna kom och väller över oss, på både gott och ont förstås. 
Man minns den här gamla tryggheten vid midsommar, det drömde vi 
ju om när vi skulle fira här ute i backen nånstans. Alla kom då, farsan 
han drog sina bitar på dragspelet. Vi hade roligt och vi höll ihop, turis-
terna, de var något annat det, badgäster, ”stockholmare” kallade vi 
dem bara för, de var ju ett annat folk som kunde ha råd att ligga hela 
somrarna här.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi började hyra ut alla våra rum, vi hade tre rum här i kåken och de 
hyrdes ut till dem, de åt där borta på pensionaten och så bodde de 
hemma hos oss. Vi hade 75 öre bädden, jag tror vi hade skuld i fyra-

fem år på det där! De skulle ju ha turistsängar och ”lavoar” skulle de 
ha och pisspotta skulle det till. 
 

I alla fall så blev det ju en helt annan sommar för oss. Vi fick ju - ja 
morsan hade primuskök och farsan jobbade så morsan fick koka kaffe 
så där vid halvsextiden på morgonen och då fick man ju inte störa 
dem alls, så det fick hon göra utanför brygghusväggen på backen. 
Före klockan tio fick vi inte höras, vi var ju som andar!  
 

Själv låg jag ju på loftet i en gammal lave, som farsan spikat ihop. Jag 
hade väl en filt över mig och så hade jag väl några gamla mattor, tror 
jag, under huvudet, för alla kuddar och allting gick ju åt därnere. 
        Forts. i nästa nummer 
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Läs– och lyssningstips 

Som ni redan sett så har vi fått ett nytt bidrag från Ronny Sagebrand, 
vilket jag tycker är roligt. Om någon nu blir uppretad eller sårad kan vi 
bara skylla på Erik själv och han kan inte svara för sig längre. Så jag 
hoppas att det går bra. Egentligen skulle väl första avsnittet komma 
först i juni eftersom det börjar med midsommar, man jag ville inte 
vänta till nästa nummer.  
Jag vill också ge er ett trevligt lästips: 
I min backspegel, skriven av Birgit Fors. 
Boken är inte ny, den kom ut 2002 men den 
passar så bra med det som Erik berättar. 
Birgits föräldrar byggde pensionat Rune och 
Birgit bodde och arbetade där i sin ungdom. 
Hon gick i Sanda skola, blev sedan sjukskö-
terska och flyttade till fastlandet men åter-
vände till Gotland 1982. I den här boken be-
rättar hon inte bara om Gotlandstiden utan 
om hela sitt liv. 
 

Det blev ju en ovanlig valborgsmässoafton.  

På Facebook kunde 
man höra Janne 
Manni hålla vårtal 
och revygänget 
framförde en mini-
revy med sång och 
tal. Riktigt roligt! 
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Information från hembygdsföreningens styrelse 

Det är inte lätt att planera just nu och det är tråkigt att ställa in allt 
som brukar vara så roligt att planera. Så är det också för hembygds-
föreningens styrelse. I måndags bestämde styrelsen det här: 
Spelmansstämman i prästgårdsparken är inställd. 
Vi avvaktar med beslut angående midsommar. Gäller fortfarande 
rekommendationerna om max 50 personer så kommer en midsom-
marstång att finnas vid bygdegården för eget firande. Inga arrange-
mang i övrigt anordnas av hembygdsföreningen. 
Fagning vid Hildings torp och vattensågen sker på lördag 9 maj. 
Dansbanan i parken läggs ut 26 maj. Dansföreningen planerar dans 
den 8 augusti om det går att samlas fler än 50 personer.  
Kanske blir det en melodikryssfrukost utomhus… 

Det är bara att vänta och se framtiden an och läsa Sandpappret där vi 
informerar vidare. 
Till sist: STORT TACK till Janne Manni för vårtal och Botvidegänget för 
den digitala minirevyn. Den finns på Sanda socken på Facebook. 

Medlemsavgiften för 2020 

Jag har blivit uppmanad av kassören för Sanda hembygdsförening att 
be snällt att de som inte har betalat medlemsavgiften för 2020 skall 
göra det. Just nu är det extra viktigt eftersom uthyrningen av bygde-
gården = noll, alltså inga inkomster, bara utgifter.  
 

Jag fick dessutom lite dåligt samvete, eftersom jag har gjort Sand-
pappret lika stort som vanligt, eftersom jag tycker att något skall vara 
som vanligt och att ni skall ha något att läsa om vår socken. Jag kunde 
ha gjort det mycket mindre, eftersom nästan alla aktiviteter är borta. 
Så, snälla ni! Betala medlemsavgiften!  
150 kr för en hel familj - 75 kr för enskild medlem. Det är inte myck-
et, eller hur? 

Betala till Pg 28 65 38-4 eller Swish nr 123 671 35 72  /Gunvor/ 
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Sanda Västergarn Röda Kors 

Årets Sandabo 

Sanda Västergarn Röda Kors styrelse och flera aktiva i såväl syförening 
som second hand vill framföra sitt varma tack till Sanda hembygdsför-
ening för den fina utmärkelsen ”Årets Sandabo”. Vi blev mycket över-
raskade men mycket glada och skall försöka att med fortsatt engage-
mang och arbete för Röda Korset visa oss värdiga. Vi skall låta priset 
vandra mellan styrelsemedlemmarna.  

Annorlunda blomskottsauktion i år på Facebook 

Vårt Röda Kors arbetar med glädje – verkligen med glädje för att lindra 
nöd. Vi har så roligt tillsammans och inget är svårt att genomföra vare 
sig det är att sy, baka, ragga vinster, koka kaffe, jobba på Kupan eller 
gräva upp plantor.  
Apropå gräva plantor så vet ni väl att vi varje år i början av maj har en 
blomskottsauktion i Gervaldsgården. I år blev den ju på grund av rå-
dande omständigheter med coronan inte av, men vips, så ordnade 
Anna Barås via nätet en auktion. Hon la ut det på Facebook och fler 
och fler kom till och ville sälja och köpa. Efter eget ”förstånd” får man 
betala till Röda Korset och i lördags redovisades över 2 000 kr. Det 
kommer att fortsätta så länge någon säljer och köper där.  
Vill du som inte har Facebook höra efter vad som finns där går det bra 
att ringa Vera Sandsjö. Bra initiativ av Anna! ! 

Vill du vara med - gå in på  Sanda sockens facebooksida. 

Vilande verksamhet just nu 

Annars vilar vår verksamhet lite just nu, vi måste följa Folkhälsomyn-
dighetens rekommendationer. De flesta av oss i styrelse och syföre-
ning och Kupanarbete är 70+. Och vi får inte heller samlas många så 
hur det blir med Treibatens dag i juni, då vi brukar ha kaffet eller Väs-
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 tergarnsdagen och vårt stora lotteri, det vet vi inte. Bussutflykten i 
augusti och kanske t.o.m. kaffekalaset och syföreningsauktionen i 
oktober är ovisst. Men vi återkommer i juninumret av Sandpappret 
med Röda Kors-information - till dess - var rädda om er, håll avstånd, 
tvätta händerna och håll dig helst hemma. 
/Inger/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Bild från förra årets auktion tagen av Anna Barås. 



 8 Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör 9 10.00  Fagning vid Petarve.  

Tors 14  18.00 Årsmöte i Wadets samfällighetsförening i hembygds -

   gårdens trädgård. 

Sön 17  14.00 Västergarns hembygdsförenings årsmöte i hem- 

   bygdegårdens trädgård. 

Tis 26  18.00 Dansbanan läggs ut i bygdegårdsparken. 

 

 

Mån 1  19.00 Styrelsemöte i bygdegården. 

Maj  2020 

Juni  2020 

Fagning 

Lördag 9 maj kl. 10.00 vid Petarve. 
Reservdag : Söndag 10 maj 
Sanda hembygdsförening bjuder på kaffe 
och korv.  
Välkomna! 

Utläggning av dansbanan 

Tisdag 26 maj i bygdegårdsparken 

Förhoppningsvis går det att dansa igen i sommar, annars kan den 
användas till annat också. Den skall i alla fall läggas ut, kom och 
hjälp till !!! Kaffe och korv utlovas. 
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Årsmöte i 

Wadets samfällighetsförening 

                             Torsdagen den 14 maj kl. 18.00 

Vi träffas ute i  
Västergarns hembygdsgårds trädgård 

På grund av covid 19 bjuder vi inte på kaffe i år. 

Välkomna! 

Årsmöte ute i det fria 

Västergarns hembygdsförening  
kommer att ha sitt årsmöte  

Söndagen 17 maj kl. 14.00 i hembygdsgårdens trädgård. 

Max 50 personer gäller och med behörigt avstånd till varandra.  

Handlingar kommer att finnas på 
www.vastergarn.info 

Vid frågor, kontakta ordf. Ingela Penje  
tel: 245028, 070-952 70 72 

Välkomna! 
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 Gullin i coronans skugga 

Lars Gullins födelsedag är den 4 maj och varje år brukar vi i Gullin-
gruppen fira med kaffe och tårta samtidigt som vi diskuterar hur vi 
skall jobba under den kommande sommaren, vilka konserter vi skall 
ha och vilka arbeten vi skall utföra på huset, i utställningen och på 
tomten.  
I år är allting annorlunda, inget annat år har det varit så lätt att få 
ihop så många konserter så tidigt, och så blir kanske alla inställda, 
vad vet vi… 

Vi firade Gullin en dag för tidigt med tårtkalas utomhus med stora 
avstånd mellan oss och många hade eget porslin och bestick med sig. 
Trevligt hade vi i alla fall.  
De första konserterna har vi ställt in, kyrkokonserten med Jan Allan, 
Georg Riedel, Gunnel Mauritzon m.fl. har vi flyttat fram till 5 septem-
ber eftersom musikerna vill ha det så. De övriga sex konserterna står 
kvar än så länge, vi får se hur det blir.  Vi kanske får ställa in alltihop. 
Däremot kommer vi att öppna museet tidigare i år, vi skall bara städa 
lite grann så öppnar vi sen. Det är nämligen så många som går vår 
vandringsled och sitter och fikar vid museet och gärna vill komma in. 
Det ser och hör vår ”trädgårdsmästare” Gertrud som bor granne med 
museet. Det är förresten hon som gjort så fint runt museet. Gå dit 
och titta, vetja!  / Gunvor/ 
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Vem har hållit vårtalet under åren? 

Jag har gått tillbaka och kollat alla Sandpapper för att se vem som 
hållit vårtalen på valborgsmässoafton. Första Sandpappret kom ut 
hösten 1996 men från 1997-2000 står det bara vårtal i annonsen. Är 
det någon som vet vem som höll talet 1997-2000, samt 2002 och 
2015 så kan ni väl höra av er, så kan vi kanske få listan fullständig. 

2001 Kauko Terävuo 

2003 Rosita Fellman 

2004 Kauko Terävuo 

2005 Doris Granath 

2006 Peter Bäärnhielm 

2007 Mikael Qviberg 

2008 Gunilla Bremer 

2009 Doris Granath 

2010 Hasse Eriksson 

2011 Ann-Christin Kristiansson 

2012 Mats Ågren 

2013 4 H - Lukas Johansson  

2014 Karin Farinder 

2016 Jael Ahlin 

2017 Julia Österlund 

2018 Inger Eriksson 

2019 Malin Martis, ingen eld, eldningsförbud. 

2020 Janne Manni, digitalt på Facebook, Sanda socken 
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   saml.parkering mitt emot festplatsen       tisdagar kl.  9.30 
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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! 
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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 

Läst i lantbruksbilagan från GA och GT maj 2020 

Idag tisdag kom bilagan med tidningen och där läste jag om: 

Julia Österlund som har valts ut att bli LRF-ambassadör tillsammans 
med 39 andra i hela landet. De skall agera ansiktet utåt för förbundet i 
olika medier och samtalsarenor samt vara regionala hållbarhetsexper-
ter. 
 

Vidare finns i samma tidning en hel sida om Eva Lerman, sandabo som 
har sitt företag vid Tjuls i Eskelhem, Tjuls skogsplantor. 
Där producerar hon uppemot 1,2 miljoner tallplantor per år och hon 
planerar för fler. Hon har byggt ett nytt större tält, 40 meter längre än 
det gamla tältet som revs och räknar därmed att komma upp i 1,5 mil-
joner plantor per år.  
Det nya tältet kostar mycket att bygga men det är också modernare 
och gör arbetet lättare.  
När Eva tog över verksamheten för 8 år sedan gick de flesta plantorna 
till fastlandet, nu stannar de kvar på Gotland. 
Leta upp tidningen om du vill läsa mer.    /GM/ 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 23 

MANUS IN SENAST 29/5 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

 

 

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 

Valborg på nätet. 
Den här rebusen fanns på Facebook på valborgsmässoafton. Den går 
bra att lösa nu också. Finns på Sanda socken.  


