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Tyvärr måste vi ställa in  
adventsmarknaden 28/11 

och Länsteaterns föreställning 10/12. 
Orsaken är förstås covid-19 

Vi önskar er alla  

God Jul och Gott Nytt År 
och hoppas på ett bättre 2021. 

Sanda hembygdsförenings styrelse 

Välkomna   på 

Adventsmarknad 
utomhus i Sanda bygde-
gårdspark.  
Lördag 28 november 

INSTÄLLT p.g.a. covid-19 
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En mystisk julnatt i Sanda 

av Ulf Palmenfelt 

Av de gotländska prästgårdarna är Burs den som verkar vara värst 
drabbad av spökerier. Men följande berättelse från Sanda visar att 
det minsann kan spöka i andra prästgårdar också. Det påstods att att 
det var en av de tidigare prästerna i församlingen som inte fick frid i 
jorden. 
En jul på 1910-talet skulle ordinarie prästen hålla julotta i Mästerby 
Han och hela hans familj reste hemifrån på julaftonen och skulle inte 
komma hem förrän efter julottan dagen därpå. I Sanda kyrka skulle i 
stället en ung pastorsadjunkt förrätta julottan. 

En okänd gäst 

På julaftons kväll satt den unge 
prästmannen sent uppe och arbe-
tade på sin predikan. Timmarna 
gick och han var helt uppslukad 
av sitt författande. Vid midnatt 
uppmärksammade han att väggu-
ret i Sanda prästgård slog tolv 
tunga slag. I samma ögonblick 
öppnades både ytterdörren och 
dörren till pastorsexpeditionen. 
Rummet fylldes av iskall vinter-
luft. 
Förvånad och skrämd tittade den 
unge prästen upp och fick se en 
prästklädd mansperson stå i dör-
ren till pastorsexpeditionen. Först 
trodde han att det var kyrkoher-
den som hade återvänt i något 
ärende men snart upptäckte han 
att det var en för honom okänd 
präst.  
Den främmande prästen bad att 

pastorsadjunkten skulle ta sina 
skrivdon och följa med till kyrkan 
för han hade något att berätta. 
Visserligen kände pastorsadjunk-
ten hur knäna skakade på honom, 
men han tog i alla fall kyrknyckeln 
från den smidda kroken invid dör-
ren och följde med den främ-
mande prästen ut i vinternatten. 
Diktamen i sakristian 
 

Det var inte särskilt kallt eftersom 
det var mulet och det snöade lätt. 
Tillsammans gick de båda präster-
na till sakristian, där de slog sig 
ned på var sin sida om det enkla 
träbordet. Så började den främ-
mande prästen diktera sitt med-
delande och den unge kollegan 
skrev.  
Efter en stund slutade den främ-
mande och bad sin sekreterare 
att vika ihop papperet och stoppa 
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i ett kuvert. Kuvertet skulle sän-
das till Domkapitlet i Visby och 
förses med förbehållet att det 
inte fick öppnas förrän efter fem-
tio år.  
Efter en kort aftonbön lämnade 
de båda kyrkan. Den unge vika-
rien låste porten, men när han 
vände sig om var främlingen för-
svunnen. Och när han tittade på 
marken såg han att inga fotspår 
utom hans egna ledde till kyrkan. 
Porträttet på väggen 

Den unge pastorsadjunkten blev 
så upprörd att han inte kunde 
sova på natten. När han kom till-
baka in i pastorsexpeditionen såg 
han en rad av porträtt på tidigare 
präster. I en av dem kände han 
genast igen den främmande präst 
som dikterat brevet för honom. 
Vid julottan några timmar senare 
förrättade han altartjänsten och 
lät församlingen sjunga de gängse 
psalmerna under 
klockarens ledning. 
Sedan berättade 
han med enkla ord 
stående i mitt-
gången att han un-
der natten hade va-
rit med om en så 
uppskakande hän-
delse att han var 
oförmögen att hålla 
någon predikan. 

Efteråt talades det länge i sock-
nen om att det  hade varit en 
ovanligt innerlig och stämnings-
full julotta.  
Den unge pastorsadjunkten blev 
sjuk och låg länge till sängs. En 
ung lärarinna i församlingen be-
sökte honom en dag. Henne gav 
han det hemlighetsfulla brevet 
och bad henne att hon skulle ge 
det till sin fästman, som också var 
präst, så att han skulle kunna vi-
darebefordra det till Domkapitlet. 
Var finns brevet? 

Efter en tid tillfrisknade den unge 
mannen, men han lämnade präst-
banan för att i stället bli lärare. 
Vad som hände med det mystiska 
brevet är oklart, men det har ald-
rig kommit fram till Domkapitlet 
och idag finns det antagligen ing-
en i livet som vet vad det inne-
höll. Eller…? 
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Lena och Marianne kan allt om gutars mål, 
I förra numret presenterade jag två recept från ett reportage i tid-
ningen Land, 22 maj 1992. Monica Hörner besökte Marianne Berg-
ström och Lena Olofsson som lagade gotländsk mat. Här är nu de två 
sista recepten från reportaget. 
Gotländskt långpannebröd 

Gotlandslimpan är välkänd och älskad. Den tar sin tid att göra. I 
boken ”Mat och måltidsseder på Gotland” finns det genuina sättet att 
baka väl beskrivet. Men Lena tycker att det här är ett utmärkt sätt att 
enkelt baka ett bröd som liknar gotlandslimpan i smaken. 
100 g jäst 
1 liter ljummet vatten 

2 msk ättiksprit 

1 dl socker 

1 dl sirap 

2 tsk salt 
2 tsk brödkryddor eller pomerans 

1,5 kilo (ca 27 dl) rågsikt 

Smula jästen i degbunken. Häll på ljummet vatten. Rör om tills jästen 
löser sig. Blanda i ättiksprit, socker, sirap, salt och kryddor. Tillsätt 
mjölet och arbeta degen smidig. Den ska vara ganska lös, men ej rin-
nande.  
Låt degen jäsa i 30 minuter. Arbeta den igen, ev. med lite mjöl. Häll 
ut degen i smord långpanna och låt jäsa i 30 minuter. Grädda i 175 ° 
cirka en timme. Låt svalna på galler under bakduk. Dela i tre limp-
stora bitar. Utmärkt att frysa.  
 

Hildings laxsoppa 

Lax, morötter och lök, alla vanliga och bra gotländska råvaror, finns i 
denna soppa. Receptet har Lena fått av Hilding. Han bor (bodde?) på 
Fårö, har varit sjöman men har gått i land och ägnar mycken tid till 
fiske. Praktiskt att koka allt i samma gryta. Ibland lägger Hilding i po-
tatisbitar och serverar den som mättande huvudrätt.  
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Hildings laxsoppa 

8 portioner 

500 g filead lax 

1 liter vatten 

1 msk salt  
1 msk ättiksprit 

2 msk socker 

5 vitpepparkorn 

10 kryddpepparkorn 

2 medelstora morötter 

1 palsternacka 

10 cm purjolök 

1 gul lök 

1—1,5 liter mjölk 

2 msk vetemjöl 
2 dl grädde 

Koka upp vattnet tillsammans med salt, ättiksprit, socker och peppar. 
Lägg i laxen och låt den koka sakta cirka 10 minuter eller tills den nätt 
och jämnt blivit genomkokt. Ta upp laxen och lägg den på en tallrik.  
Skala och strimla morötter och palsternacka. Skölj, skala och strimla 
purjolök och lök. Lägg allt i fiskbuljongen och koka sakta tills grönsa-
kerna är kokta. Späd med mjölk. Koka upp och rör i en blandning av 
mjöl och grädde. Lägg i den delade laxen och låt allt koka ett par mi-
nuter. Smaka ev. av med salt och vitpeppar. Servera rykande het. 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

Lör 28/11 15.00 Granen och bocken kläs i Västergarn. Sid 7 

Sön 6/12  Sista beställningsdag för Röda Korsets bakning. 

Lör 12/12 10-14 Brödhämtning i Gervaldsgården. Se nedan. 

Mån 11/1 2021 Styrelsemöte Sanda Hbf i bygdegården   

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Ni beställer – vi bakar - ni köper och äter 

Sanda Västergarn Röda Kors bakar, ni köper och på så sätt mättar vi 
många munnar ute i världen.  
Årets kaffekalas blev inställt liksom syföreningsauktionen. Den lade vi 
på nätet och den gick över förväntan och då bestämde vi att också ha 
kakbak på nätet. Enda skillnaden är att nu är det fasta priser.  

Regler: Ni beställer bakverken hos Inger tel 242011 el 0705/642011 
senast den 6 dec. 
Bagerskorna Agneta, Anna-Stina, Astrid, Bibbi, Eivor, Gertrud, Gunvor, 
Inger, Vera o Ylva bakar 

Ni hämtar den 12 dec mellan 10.00 och 14.00 i Gervaldsgården. Då 
är det ni beställt lagt i askar o påsar och ni betalar med swish till Vera 
073/0250731 eller kontant.  
Dessutom bjuder vi på en kopp lussekaffe o pepparkaka utanför. Så 
ring ring..... 

 Priser på bakverken: 
 Lussebullar o pariservåffla 10 kr/st.  
 Smörkransar 6 kr /st.  
 Gorån, mandelmussla, halvmånar, rullrån 8 kr /st.  
 1 hel drömtårta 50 kr.  
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Nu är det dags för granen och bocken 

 att få komma på plats igen  
och lysa upp i vintermörkret. 

Lördag 28 november kl. 15.00 

ses vi på festplatsen  
i Västergarn 

för att klä granen och 
bocken med ljus. 

Och så kommer tomten 
med julklappar  

till alla barn 

Vi bjuder på glögg.  

Välkomna! 

En adventsros  
till våra klockare  
Gunnar Eriksson och Hans Paulin 

som räfsade löv och gjorde  
så fint på Sanda kyrkogård 

till Allhelgonahelgen! 

Jag önskar alla mina medskrivare och läsare  
en fin advent, en God Jul och ett Gott Nytt År. 
Tack för alla bidrag och glada tillrop.  
Jag ser fram emot 2021 med många nya bidrag 

till Sandpappret.  Gunvor  
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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 

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 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 2 

MANUS IN SENAST 8/1 2021 

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 

  Profiler i Sanda 

 

      Mannen som driver  

      Stenhuse Gård med 

      odlingar och gårdsbutik, 

      Tomas Stenhuse. 

 

 

      Text och foto: Agneta Lippman 


