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Jordgubbar 

Jag, och många andra, älskar jord-
gubbar. Och det skall vara våra 
svenska jordgubbar. Våra egna 
söta små gubbar. Men, om man 
vill odla egna jordgubbar - hur gör 
man och vilka sorter är mest här-
diga samt ger flest bär? Jag be-
sökte Stenhuse gård och fick en 
liten lektion av Tomas Stenhuse. 
Efter den lektionen så inser jag att 
det till stor del handlar om kemi, 
åtminstone om man skall odla 
dessa bär som näringsidkare. 
Om man ska börja att odla jord-
gubbar så köper man i regel fär-
diga plantor. Det går också att så 
frön. Jag undrade dock hur många 
år som en jordgubbsplanta ger 
skörd. Tomas svarade att det generellt brukar vara i tre år. Men på 
Stenhuse gård har de plantor som är sex år gamla. De äldre plantorna 
ger dock färre och mindre bär. När plantorna ska bytas ut planterar 
man under ca tre år annat på den mark där jordgubbsplantorna suttit, 
exempelvis havre som är sanerande för marken. Vanligt växelbruk 
som jag fick lära mig om för många år sedan. På Stenhuse gård ligger 
det plastlister runt plantorna. Det minskar ju möjligheten för ogräs att 
komma upp. All rensning av plantor och runtomkring sker för hand. 
Självklart så tillför man gödning. Hur ska en odlare då veta vad som 
behöver tillföras och i vilken mängd? Jo, som odlare skickar man blad 
från plantorna till LMI AB i Helsingborg. De gör analyser av bladen och 
inom några dagar får man besked om vad som skall tillföras plantorna  
och i vilken mängd. Det jag förstod är att man som egen odlare inte 
ska lägga på massor av gödning på våren och sedan tro att det räcker 
hela säsongen. Moder Natur styr ju över gödningen. Om det regnar 
mycket kan ju en stor del av den gödningen rinna bort. Det gäller ju 
att följa vädret växlingar och anpassa vattning och gödning därefter. 



 3 

Jag köpte en bok som heter Gödsel för några år sedan. Redan då blev 
jag medveten om att hanteringen av jorden och gödning m m är en 
hel vetenskap.  
På Stenhuse gård odlas en tidig jordgubbssort, Rumba, och därefter 
mognar en sort, Sonata, och till sist kommer sorten Malvina. Malvina 
har mycket smak och dessutom är jordgubben röd rakt igenom. Ser 
vacker ut, enligt mig, när man gör vissa desserter. För den upp-
skattade självplockningen har Stenhuse gård sorten Korona. Mina 
barnbarn som kommer efter midsommar vill ju ha jordgubbssmoothie 
till frukost och senare ser de självklart fram emot självplockningen.  
Text och bild: Agneta Lippman 

 

Spelmansstämma i Sanda 

Söndagen den 12 juni var det spelmansstämma i Prästgårdsparken. Vi 
började med en spelmansmässa i kyrkan. Gudstjänsten innehöll en hel 
del folkmusik samt danser. En fin tradition med en gudstjänst och se-
dan dans och musik i parken. Jag hoppas att den här traditionen kom-
mer att leva vidare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. 
nästa sida 
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Hembygdsföreningens 
alerta ”personal” grillade 
och serverade riktigt goda 
hamburgare.  
Emilio Estrada framförde 
några melodier på sin fiol. 
Honom kommer vi att få 
höra mer av i flera Gullin-
konserter under sommaren. 
Till det trevliga evene-
manget bidrog ett soligt och 
fint sommarväder. 
 

Text och bilder: 
Agneta Lippman 

 



 5 

Lars Gullin - sommaren 2022 

Fredag 1 juli kl. 19.00 

Konsert med Sanda Jazz Station  
Sanda Jazz Station spelar utanför museet om vädret tillåter,  

annars flyttar vi in. 
Sophie Malmros, sång, Torsten Kvarnsmyr, trumpet, Charlie Östborn, 

gitarr, Håkan Anderson, kontrabas, Stefan Magnusson, trummor. 
Fritt inträde - Kaffeservering 

 

 

Söndag 17 juli och lördag 6 augusti kl. 19.00 

Jazzklassiker 

Gullinmuseet/stationshuset Sanda. 
Andreas Pettersson, gitarr, Jonas Granberg, saxofon,  
Josef Karnebäck, bas och Jesper Kviberg, trummor. 

Inträde - Kaffeservering 

 

 

Tisdag 19 juli kl. 19.00 

Mainland Jazz Collective 

Gullinmuseet /stationshuset Sanda 

Nu aktuella med sitt tredje album 
”Slobodan´s Puzzle”. 

Erik Tengholm, trumpet, Leonard Werme, 
altsaxofon, Hannes Junestav, trombon, 
Britta Virves, piano, Johan Tengholm, 

kontrabas, Oscar Johansson Werre, trum-
mor. 

Inträde - Kaffeservering 

VÄLKOMNA! 
Sanda hembygdsförening  
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Sanda Västergarn Röda Kors 

Lotteri på Västergarnsdagen 

Sanda Västergarn Röda Kors kommer att som vanligt delta med ett 
lotteri på Västergarnsdagen den 23 juli. Det brukar vara fina vinster 
och vill någon lämna vinster, tar vi tacksamt emot. Hör då av er till  
Anders 242018 eller Eivor 072/5049053.  
Vi syns vid lottståndet!! 
Allmogebåtens dag 

Nationaldagen var det Allmogebåtens dag vid Kovik. Massor av folk 
hade hittat dit denna soliga dag med lagom blåst i seglen för båtarna. 
Sanda Västergarn Röda Kors var på plats med kaffeservering. Minst 
130 kakpåsar, massor av nybakta frallor med skinka och ost, 240 kop-
par kaffe och många glas saft sålde vi. Nästan 10 000 kr blev det till 
dem som behöver ute i världen.  
Syföreningens utflykt 

Den 16 juni hade Röda Korsets syförening sin sedvanliga utflykt. Kl. 9 
samlades nio källingar vid kyrkan för att med två bilar åka iväg mot 
Norrlanda.  
 

Gunvor hade ordnat med resmål och planerat dagen på ett såå bra 
sätt. Först kom vi till ruinen av Bringes medeltidsgård och sedan be-
sökte vi Gunilla Axén. Utbildad på Konstfack designar hon mönster, 
som sen trycks på tyg i både Sverige och Baltikum. Sen sys det av ty-
gerna bl.a. påslakan, tehuvor, skjortor och klänningar, både till vuxna 
och barn. Hon berättade intressant om hela produktionskedjan och 
sen gav hon oss en liten visning av sin fina trädgård, som prunkade av 
blommor och som hon anlagt i engelsk trädgårdsstil.  
 

Innan lunch hann vi med snabba besök i kyrkan och Norrlanda Forn-
stuga. På Liste gård fick vi en guidad visning i deras enorma trädgård, 
en mycket god kajpsoppa och rabarberpaj till efterrätt.  
Efter lunchen lämnade vi Norrlanda och åkte till Gothem och tittade 
på ljustillverkning i Ljusmakeriet. Jessica Johansson driver företaget, 
hon köpte 2015 inventarierna från Norrlanda ljus och startade tillverk-
ningen med hjälp av en stöpkarusell av äldre modell, ett riktigt hant-
verk. Vi gick därifrån med många vackra ljus med oss.  
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Tillbaka till Norrlanda, på vägar som många av oss aldrig åkt på, kom 
vi till Liste ängar och efter vandring i snårig terräng kom vi fram till 
ett speciellt lammhus. Verkligen värt ett besök.  
Trullhalsar gravfält i Anga med mer än 350 gravar från järnåldern. 
Stora stenrösen och ensamma stenstoder andades sån frid bland 
ljung och ormbunkar.  
Sista stoppet blev vid Hammars i Norrlanda. Där drack vi vårt med-
havda kaffe vid fiskeläget. Det var så rofyllt, så vi njöt länge innan vi 
bröt upp och återvände hem. Tack alla för en fin dag och särskilt 
Gunvor som planerat och lagt upp resan.  
Inger E. 

 

Svenska kyrkan 

Konfirmation 

Pingstafton var det konfirmation i Sanda kyrka. Sju konfirmander har 
under många månader med läger och undervisning svetsats sam-
man. Janne Manni och Erik Tibell har lett undervisningen som avslu-
tades med en fin högtid denna vackra varma pingstafton. /Inger/ 

 

Skolavslutning 

Den 14 juni var det som traditionen bjuder avslutning i Sanda skola. 
Kyrkan var välfylld då Janne präst hälsade välkommen och önskade 
alla, särskilt barnen ett härligt sommarlov. Sen sjöng barnen - klassvis 
- förskoleklass, ettan, tvåan och trean egna sånger under Johans led-
ning. Applåder och visslingar. Vi sjöng gemensamt Den blomstertid 
nu kommer och treans elever fick varsin ros som hej då till Sanda 
skola. Nästa läsår är de elever i Klinteskolan.  
Karin som varit verksam som lärare i Klinte rektorsområde, företrä-
desvis i Sanda skola, sa hej då till skollivet. Vi önskar henne ett härligt 
pensionärsliv. Tack Karin från gamla elever och deras föräldrar för att 
du var en så bra lärare och framför allt uppmuntrade till att läsa. Du 
satte spår. 
Inger med familj 
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Kom gärna och spela tennis på vår ny fina 
hardcourt bana i Västergarn 

Banan ligger på högersida 140:an ifrån Visby sett snett emot Stelor. 
Man kan köra in vid skylten Sjöviken eller mer direkt via infarten 
därefter ifrån Visby sett. Vi tar 200 kr/timme för spel och banan är 
öppen alla dagar i veckan emellan 08:00 och 18:00.  

Bokning tennisbana 

1. Ni går in på www.matchi.se 

2. Logga in om ni redan har ett konto hos Matchi, annars  
 registrera nytt konto där. 
3. När ni gått igenom stegen för att skapa konto och fått  
 bekräftelsemejl från Matchi så loggar ni in. 
4. Under ”Hitta anläggning, stad..” skriver ni in Västergarn.. och 
 väljer det alternativ som dyker upp: ”Västergarn Tennisbana” 
 Klicka på Smash! 
5. Börja boka. 
Välkomna, Kronholmens samfällighetsförening.  
kronholmenssff@gmail.com   

mailto:kronholmenssff@gmail.com
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Gotlands Fiskerimuseum Kovik 

Föreningen håller ÅRSMÖTE 

söndagen den 17 juli klockan 14.00 vid museet. 

                           Alla medlemmar  -  
                          gamla och nya är välkomna! 

                         Vi bjuder på musikunderhållning  
                        och kaffe och kaka. 

 

 

 

The RIPPLES 

spelar Irish & Americana 

 

                          Sanda bygdegårdpark  
                         Lördag 16 juli kl. 19.00 

                              Vid regn i bygdegården. 
 

                                              Servering av kaffe, korv  
                    och hamburgare 

 

                           Inträde. 

                      VÄLKOMNA! 
              Sanda hembygdsförening 
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Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

 

 

I Västergarn  

Lördag 23 juli kl. 11.00 - 16.00 

Marknad och musik på festplatsen, 
gutniska lekar, prova på att kasta varpa, 

kafé, korvgrillning, ponnyridning,  
kappsegling i hamnen med allmogebåtar 

och mycket mer. 

VÄLKOMNA! 

     Foto: Agneta Lippman 
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Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Vi har färskt bröd 
varje morgon ! 

Våra limpor, frallor & bullar bakas tidigt varje 
morgon hos den gode bagaren i Västerhejde. 
Det är alltid svårt att beräkna antal och vi vill 
såklart gärna undvika matsvinn. Välkommen att 
förbeställa bröd före kl 09.00 dagen innan.  

Öppet alla dagar 

08.00 -18.00    

Följ oss gärna på sociala medier 

@westergarnlanthandel 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Fre 1 19.00  Konsert med Sanda Jazz Station utanför  
   Gullinmuseet. Sid. 5 

Lör 2  19.30 Helgmålsbön vid Petarve vattensåg. Erik Tibell, sång  
   och gitarr och Gertrud Jakobsson, sång och flöjt. 
Lör 2 20-24  Sommardans i Sanda bygdegårdspark. Sid. 24 

To 7  19.30  Musik i sommarkväll i Mästerby kyrka. ”Livet, dö-
den,    kärleken”. Clara Andermo, fiol och Erik Ronström,  
   gitarr. 
Sön 10 17 o 20 Lars Gullin konsert i Sanda kyrka. Sid.1 

Sön 10 20.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka. 
Lör 16 13-16 Vernissage konstutställning i Västergarns  
   hembygdsgård.  Sid. 16 

16-23/7 13-17 Konstutställning i Västergarns hembygdsgård. S 16 

Lör 16  19.00 Irländsk folk & rock i Sanda bygdegårdpark med The 
   Ripples. Sid 9 

Lör 16 19.30 Helgmålsbön med musik vid Valbyte. Janne Manni,  
   sång och gitarr. 
Sön 17 10.00 Högmässa i sommartid i Sanda kyrka.  
Sön 17 19.00 Jazzklassiker i Gullinmuseet/stationshuset, Sanda.  
   Sid. 5 

Sön 17 14.00 Årsmöte Gotlands fiskerimuseum Kovik. Sid. 9 

Tis 19 19.00 Konsert med Mainland Jazz Collective i  
   Gullinmuseet/ stationshuset Sanda.  Sid. 5 

Lör 23 11-16 Sockendag i Västergarn. Sid. 10 

Lör 23 19.30 Helgmålsbön med musik i Mästerbyänget. Annika  
   Hansson Gardelius, blockflöjter. 

 JULI   2022 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  
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Tor 28  19.30 Musik i sommarkväll i Sanda kyrka. ”Lina Sandells liv  
   och sånger”. Familjen Hellgren på möjliga och omöj- 
   liga instrument. 
Sön 31 10.00 Högmässa i sommartid i Västergarns kyrka. 
 

 

Mån 1 19.00 Styrelsemöte Sanda hbf. 

Lör 6  19.00 Jazzklassiker i Gullinmuseet/stationshuset Sanda. 

 AUGUSTI   2022 

Medlemsavgift Sanda hembygdsförening  
Familj 150 kr - Enskild 75 kr 

Postgiro 28 65 38-4 

Swish 123 671 35 72 eller scanna QR-koden . 

Medlemsavgift Sanda hembygdsförening  
Familj 150 kr - Enskild 75 kr 

Postgiro 28 65 38-4 

Swish 123 671 35 72 eller scanna QR-koden . 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

TACK 

till alla  
som på något sätt  
medverkat till att  

spelmansstämman och midsom-
marfirandet blev så bra!  

Bilden: Trollkarlen Johannes trol-
lar på midsommarafton. 
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Från Skeppshandel 

till Lanthandel 
Av Sanna Göthman 

Del 1av 3 - Dåtid 

”Handelsmagasinen på Övide gård påminner om en svunnen tid då 
orten blomstrade.” Så står det på sajten skeppare-nyman.se 

Med hjälp av uppgifter i arkiven från Visby Sjömanshus har man följt de got-
ländska sjömännens på- och avmönstringar i Västergarns hamn. Bengt Nyman 
har släktforskat och skapat en trevlig hemsida där man kan hitta familjen Ny-
mans framfart på haven och här i Västergarn. 
 

Under åren 1762-1790 gjorde bröderna Olof, Per och Johan över 90 resor på 
nästan 40 olika fartyg. Det var de två äldsta bröderna Olof och Pers ättlingar 
som genom följande fyra generationer fick mycket stor betydelse för sjöfarten 
och skeppshandelns utveckling i Västergarn. Det är från deras släktgrenar som 
nästan ett 30-tal sjöfarare och handelsmän, de flesta av dem befälhavare, kom-
mer ifrån.  

Släkten Nyman bedrev en omfattande handels-verksamhet i 
Västergarn. Denna tog fart i början av 1800-talet då han-
delsmannen och skeppsredaren Olof  (Ole) Herman Nyman 
startade skeppshandel på fastigheten Övide, där Wester-
garn Lanthandel ligger idag.  

På Övide uppförde han handelsboden med flera stora ma-
gasinsbyggnader som ännu står kvar idag. Till gården hörde 
även kalkladan i hamnen som han tillsammans med kalk-
brännarna från Hede var delägare i.   

Under åren 1852–1896 bedrev Ole Nyman en omfattande skeppshandel med 
minst 7 egna segelfartyg som hade sin hemmahamn i Västergarn.  
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Erik Olsson har tecknat en kväll med dans på bryggan i Västergarn.  
Här syns Nymans Skutor Fru Lona, Hermine och Doris. 

Ole var gift med Johanna Elisabeth f. Westberg 

På grannfastigheten Snauvalds fanns en direkt konkurrerande handel, som bed-
revs av Joachim Westberg. Oles svåger. Denna verksamhet förde dock en ty-
nande tillvaro och kom så småningom att upphöra. Lite kul i sammanhanget är 
ju att jag och min familj som köpte Snauvalds 1982 faktiskt är släkt med West-
bergs som hade handeln där på sent 1800-tal. 

På Övide gick affärerna bra, sonen Johannes Emanuel (1865–1912) övertog rö-
relsen efter fadern och senare tog även tredje generationen över genom Harry 
Nyman (1898–1978). På grund av den allmänna nergången i skeppshandeln 
under början av 1900-talet upphörde firman O.H. Nyman med sin verksamhet 
på Övide omkring 1913.  

Fastigheten med handels-
verksamheten arrendera-
des först ut till Albrekt Olin 
från Klinte för att omkring 
1921 förvärvas av Valde-
mar Nilsson.  

1943 övertogs den av 
Lennart Klintberg som be-
drev Lanthandel och seder-
mera Närlivs och ICA butik.  

Fortsättning följer … 

     I nästa nummer Del 2: Lanthandelns uppkomst och död. 
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Byggnaderna vid Kovik 

Strandbod från Fluntinge i Grötlingbo 

Text och foto: Ronny Sagebrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna bod är den enda av sitt slag, byggd i trä, med sandstenstak. 
Den påträffades 1952 i Fluntinge fiskeläge, mycket förfallen. Där hade 
den ingått i en rad av 8-10 liknande bodar och hade överlevt de 
andra, då den var byggd av stabila ekstolpar. Man fick köpa den för 
200 kronor av ägarna, Gösta Olsson med flera. Påföljande år flyttades 
boden till Kovik. Mycket nytt virke måste isättas, vilket delvis skänktes 
av Rudolf Karlsson, Vives, som var född i Grötlingbo. Många personer 
deltog i körslor och arbete, alla utan ersättning. 
 

Väggstolparna är 8 - 11 
tum grova, syllar och 
takreglar är av ek. Boden 
är 5,10 meter lång, inräk-
nat det förlängda taket, 
3,22 meter bred och tak-
höjden är 2,66 meter. Väg-
garna består av 5 cm 
tjocka bular/plankor i 
skiftesverk. 
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Veteranbilsutställning i Sanda 

VESTbygdens LRF-förening anordnade sön-
dagen den 19 juni en utställning av veteran-
bilar i Sanda. Det var första gången detta 
evenemang anordnades och vi är nog många 
som hoppas att evenemanget återkommer 
nästa år. Det kom totalt 24 bilar. För att vara 
en veteranbil så ska bilen vara minst 30 år 
gammal. Sören Pettersson hälsade oss väl-
komna.  
Det hade samlats mycket folk som inspekte-
rade bilarna. En del av ägarna/förarna pra-
tade varmt om sina bilar. Korv och kaffe ser-
verades till ett mycket humant pris. Därefter 
blev det en åktur till Lojsta slott, där vi 
avnjöt en kopp kaffe med dopp. Jag fick nö-
jet att åka i en röd Mustang från 60-talet. Härligt när chauffören tram-
pade gasen i botten!                              Text och bilder. Agneta Lippman 
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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! 

sandagotland.se 
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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 

sandagotland.se 

Ur skoltidningen Plumpen från Sanda skola maj 1995.  
Tidningen gjordes av 5-6an, lärare var Björn Wassberg. 
Kyrktornet 
Snickare från Gotlandsbyggen reparerar kyrktornet. Vi frågade en kille 
om dem hade fallskärmsavtal, för det tänkte vi att dem skulle behöva. 
Han skrattade och sa: -Tyvärr inte, han berättade att dem hittat gamla 
spikar, brädor och fågelbon. Vi frågade om dom hade tappat något 
verktyg från toppen? Han svarade Ja. OBS! Bli aldrig snickare om du är 
höjdrädd för då får du gå först upp i toppen. 
Av Daniel N och Calle 

Vi intervjuade en person som stod och mätte bräder. Vi frågade bland 
annat: Får man inte svindel när man står där uppe? Och det fick dem 
inte. Dom hade gamla stockar som dom skulle lämna till fornsalen. Vi 
frågade om någon ramlat ner någon gång. Som tur var hade det inte 
hänt. När det regnat blir det både vingligt och halt. Vi frågade när 
dem blir klara? Dom räknar med att vara klara ungefär till jul om det 
inte blir oväder.  
Av Sandra och Lisette 
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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 2022 

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 31 

MANUS IN SENAST 29/7 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

sandagotland.se 


