
 1 www.sanda-gotland.net 

 

 
NR  10 OKTOBER   2019   Årg. 24 

 

En ”skrämmande” afton 

          Halloweenkväll 
                   Sanda bygdegård 

         Fredag 1 november kl. 18-22 

Spökstig i parken för alla, stora och små. 

Ta med ficklampa. 
Kvällens meny: 

Chili con carne med tillbehör. 
Kaffe med kaka. 

Anmäl gärna till Ola,  
073-9797102 eller 

sanda.bgard@gmail.com 

Välkomna! 
Sanda hembygdsförening 
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Kovik och folket vid Korumpan 

En berättelse om en plats på Gotland under 125 år 

av Ronny Sagebrand 

 

Människorna vid Gotlands stränder fann i gamla tider sin försörjning 
främst genom fiske och jordbruk. Socknarnas folk hade gemensamma 
fiskelägen vid sina stränder, där de byggde länningar för att där dra 
upp sina båtar och skydda dem för havets vågor. I fiskeläget byggde 
de bodar för sina nät och redskap och också för att sova i när det var 
alltför ont om tid för att ge sig hem till gården mellan turerna ut till 
fiskeplatserna. 
Från mitten av 1800-talet skedde en stor utflyttning till Gotland, delvis 
till följd av arbeten med torrläggning av myrmarkerna och senare 
också vid byggandet av det järnvägsnät som kom till. Många av dessa 
kanalgrävare och rallare kom från Småland, bland dem Erik Olssons 
farfar Karl Johan, som var född i Gullabo. Vid den här tiden kom en 
inflyttning till Sanda och några bosatte sig runt fiskeplatsen vid Kovik. 
Så småningom kunde man köpa sig en jordlapp, bygga sig ett hus, 
skaffa en ko och en gris. Tillsammans med en granne eller två, byggde 
man kanske en liten fiskebåt för att komplettera de små försörjnings-
möjligheter man hade. 
Den långa slingrande udden vid Koviken kallades Korumpan. Den yttre 
delen, som nog långt fram på 1800-talet var en vattenomfluten liten 
holme, kallades Fugelholmen. Med tiden kom de gamla inbyggarna 
vid platsen att kallas och kalla sig själva, ”korumpianer”! En hedersti-
tel! 
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Men ännu i slutet på 1800-talet var det glest mellan husen vid Kovik. 
På generalstabskartan från 1896 är bara två fastigheter markerade - 
nuvarande Runne 1:43 och Botvide 1:46, dvs det hus där senast Erik 
Olsson bodde och det som ligger mittför detta på motsatta sidan om 
landsvägen. Runne 1.43 kallades tidigare Åströms torp och finns be-
skrivet i olika sammanhang. Det är väl ändå möjligt, att det så sent 
som på 1890-talet ändå fanns flera hus i närheten, men att de inte 
kommit med på kartan av olika skäl.  
I Birgit Fors efterlämnade anteckningar - på biblioteket i Klinte - lä-
ser jag: 
Storbonden vid Ragnvalds i Stånga hade en piga - Maria Hägg. Maria blev 
med barn, som man förstår var det husbonden som var fadern utan att dock 
erkänna det. Barnet, en son, kom till en ”jordemor”, men blev sedan 
utauktionerad till ”lägstbjudande” som tidens sed var. Strax efter dog den 
lille pojkens nye ”far”, varpå han kom till kyrkoherden i Sanda som 
”getarepojke”, dvs han vallade de lösgående ungdjuren nere på den 
oskiftade marken. Han fick namnet Niklas.  

Rätt snart därefter blev Niklas sjuk i hjärnfeber och efter detta förändrades 
hans sinnelag. Han blev ”snarstucken, argsint och illvillig”.  
Niklas vallade djuren på strandängarna nedanför Åströms torp vid Kovik. PÅ 
torpet bodde båtsman Westring med unga hustrun Emma och lilla dottern 
Catharina.  
Westring omkom i samband med räddning av en strandad skuta.  

Niklas började fantisera om en framtid med Emma, men hon blev rädd för 
honom och hans ombytliga humör . Prästen i sanda - Kruuse - försöker stötta 
den unga änkan och Niklas blir svartsjuk.  

I vredesmod överfaller Niklas Emma nere på stranden och stryper henne. När 
den lilla Catharina kommer springande till sin mor dödar Niklas också henne. 
Han begraver kropparna vid Trullstainen på Runne ägor och ger sig sedan till 
prästgården där han överfaller Kruuse. Kruuse försvarar sig och dödar Niklas. 
Därpå går han till Trullstainen, där Niklas sagt att han begravt Emma och 
Catharina. Kruuse tar sitt liv - han hänger sig.  

Historien - som kan ha utspelats i början av 1800-talet -  får sin förklaring 
många år senare. Kruuse hade skrivit ett brev, som han lämnat ifrån sig med 
förbud att det öppnades före ett visst datum. 

Några andra uppgifter om denna händelse har jag inte kunnat påträffa. Är 
det en ren skröna? Eller har man glömt?                   Fortsättning följer. 
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Veckans 4HARE 

11 september kunde man på 4H:s Facebooksida läsa en 
intervju med Fanny Wallin från Sanda. Hon har gett sin 

tillåtelse att publicera intervjun i Sandpappret.  

Hur hittade du till 4H? 

Jag hittade till 4H genom mina två äldre systrar som deltog på 4H och 
som verkade ha så roligt. Det var då ett givet val att jag också skulle 
ha lika kul.  

Vad gör du i 4H? 

Just nu är jag vice ordförande för Gotlands läns 4H. Vi har precis ar-
rangerat årets riksläger, Rix19 ihop med ett gäng fantastiska funktion-
ärer för er härliga deltagare. Tack alla för ett fantastiskt läger! 

Vad gör du annars, när du inte engagerar dig i organisationen? 

Jag tog examen i juni som butikskommunikatör och inredare efter tre 
års studier och skall nu börja jobba som inredare i Åre. Jag flyttade 
upp dit i veckan för att bo ihop med min kille och för att jobba. På friti-
den pysslar jag en del, umgås med vänner och inom den närmaste 
framtiden kommer jag att inreda vår lägenhet.  

Vilket är ditt bästa 4H-minne? 

Mitt första riksläger är ett av de starkaste minnena. Det var i Bohuslän 
07, jag skulle bara vara där över helgen, eftersom min storasyster satt 
på stämman och vi skulle tillbaka till Gotland för att spela pärk. Så 
efter helgen sa vi hej till alla och lämnade området för att åka hem, 
halvvägs till båten säger jag till min syster: ”Det känns som att vi läm-
nar en familj”. Med det sagt vände vi på närmaste ställe och pärken 
fick klara sig utan oss, 4H-familjen ser man en gång om året.  

Vad har du för framtidsdrömmar? 

Att ha ett trivsamt liv och att fler roliga uppdrag inom organisationen 
dyker upp. 

Vad är det bästa med 4H? 

Att 4H får en att växa som person genom att man får nya uppdrag och 
mer ansvar, samt alla fina vänner man får runt hela Sverige o världen. 
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Rix19 med 4H i Sanda sommaren 2019 

Under sommaren arrangerade vi riksläger vid Sanda bygdegård. Ett ung-
domsläger av Sveriges 4H som lockade 180 ungdomar från hela Sverige att 
komma hit under en vecka och tävla med sina län. Sveriges 4H är en riksorga-
nisation av unga för unga som har som syfte att utveckla barn och ungdomar 
till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för 
omvärlden samt att främja ett sunt levnadssätt för barn och ungdomar ge-
nom friluftsliv, aktiv fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.  

Ett riksläger är ett ungdomsläger som varje år arrangeras av olika länsför-
bund och i år stod vi, Gotlands 4H, som värd för lägret som gått under nam-
net Rix19. Deltagarna var ifrån Skåne i söder till Jämtland i norr, samt två 
internationella deltagare från vår systerorganisation IFEY. Lägrets schema 
var fullspäckat av olika aktiviteter för deltagarna och veckan inleddes med 
ett invigningståg i Visby med tillhörande invigningstal som hölls av självaste 
Gunnel Wallin.  

I samband med lägret hölls den årliga stämman och vi var närmare 250 per-
soner på området. Samtliga deltagande län tävlade mot varandra i olika gre-
nar för att vinna lägertoppen och få äran att ta med sig fanan hem. Några av 
de tävlingar som hölls under lägret var volleyboll, enligt tradition, talangtäv-
ling och udda idrottsgren som i år var Kubba - kubb med en twist. Veckan 
avslutades med att deltagarna fick prova på olika gutniska idrotter, under 
ledning av Sanda IF, kvällen avslutades med helgrillat lamm med tillbehör 
och lägertoppen vanns av Värmlands län.  

När vi stod där på Almedals-scenen första 
dagen framför våra 180+ deltagare som 
tagit sig hit för vår skull kändes det fan-
tastiskt att det vi planerat under två års 
tid äntligen skulle ske. Allt från mat till 
toaletter och scheman har planerats och 
roligast av allt var att alla var så nöjda 
med den plats vi valt att hålla lägret på. 
Det möjliggjordes av ett fint samarbete 
med Sanda Hembygdsförening som 
stöttat oss och hjälpt oss i ordning inför 
lägret.  

Tack Sanda!  

/Fanny/ 
Lägerchefen Fanny Wallin 
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Till salu 

Adam och Simon Österlund har 

prydnadspumpor till salu! 

Äldre vävstolar skänkes! 
Delar kan fattas… en från Dalarna, en från  

Hälsingland, den senare har jag vävt mattor i, 
 dalastolen har jag inte satt ihop, den bör vara ca 

150 år.. vävpallar ingick inte… 

Karin Persson, 0738-145470 

    Oktoberdans 

          Lördag 26 oktober kl. 20-24 

         Sanda bygdegård 

         Mia & Co spelar 

        VÄLKOMNA! 

Röda Korsets frågetävling 

Kretskampen 
hos Vera och Per-Åke Sandsjö, Gervalds 

Torsdagen den 17 oktober kl. 19.00 

Prick kl. 19.00 börjar vi och håller på fram till 20.00. 
Kom gärna en kvart innan vi börjar. Alla medel är tillåtna i frågetäv-

lingen  -  dator, telefon, böcker , tidningar, ring en vän… 

Efter tävlingen blir det fika. 
Varmt välkomna! 
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Julmarknad  i Västergarn 
Söndag 8 december kl. 13-16 

2:a advent i hembygdsgården och i vår 

fina lada laddar vi upp med försäljning av  
kransar, bröd, godis, julklappar, julpynt m.m. 
Tomten kommer med julklappar till alla barn! 

Lotteri och julpyssel! 
Gör ditt granpynt, julklapp och annat kul. 

Kaffeförsäljning o. glögg med saffransbröd och pepparkakor. 

  Vill du vara med och sälja, kontakta 

  Eva Nordenberger tel. 0498-245004 

  Cathrin Ingman tel. 073-960 37 70 

VÄLKOMNA! 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 13  13.00 Mässa och skördeauktion i Mästerby kyrka.  

Tor 17  12.00 Sopplunch i Västergarns hembygdsgård. 

Tor 17  18.45 Röda Korsets tävling ”Kretskampen” hos Vera och  
   Per-Åke Sandsjö, Gervalds. Sid. 6 

Sön 20 13.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka. 

Mån 21 16.15-16.35 Bokbussen finns vid Sanda bygdegård. 

Fre 25  19.00 Oktoberfest i Västergarns hembygdsgård. Sid. 7 

Lör 26 20.00 Dans i Sanda bygdegård.  Sid 6 

Sön 27 14.00 Röda Korsets kaffekalas och auktion i Sanda bygde- 

   gård. Sid 16 

Mån 28 19.00 Sanda Hbf styrelsemöte i bygdegården. 

Ons 30 13.30 Onsdagsträff i Sanda bygdegård med Olle Jonsson  
   som berättar om Sydafrika. 

 

Fre 1 18.00  Halloweenkväll i Sanda bygdegård. Sid 1 

Lör 2  10.00 Mässa i Sanda kyrka. 

Lör 30 11-15 Adventsmarknad i Sanda bygdegård. Sid 9 

 

Ons 4 19.00 Länsteatern i Sanda bygdegård.  Sid 11 

Sön 8 13-16 Julmarknad i Västergarn. Sid. 7 

OKTOBER  2019 

NOVEMBER   2019 

DECEMBER   2019 
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Adventsmarknad 
Sanda bygdegård 

Lördag 30 november kl. 11-15 

Försäljning av hantverk, mat, bröd m.m. 
Lotterier med fina priser. 
Gröt och skinksmörgås. 

Vill du vara med? Boka bord hos Mari  tfn 0735539856 

Pris: 100 kr/bord 

Arr: Sanda hembygdsförening 

 

TACK! 
Sanda bygdegård  

har fått en hel kasse 

fina hemvävda löpare 

till sina bord. 

Väverskan som skänkt de fina 
dukarna är Edla Arvidsson 
från Burs = Olas mamma. 

TACK! 
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Liten sommarresumé från Västergarn 

Socknen har även i år rensat släke på stranden i hamnen. På tisdagar 
strömmade det till frivilliga krafter för att kratta och umgås och för att 
hjälpa till med att få stranden fin.  
Under en vecka i juli hade Västergarn-Sandakonstnärer sin återkom-
mande utställning i hembygdsgården, gamla skolan, och som alltid, 
mycket välbesökt och uppskattad. Den avslutades med ett stort och 
maffigt konstlotteri på festplatsen, där sockendagen pågick, en dag 
med många besökare i det härliga vädret och glada barn som stod i 
kö för att bli målade i ansiktet av Linnea, måla på planket, fiska i fisk-
dammen. Tornerriddare Bagge kom på sin häst och gick några varv på 
festplatsen till allas förtjusning. Det var gutniska lekar och varpakast-
ning, ponnyridning, litet kycklingzoo, lotterier med fantastiska priser, 
försäljning av lammskinn, bröd, hantverk, honung, grönsaker och 
mycket mer. Kaféet och korvgrillningen var välbesökt och i hamnen 
var det kappsegling med föreningen ”Träibatns” vackra allmogebåtar. 
Konserten med Smaklösa blev en höjdare, festplatsen fylldes med 
publik och vackert väder… och Västergarnsmästerskapet i golf lycka-
des också pricka in det vackra vädret. 
Och så vår lammfest! 98 anmälda och eldningsförbudet hävdes 
samma dag. Tre lamm grillades av Leif och Håkan. Inne i ladan stod 
buffén uppdukad! Hembakat bröd, tzatziki, coleslaw, nykokt potatis, 
tomat– och löksallad, kaka och kaffe, kulörta lyktor och dricke så 
klart. Hög och glad stämning! Det var åter igen en kul, trevlig och ge-
mytlig kväll i socknen Västergarn! 
Ett stort tack alla som på olika sätt bidragit och hjälpt till med allt vi 
gjort i sommar! 
Nu nalkas höstens begivenheter… 

/Ingela/ 

Årets SOCKENDAG i Eskelhem  
arrangeras den 26 oktober. 

Marknad - Loppis - Aktiviteter 

Lazy Afternoon levererar svängig musik under kvällen. 
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Länsteatern och Gotlandsmusiken kommer till  
Sanda bygdegård onsdag 4 december kl. 19.00. 

Monologen ”Miss Gotland” är skriven av Marie Nilsson Lind och  
framförs av Hanna Göland och Lennart Bäck tillsammans med  

Gotlandsmusikens Blåsarkvintett och Jazztrio. 

”I två akter fyller vi bygdegården med berättelser, sånger, roligheter 
och en och annan sanning. Vem är vinnare, i musikquizet och vem blir 

”Miss Gotland”? 

Biljettpris:  
Ordinarie 195:- Studerande: 100:- 

Biljetter: 0498-291055  eller https://www.ticketmaster.se 
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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 

 

Höstvisa av Elsa Beskow 
 

Det glimmar i guld och klaraste rött 

det prasslar så sakta i parken 

ty hösten är kommen och björkar och lönn 

de fäller nu bladen till marken. 
Så fall våra blad, fall mjukt och lätt 

vi väver ett täcke, så varmt och så tätt 

vi väver ett täcke till marken. 

 

Se vintern är nära och vädret är grått 

nu måste vi värma och lysa. 
Vi väver ett täcke så varmt och så gott 

att blombarnen icke må frysa. 
Sov gott alla blombarn, sov gott, sov sött 

vi väver ett täcke i guld och i rött 

vi väver ett täcke åt marken. 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 44 

MANUS IN SENAST 25/10 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

 

MEDLEMSAVGIFTER 2019 

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 

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 

Röda Korset i Sanda Västergarn 

bjuder in till ett riktigt stort 

Kaffekalas och Auktion 

i Sanda bygdegård  
söndagen den 27 oktober kl. 14.00 

Kostnad för kaffe med många sorters kakor och bullar är  
80 :-/person (vuxen) och 40:- för barn. 

Vill du skänka något till auktionen så tar du med det till bygdegården 
eller ringer till Eivor 242078 eller Anders 242018, så hämtar de. 

            Vi kommer också att sälja några lotterier. 
      Varmt välkomna alla -  
          gamla, unga och barn till en  
                    trevlig men framför allt  
                      god eftermiddag!!! 


