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Adventsmarknad
Sanda bygdegård

Lördag 30 november kl. 11- 15
Kom och köp era julklappar, hantverk, matnyttigt m.m.
Ät tomtegröt med skinkmacka.
Kaffeservering
Sanda Västergarn Röda Kors och Sanda hembygdsförening
har som vanligt lotterier med fina vinster.
Vill du sälja något?
Anmäl så snart som möjligt, ännu finns några platser kvar.
Anmäl till: Mari tfn 0735539856
100 kr/bord
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Kovik och folket vid Korumpan
En berättelse om en plats på Gotland under 125 år
av Ronny Sagebrand
Fortsättning från förra Sandpappret.

Församlingsboken för Sanda socken år 1900.
Fisket var alltså ett viktigt tillskott i kampen för överlevnad. Ändå är
inte en enda av de människor som år 1900 levde i Sanda socken upptagen som ”fiskare” i församlingsboken. Det året har kyrkoherden Reinhold Uddin skrivit in 817 församlingsbor. Av dessa var 114 hemmansägare och totalt är antecknat 217 hushåll. Andra yrkestitlar är skomakare, snickare och hovslagare. Fisket skötte man vid sidan av jordbruk
eller annan syssla.
Socknens skollärare var Johan Fredrik Kristoffersson, 54 år gammal
och född i Hogrän. I småskolan fanns lärarinnan Ida Charlotta Ottilia
Östlund och hon var då 60 år och född i Akebäck. Socknens fjärdingsman, som bodde på Smiss ägor, var Lars Johan Hallbom och han var
nog väl gammal för sitt yrke, 63 år och född i Mästerby.
De män som inte benämndes hemmansägare eller med annan titel
var, rätt och slätt, arbetare eller drängar. Den vanligaste kvinnotiteln
är piga. Två kronobåtsmän bodde i socknen och förstås en smed. Det
fanns inte fler än åtta med titeln ”sjöman”, men däremot var sjömansänkorna sex stycken. Nog tyder det på att sjömansyrket var riskabelt!
Sist i kyrkboken har Uddin antecknat dem som försvunnit och var
”obefintliga”. Här är namngivna inte mindre än 22 män, alla sjömän,
för åren 1891 - 1900. Det är väl att anta att de flesta, om inte alla,
drunknat under sitt arbete. Men på Hemmungs grund bodde 71-åriga
sjömanshustrun Brita Johanna Engström ensam - hennes make hade
rymt hemmet på 1860-talet enligt en notering i marginalen!
De flesta kvinnor har inte något antecknat yrke. Att havet och kanske
också andra faror varit hårdhänta mot deras män visas av att det
fanns inte mindre än 43 änkor i socknen, medan endast någon enstaka man antecknats som änkling.
www.sanda-gotland.net
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Ännu svårare hade de fem fattighjonen och två sinnessjuka. En av
dem var 62-åriga Katarina Maria Sandelius, vars make Johan givit sig
av till Amerika. Livet var säkert inte heller roligt för Elisabeth Katarina
Sandgren i Sandegårde. Hon var 82 år och blind.
Man kan undra hur samtidens människor såg på dem som hade en
annan trosuppfattning än den som kyrkoherden Uddin företrädde.
Han har i boken antecknat fyra familjer som bekände sig som baptister. Den ena familjens fem barn är markerade ”odöpta” med ett
kraftigt streck under anmärkningen.
Några män vistades i Amerika, bland dem handlaren C E Malmström,
som lämnat hustrun Laurentia Elisabeth, född 1834, vid bostaden i
Prästgården. Också Augusta Häggs make var i ”det stora landet i väster”, liksom Ida Sofia Jakobssons man.
Så långt alltså församlingsboken för år 1900.

Fiskeläget Kovik
Sanda sockens bönder hade sitt fiskeläge vid Kovik. Där har påträffats
länningar som är många hundra år gamla. Allt eftersom landet höjt sig
ur havet har länningar och bodar flyttat ut mot strandremsan. Det
som nu är det ”gamla” fiskeläget kom till under 1800-talet. Under en
mellantid hade man då fiskat med utgångspunkt från Valbyte vid Västergarn. Det fiskeläge man så återvände till hade sin funktion in på
1900-talet, då man skaffat sig större båtar och då man därför behövde
en djupare och mera brukbar hamn. År 1932 byggde man den nuvarande betongkajen, och reste bodarna invid denna.
Idag har fisket spelat ut sin roll som försörjning för människorna i
socknen. Genom kloka människors försorg har trots detta byggnaderna bevarats och kompletterats med andra bodar, hitflyttade från
andra lägen eller uppbyggda i den gamla stilen. Där förr var ett hårt
och slitsamt liv har nu blivit en oas för nutidens semestermänniskor,
som finner ro och vila bland de gamla bodarna. Fiskerimuséet vid
Kovik är väl värt ett besök!
En av dessa människor är jag, Kovik har blivit mitt vuxna livs tillflykt,
www.sanda-gotland.net
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där jag finner lugnet och där jag vill försöka tänka mig in i gamla tiders
liv - hur det kunde vara för de människor som förr kom till läget för att
fiska och skaffa sig sin utkomst. Jag vill här berätta om det jag under
åren har funnit ut om det senaste århundradets liv vid Kovik, om de
människor som bodde vid Kovik och om hur deras liv kan ha levts.
Mina källor är främst Erik Olsson och Birgit Fors - vilka de var kommer
att framgå av den fortsatta berättelsen Annat har jag funnit i andra
skrifter och till en del har jag sökt fakta i mantalslängder och liknande
officiella register som jag haft tillgång till.
Förteckning över mina källor redovisas i slutet av denna berättelse. I
Erik Olssons och Birgit Fors´s utgivna böcker finns mycket intressant
att läsa, och jag vill verkligen rekommendera ett besök på biblioteket böckerna är nog dessvärre slutsålda i handeln.
Jag har också någorlunda noggrant sammanställt primära persondata
om de i berättelsen nämnda människorna - så långt jag funnit sådana
- i ett personregister. I den mån detta register inte bifogats detta exemplar av texten - jag har av flera skäl inte velat sprida alla uppgifter kan den som så önskar få ta del av dessa uppgifter efter kontakt med
mig .
Jag vill framhålla att jag inte eftersökt alla tillgängliga fakta. Jag har
inte forskat djupare i kyrkböcker, fastighetslängder eller domböcker.
Detta har varit ett tidsfördriv under kalla vinterdagar i Nyköping och
har styrts av min allmänna skrivlust, mitt intresse för människors liv
och ursprung och min egen kärlek till trakten. Kanske kan också någon
annan - som du som läser detta - ha nöje av min berättelse. Jag har
alltså lämnat gott om utrymme för den som vill forska vidare om människor, liv och leverne vid Kovik.
Var så god!
Berättelsen fortsätter i nästa nummer.

Kom ihåg Halloweenkvällen på fredag 1 november.
Sanda bygdegård kl. 18-22
Spökstig i parken
www.sanda-gotland.net
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Till salu
Elektro Helios frysskåp
91 liter - mycket fint
Pris: 550 kr

Badrumsskåp
Djup: 20 cm
Bredd: 40 cm
Höjd: 65 cm
2 st glashyllor
Säljes pga felköp (Ikea)
Pris: 220 kr

Barnkläder
Storlekar 146 - 170
Jackor, tröjor, byxor,
stövlar och leksaker.

Åsa 0709942016

På Halloweenkvällen 1 november
serveras chili con carne.
Anmäl gärna till Ola 073-9797102 att ni vill äta!!!

Nu kan du få hyra Sanda prästgård!
Från och med 1 januari 2020 går det att hyra Sanda prästgård.
Den hyrs ut permanent i tre år.
Hyra 10 000 kr /månad, allt ingår.
Är du intresserad?
Kontakta
Eleonore Lindstrand,
ordförande i fastighetsutskottet
Klinte pastorat
tfn 070-5825640 eller
e-post: elebjo@hotmail.com
www.sanda-gotland.net
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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!
Västergarns hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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SYFÖRENINGSAUKTION
Sanda stationshus/Gullinmuseet
Onsdag 20 november kl. 19.00
Kaffe med lussekatt och pepparkaka
Lotterier
Auktion på stickat, virkat, broderat,
sytt, bakat m.m.
Ett bra tillfälle att fixa julklappsinköpen!
VÄLKOMNA!
Sanda EFS

HÖSTRÖJ
vid hembygdsgården i Västergarn
lördagen den 9 november kl. 10.00
Efter förra vinterns alla stormar ligger det ännu kvar nerblåsta träd i
naturstigskogen och runt hembygdsgården
som behöver röjas och eldas upp.
Per har tippat ett lass med bark som vi skall fräscha upp
naturstigen med.
Tag med motorsåg, röjsåg, krattor och annat
som kan tänkas vara bra.
Stora grillen tänds och vi grillar korv, dricker kaffe och pustar ut.

Välkomna!
Västergarns Hembygdsförening

www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
November 2019
Fre 1 18.00

Halloweenkväll för hela familjen i Sanda bygdegård

Lör 2 10.00

Mässa i Sanda kyrka.

Lör 9 10.00

Höströj vid hembygdsgården i Västergarn. Sid 7

Sön 10 10.00

Orgelgudstjänst med Robert Nyström I Mästerby
kyrka.

Sön 17 13.00

Gudstjänst i Sanda kyrka.

Ons 20 19.00

Syföreningsauktion i Sanda stationshus/ Gullinmuseet. Sid. 7

Tor 21 12.00

Sopplunch i Västergarns hembygdsgård.

Mån 25 16.15-16.35
Mån 25 19.00

Sanda Hbf styrelsesammanträde i bygdegården.

Tis 26 08.30-11.25
Lör 30 11-15

Bokbussen finns vid Sanda bygdegård.

Bokbussen finns vid Sanda skola.

Adventsmarknad i Sanda bygdegård. Sid. 1
December 2019

Sön 1 11.00

Gudstjänst i Västergarns kyrka. Karin Nilsson, sång.
Kyrklunch.

Sön 1 16-18

Julskyltning i Sanda City. Sid. 6

Ons 4 19.00
siken

Miss Gotland med Länsteatern och Gotlandsmui Sanda bygdegård. Sid. 9

Sön 8 13-16

Julmarknad i Västergarn. Sid. 6

Lör 14 18.00

Julbord med dans i Sanda bygdegård. Sid 16

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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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

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Mystiskt murverk hittat vid
Västergarnsbron.
Byggnationen av gång– och cykelbanan mellan Västergarn och Klintehamn pågår för fullt och därför har
Johan Norderäng, boende i Västergarn, samt arkeolog vid Gotlands
museum, gjort en undersökning vid
Västergarnsbron under sommaren
2019.
För att bygga den nya gångbron har
man behövt gjuta nya fundament i
två metallkistor. Vid schaktningen i
den norra metallkistan fann man
ingenting annat än muddermassor
från rensningen av Västergarnsån,
men den södra skulle visa sig vara
mycket intressant!
När man gör en arkeologisk undersökning är det viktigt att ha en skicklig grävmaskinist som försiktigt gräver av skikt för skikt. Johan Norderäng övervakar med sin tränade
blick och ser varje tänkbar avvikelse
eller detalj. När man kommit ner ungefär en halvmeter utan att något
upptäckts stöter maskinisten på en
sten, som visar sig vara ett helt murverk av kalkstenshällar längs kanten
av ån.! Försiktigt friläggs muren och
Johan upptäcker även en träkonstruktion innanför stenarna. Ungefär
som en tun står störar nerslagna i
marken, dikt an mot muren.
Muren sträckte sig helt igenom metallkistan och därför banade man av
ca 10 meter söderut utanför metall

konstruktionen. Och mycket riktigt,
muren fortsatte några meter till för
att sedan vika av i en lätt båge in mot
landsvägen igen. Eventuellt fortsätter
den också i nordöstlig riktning in under dagens brofäste, men det kunde
inte undersökas.
Vad var nu det här? Johan kom hem,
kliade sig i huvudet och ringde Henna
Carlsson, som sedan 1940-talet bott i
ett av husen nära vägbron. Några
dagar senare begav sig Johan med en
intresserad skara i släptåg, däribland
undertecknad, för att inspektera fyndet tillsammans med Henna Carlsson.
Vi stod alla vid vägräcket och tittade
fascinerat ner i det stora schaktet,
där muren var blottad. Alla kliade sig
i huvudet. Varför ser det ut sådär?
Henna Carlsson hade en tjock pärm
med samlat material om Västergarn.
Han visade en tecknad bild på den
träbro som fanns på platsen fram till
1880-talet och då ersattes av den
fina stenvalvsbro som än idag ligger
nordost om dagens vägbro. På bilden
syns ingen mur. Och varför var det
trästörar innanför stenarna?
Fortfarande är murverket ett mysterium och man kan bara spekulera i
vad det kan ha använts till och hur
gammalt det är. En teori är att den
varit en bra angöringsplats för båtar
vid fisket i rännorna, samt förstärkt
strandkanten. En annan teori är att

www.sanda-gotland.net
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den utgjort en del av brofundamentet för träbron, men då borde motsvarande mur också funnits i den
norra änden . Arkeolog Dan Carlsson,
som undersökt nordligare delar av
Västergarnsån har till frågats, men

inte sett något liknande. Om någon
har gamla bilder eller annan information, går det bra att kontakta Johan
Norderäng vid Gotlands Museum.
Nedtecknat av Ann-Sofie Elmborg,
hustru till arkeologen

www.sanda-gotland.net
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saml.parkering mitt emot festplatsen

www.sanda-gotland.net
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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!
www.sanda-gotland.net
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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
Meditation
av Sigfrid Holmberg
Det känns så skönt att sitta tyst och tänka
och glömma bort all oro, kiv och strid.
När kvällens stilla skymning börjar sänka
sig kring mitt tjäll med tystnad, ro och frid
Och mina trötta tankar börja fara
och vandra långa, vida vägar kring.
Till slut blir alla minnesbilder klara
Till sist blir allt en stor och sluten ring.
Men så med ens så börjar det att klarna,
det liv jag levt var ej så meningslöst.
Mitt slit i långa åren framförfarna
har något gett som en gång blir förlöst...

www.sanda-gotland.net
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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 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

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 48
MANUS IN SENAST 22/11
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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