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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. 

”Det lilla fungerande samhället Kovik.” 

Så beskrev Erik Olsson sin uppväxtmiljö i ett radioprogram en gång. 
Han kände väl till och berättade gärna om ”mänskar u pasjasar” i sin 
omgivning. Jag lyssnade och försökte minnas. Han sade ibland till mig 
att han tyckte det var roligt att berätta för mig, jag var så intresserad, 
medan han nog menade att de som hade närmare till traktens histo-
ria inte ägnade den tillräcklig uppmärksamhet. Något som kanske 
har med ”hemmablindhet” att göra. Några gånger tog vi bilen runt i 
trakten, han visade och berättade.  

Vid 1900-talets ingång var Kovik enbart en plats för nytta. Någon tu-
rism eller fritidsliv tänkte man inte på. Stranden var förknippad med 
fiske, ett farligt och slitsamt arbete i tidvis hårt väder. Det berättas 
ändå ofta att småbönderna i Sanda - såsom i andra socknar på ön - 
gärna överlät till drängarna att sköta jorden och skörden uppe på 
gårdarna, medan husbonden själv var i båt och fiskade. Säkert var 
fiskandet både mer spännande och friare än att gå bakom oxe och 
plog. Möjlighet till en god fångst fanns ju, och denna måste ha upp-
vägt riskerna med att sitta i en liten båt, även i hårt väder. Här fanns 
också kamratskap och säkert tid för varpkastning och en eller annan 
god historia. 

Människorna och ”ställena” vid Kovik omkring 1920. 

Runne 1:43 
En som inte var så förtjust i fisket och livet ute på sjön var Nils Jus-
sander. Han var född 1845 i Sanda, hade tidigare seglat, men på 
äldre dagar höll han sig vid stranden. På grunden till det som kallades 
Åströms torp hade han en liten stuga. Han var uppväxt där, med fa-
dern, som var sjuklig och klen.  

Stugan låg på sjösidan av västra landsvägen, alltså vägen från Väster-
garn ned mot Klintehamn. Strax intill låg fiskeläget Kovik, men Nick-
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en, som han kom att kallas, höll sig mest till strandfisket och lät 
andra fiska ute på havet. Genom grannskapet fick han tillnamnet 
”Korump-Nicken”, för att inte förväxlas med en kamrat på varvet, där 
han också arbetade, som kallades ”Prins-Nicken”. (Erik Olsson har i 
sina berättelser kallat Jussander för  Prins-Nicken, medan Birgit Fors har en 
annan mening i saken. Jag håller mig - av skäl, som strax framgår -  till hen-
nes version.) 

Jussander fiskade mest med nät som han satte ut i den grunda Kovi-
ken. Han satte nätet i en halvcirkel och skrämde fisken - mest var han 
ute efter gädda - in i nätet. Han hade grävt en ”brya” i strandkanten, 
där han förvarade fisken i väntan på att få sälja den till klinteborna 
framåt veckosluten.  

Jussander var gift med Johanna Matilda Klingvall, född 1847 i Klinte. 
De hade inga egna barn, men tog till sig ett fosterbarn, en liten flicka, 
Alma Maria, född 1890 i Sanda. Som jag förstått var ”Nicken” en glad 
och snäll människa, vilket dock inte hindrade att han tog sig ton mot 
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den bestämda ”Tilda”. Särskilt kunde det hända, har Erik Olsson be-
rättat, då han varit lyckosam med sin fiskhandel i Klinte och fått en 
eller annan köpsup i herrskapsköken. En gång ville det sig att han kas-
tade Tildas limpdeg i vedlåren. Hon lät sig inte bekomma - hon ba-
kade degen med flisor och bark till bullar åt Nicken! Själv satte hon 
sig en egen deg.  

När flickan Alma bara var sex år dog 
Tilda. Jussander gifte om sig med en 
änka från Eskelhem, Emma Vestergren, 
född 1857 i Hörsne, som hade tre egna 
döttrar, bland dem en som också hette 
Alma, född 1887 i Sanda, samt en son. 
Så var det vanliga på den tiden - den 
som blev änkling eller änka slog sig 
samman med man eller kvinna för att 
klara sig och kunna både fiska, arbeta 
hemma och borta och sköta hem och 
barn.  

Korump-Nicken strävade på med sina 
sysslor hemma och på varvet. Han 
hade en syster, ”Mina” (Vilhelmina), 

som var fyra år yngre och sedan födseln hade missbildade fötter - 
man kallade det ”björnbain” - och hon kunde bara gå mödosamt på 
utsidan av fötterna. Hon bodde på fattigstugan i Sanda och är i kyrk-
böckerna antecknad som fattighjon. Tidvis arbetade hon trots sitt 
svåra handikapp - hon städade i skolan.  

Tiden gick och flickorna hos Jussanders blev stora. Alma Maria gifte 
sig med grannpojken John Logström och flyttade snett över landsvä-
gen till Runne 1:61. Den tre år äldre Alma Johanna Erika träffade se-
nare Henry Krusell, som var militär och de gifte sig 1912 och flyttade 
efter det första världskrigets slut in hos Jussander. Krusell var före-
tagsam och hängde på den nya tidens möjligheter - han byggde ett 
pen-sionat på en grannfastighet. För att få fram pengar till bygget 
sålde Nicken sitt hus till en kanalgrävare - Karl Edvard Olsson, som 
flyttade in med hustru Maria och treårige sonen Erik.  
Men mera om detta senare i min berättelse………….. 
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Röda Korset 

Kretskampen 
Röda Korsets vanliga frågetävling - Kretskampen, gick av stapeln den 
17 oktober. Vi var 10 personer som samlades hemma hos Vera och 
Per-Åke för att klura ut svaren på ung. 40 frågor. Många handlade om 
Röda Korset, men också många andra frågor - vet ni t.ex. vilka de po-
puläraste namnen, som barn döptes till i Sverige 2019, är. Vi visste 
inte, men vi googlade - det var Alice och William. Dator, telefon, ring 
någon, var tillåtet och en timme hade vi på oss. Det gick bra för oss , 
men det gick bra för alla 47 lag som var med i Sverige - 36 p fick vi och 
måånga hade 38 p. Men vi kom på 3:e plats med fotot som illustre-
rade ”Tillsammans i kris”. 3 av 47 - mycket bra. Efter väl förrättat värv 
fick vi fika och goa mackor av Vera. Tack! 

Kaffekalas och syföreningsauktion 
Söndagen den 27 oktober hade Röda Korset Sanda Västergarn sitt år-
liga kaffekalas och syföreningsauktion i bygdegården. Borden var du-
kade med vita dukar och Agneta hade ännu höstastrar och ringblom-
mor i sin trädgård. 13 sorters kakor fanns på bordet och Gunvor hade 
bakat bullar på förmiddagen.  

Ca 65 personer - gamla och unga och ännu yngre njöt av sina älsklings-
kakor. Det som blev över sålde vi sedan. Så tog auktionen vid. Hasse 
klubbade och Anders räknade pengar. Broderade dukar, stickade van-
tar och grytlappar, hallonsylt, limpor (150-200 kr/st), hemliga paket, 
fruktpåsar, äpplen och päron, blommor m.m. m.m. såldes och köp-
glädjen var stor. Några lotterier med många vinster fanns det också 
och tillsammans gav dagen 16.300 kr till Röda Korset. Sanslöst mycket 
pengar, som vi varmt tackar för - varmt tack alla givare och köpare.  

Lotteri på adventsmarknaden.  
Som vanligt deltar vi i adventsmarknaden i Sanda 30 november i 
Sanda bygdegård med ett lotteri med fina vinster.  

Kroppkakor 2020 
Angående kroppkakor år 2020. Skriv in i din almanacka att den 25 ja-
nuari är det kroppkakskalas i bygdegården. Röda Korset ordnar som 
vanligt, men utförligare annons kommer i januarinumret. Mätt i ma-
gen går du sen till Buldardagen i gamla affären.  /Inger/ 
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Julmarknad i  

Västergarns  

hembygdsgård 

Söndag 8 december kl 13-16 

I hembygdsgården och i vår fina  

stenlada laddar vi upp med  

försäljning av kransar, bröd,  

godis, lammskinn, garner,  

grönsaker, julklappar, julpynt m.m. 

 Tomten kommer med  

 julklappar till alla barn! 

 Lotteri, julpyssel och tipspromenad  

 i skogen! 

       Gör ditt granpynt, julklapp och annat kul. 

        Kaffeförsäljning och glögg med  

        saffransbröd och pepparkakor! 

         Välkomna! 
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Vad händer på    t o d e j 
 

Det har varit många som frågat under sommaren och hösten vad 

som är på gång på t o d e j.  

Efter att ha drivit todej i 16 år, mest som en sommarbutik har vi känt 

att någon form av förändring behövs. För de flesta har butiken de 

senaste åren symboliserat en inredningsbutik, men den startade som 

en visningsbutik för våra snickerier, Parallellt med todej drev vi en 

köksbutik i Visby under 00 talet.  Det vi tillverkade gjorde vi i ett 

snickeri i Hejde. 

Vi tillverkade och sålde mer och mer kök och tanken på en egen 

köksserie växte sakta fram, ”Wisbykök”. 

Vi flyttade produktionen till Visby och omsättning och beställningar 

ökade främst i form av större projektjobb till nybyggnationer i Stock-

holm. 

Förändringarnas vindar i produktionsbolaget gjorde att vi valde att 

sälja snickeriet i Visby sommaren 2019 och vi fick möjligheten att 

flytta tillbaka till snickeriet i Hejde. Där har vi under hösten investerat 

i maskiner och lokalerna kommer att bli större, vilket gör att vi kan 

tillverka på samma sätt som i Visbyfabriken. 

Sommaren och hösten har vi funderat på hur vi vill göra med to-

dejbutiken. Butiken har alltid varit en relativt liten del av bolagets 

totala omsättning och verksamhet.  

Nu kan vi avslöja att vi kommer göra om butiken till en köks och 

snickeributik. Vi kommer ha kvar en del av inredningssortimentet, 

samt att utöka med galleriverksamhet. 
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I butiken kommer ni hitta 

Wisbykök- Vårt eget köksmärke. Vår ambition har alltid varit att göra 

kök med den allra bästa kvalitén,  med självklara hänsyn till miljö i till-

verkning och materialval. Wisbykök tillverkar kök i alla stilar - modernt 

och klassiskt 

Vi är också väldigt glada att vi utökat vårt samarbete med Siemens 

vitvaror och blir en Siemens Studio butik 

Sedan lång tid har vi varit återförsäljare för Gaggenau, SMEG och Fjär-

åskupan och vårt nyaste tillskott på vitvarusidan är BORA. 

Vi har fått klart med en gammal leverantör, Novaflex som vi samar-

betet med mycket tidigare. Novaflex är ett bra komplement till 

Wisbykök och nu kan vi med båda varumärken erbjuda kök i alla stilar 

och prisklasser.  

Novaflex kan också erbjuda utbytesluckor och expresskök dvs kök 

med väldigt kort leveranstid i platta paket. 

 Med leverantörer för bänkskivor, belysning, handtag och knoppar, 

blandare mm kommer butiken bli en komplett köksbutik. 

Går ni i kökstankar redan nu och vill veta mer om Wisbykök eller 

Novaflex är ni naturligtvis välkomna att kontakt oss. 

I snickeriet tillverkar vi förutom kök även andra snickerier och möbler. 

Garderober, skjutdörrar en del fönster, dörrar o trappor samt växthus. 

Vi hoppas kunna utveckla en spännande mötesplats för konst av olika 

slag och med olika konstnärer. 

Heminredningssortimenten kommer att förändras, men mer om det 

och när vi  nyöppnar butiken. 

Mvh  Thomas och Charlotte 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

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

 

Sön 1 11.00  Gudstjänst i Västergarns kyrka. Karin Stenström,   

   sång. Kyrklunch. 

Sön 1 16-18  Julskyltning i Sanda City.  Sid 20 

Ons 4 19.00  Miss Gotland med Länsteatern och Gotlandsmusiken  

   i Sanda bygdegård.  Sid. 12 

Sön 8 13.00  Mässa i Mästerby kyrka. Kaffe. 

Sön 8 13-16  Julmarknad i Västergarn.  Sid. 6 

Lör 14  18.00 Julbord med dans i Sanda bygdegård. Sid. 1 

Mån 16 16.15-16.35 Bokbussen står vid Sanda bygdegård. 

Tors 19 12.00 Sopplunch i Västergarns hembygdsgård. 

Sön 22 13.00 Gudstjänst i Sanda kyrka. Kaffe. 

Tis 24 23.00  Julnattsgudstjänst i Mästerby kyrka. Pastoratskören  

   Cikoria. 

Ons 25 09.30 Juldagsmässa i Västergarns kyrka. 

Tors 26 19.00  Konsert i Sanda kyrka. Vokalensemblen FourEver   

   med familjer. 

 

Mån 6 10.00  Gudstjänst i Mästerby kyrka. 

Tis 7  19.00  Styrelsesammanträde Sanda Hbf i Sanda bygdegård. 

Sön 19 14.00 Gutar frågar gutar i Sanda bygdegård 

Lör 25    Röda Korsets kroppkaksfest i Sanda bygdegård 

November   2019 

December   2019 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Januari   2020 
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Pingisen  
är igång igen! 

Torsdagar från kl. 18.00 i Sanda skolas gymnastiksal. 

Gammal som ung är välkommen! 

Mvh Sanda IF 

 

Adventsmarknad  
Sanda bygdegård 

Lördag 30 november kl. 11-15 

Försäljning av hantverk, matvaror m.m. 

Tomtegröt med skinkmacka. 

Kaffeservering 

Lotterier - Sanda Hbf + Röda Korset 

VÄLKOMNA! 

Sanda hembygdsförening 

TACK för gåvan! 
Sanda hembygdsförening har 

fått en värdefull gåva från Ker-

stin Florin. Den består av kort 

och fakta från Sanda förr i tiden. 

En guldgruva för forskare. 

Sandpapprets läsare önskas  

God Jul och Gott Nytt År 

Styrelsen, redaktören och utdelarna 
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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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Klassträff  

Sanda Västergarn 1962 års förstaklass hade träff i Gervaldsgården 

den 19 oktober.  

Vår lärare var Alice Larsson. Vi var 9 st av 12 som kom på träffen.  

Vi besökte Sanda skola, där vi gick, med hjälp av Tommy Munter 

( stort tack Tommy). Besöket var väldigt uppskattat.  

Efteråt njöt vi av en god buffé och Ylva Norrbys goda kakor.  

Det spelades musik från den tiden när vi gick i skolan. Vi hade en frå-

gesport, där vinnaren av frågesporten får arrangera nästa träff 2020, 

då det är 60 år sedan vi började skolan  

Det blev många härliga skratt och berättelser från vår skoltid. Vi fick 

också höra en fin sång av Jan-Ove Nilsson. 

På återseende klasskamrater. Vi ses igen på 60-årsfirandet. 

God Hjul och Gott nytt år från  

Rosen-Mary och Göran 
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Mariannes och Lenas recept  

Tidningen Land hade 22 maj 1992 ett stort reportage om gotländsk 

mat, där Lena Olofsson och Marianne Bergström delar med sig av sin 

recept. De bjuder på Amandas vildkaningryta, Hildings laxsoppa, got-

ländskt långpannebröd, morotspannkaka, prostinnans ingefärspäron 

och Lenas mormors pressgurka.  

Till jul äter många äppelkaka, här får ni deras recept på: 

Gotländsk äppelkaka. 

I många gotländska kök finns en särskild kakform av koppar. I den 
gjordes denna speciella kaka. Den är ganska kompakt och saftig och 
skedas upp på tallriken. Vaniljsås eller vispad grädde hör till.  

5 dl lätt-  eller osötat äppelmos 

300 g torkat, rivet vete- eller ströbröd. 

1 dl sirap 

1/2 tsk kanel 

1/4 tsk malen kryddnejlika  

2 msk smör  

Lägg det torkade brödet i vatten i 30 minuter. Pressa ur vätskan.  

Blanda äppelmos, bröd, sirap och kryddor.  

Häll smeten i välsmord form. 

Grädda i 175 grader i 1 ½ timme. 

Stjälp upp kakan när den kallnat. Strö på ett par matskedar socker en 

kvart innan kakan serveras. Då blir den blank och fin. 

 

Obs! Vill ni ha de andra recepten, hör av er till mig. /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 

Boktips 

Havets hundar av Agneta Arnesson Westerdahl 

Vikingaserien del 1 - 2019 

Havets hundar är den första delen i den planerade Vikingaserien. Fo-
kus ligger på vikingatidens kvinnor. Författa-
ren är arkeolog och osteolog, och har gjort 
omfattande research inför skrivandet. Ha-
vets hundar utspelar sig under 800-talet och 
är både spännande och välskriven.  

Saga flyr hemifrån efter att ha blivit miss-
handlad av sin bror. Med ett vikingaskepp, 
förklädd till man, kommer hon så små-
ningom till Paviken i Västergarn.  

»Det här är en spännande roman om vikingalivet. 
Men också upplysande om hur man levde på den 
tiden. Det ska bli spännande att följa Saga och hen-
nes familjs vidare öden och äventyr.« Gotlands Tid-
ningar  
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 2 
MANUS IN SENAST 3/1 

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 


