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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. 

"Rättelse. I föregående nummer av Sandpappret förekom några fel avse-

ende Runne 1:9, Andreas Thulesius var inte katolik, men grekisk/ortodox 

troende. Hans dödsår var 2012, och dotterns förstanamn är Helene"  

Runne 1:61 
Nästa gård norrut ägdes av skepparen August Logström, född i Sanda 
1861. Hans hustru var Josefina, född Sandelius i Eksta 1851. De hade 
en son, John, som var född i Sanda 1888 och som gifte sig med två år 
yngre Alma, uppvuxen hos Korump-Nicken och Tilda och efter Tildas 
död , Jussanders nya kvinna Emma Vestergren. De var således nära 
grannar och säkert barndomsvänner. 

August och Josefina hade också en äldre son, Reinhold, född 1885. 
Han emigrerade till Amerika den 12 april 1906 och återvände aldrig.  

Gården hade åkrar och ängar längs Runnekvior och upp mot Väster-
garnshållet. När August Logström byggde gården - det bör ha varit på 
1890-talet, då han med familjen kom till Runne från Stenhuse där de 
tidigare bott - körde han bort mängder av stentunar. Vid senare 
undersökningar visade det sig att dessa tunar egentligen var båtlän-
ningar, upplagda för fisket från 1200-talet och några århundraden 
framåt. När landhöjningen 300 år senare gjort det omöjligt att komma 
upp med båtarna hade man alltså flyttat över till Valbyte och fiskat 
därifrån i flera hundra år innan man återvänt till Kovik och gjort nya 
länningar väster om nuvarande landsvägen.  

Logströms fastighet var den största i trakten, med åkrar, ängar och 
betesmark runt Kovik. Efterhand kom den att avstyckas till fritidsfas-
tigheter på flera ställen. August var en bestämd och barsk man, har 
berättats av Birgit Fors, som i barnaåren ofta besökte hemmet vid 
Runne. I grunden var han snäll, men han krävde lydnad i familjen. Han 
avled 1920, medan hustrun Josefina levde till 1924.  

John och Alma fick inga egna barn, men tog som fosterdotter en 
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flicka, Ingegerd Åkerstedt. Hon flyttade så småningom till Stockholm 
och gifte sig med Robert Darberger. Efter fosterföräldrarnas död över-
tar Darbergers fastigheten. Idag bor sonen Jan Darberger i gården, 
som är fin och välhållen. 

 

Välbesökt årsmöte 

Den 16 februari var det årsmöte för hembygdsföreningen i Sanda. 
Bygdegården var välbesökt denna kväll och årsmötet gick bra med vår 
nya ordförande Marie Andersson vid klubban för första gången. Sty-
relsen fick ansvarsfrihet för det gångna året som gått mycket bra och 
på plus enligt kassören Gunnel Wallin.  

Sedan delade ordföranden ut presentkort till alla som arbetat med 
Sandpappret, suttit i styrelsen eller på annat sätt hjälpt till under året. 
Avgående ledamoten Ylva-Marie Rosenqvist fick en dagstur med 
lunch till Stora Karlsö som avskedsgåva av styrelsen. 

Till årets Sandabo korades Sanda-Västergarns Rödakorskrets. De blev 
mycket glada och överraskade av valet, som känns helt rätt, för de gör 
inte bara aktiviteter som vi sandabor får del av, utan också många be-
hövande ute i världen. 2019 samlade kretsen in över 50 000 kr! 

Den nya styrelsen för hembygdsföreningen 2020 är: 

Ordförande  Marie Andersson 
Vice ordförande Ola Arvidsson 
Sekreterare  Lars Österlund 
Kassör  Gunnel Wallin 
Ledamöter  Åsa  S Andersson, Robert Öhlund, Magdalena   
   Öhlund 
Suppleanter Cecilia Berg, Julia Sjöberg, Thomas Holmqvist, 
   Tomas Stenhuse, Gunnar Eriksson, 
   Jan Östlund 

Sedan blev det kaffe och fastlagsbullar, bakade av Gertrud Andersson 
och Eivor Widing.  
Därefter kom det som många väntat på, filmaren och projektledaren 
Mats Ahlby från Viklau, som visade en egen film om amatörfilmaren 
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Gunnar Olsson. Sedan visades två av Gunnars filmer från Sanda, som 
Mats spelat in ljud till med texter inlästa av  Stefan Johansson. Den 
ena var med Karl Pettersson ”Stut-Pelle” från Hemmungs och hans 
arbete med oxar, den andra var en film om vattensågen vid Petarve. 
Mats berättade om hur Gunnar arbetat och bland annat var alla aktö-
rer ombedda att komma i finare kläder när det skulle filmas. Det blev 
ett roligt och intressant föredrag om hur det såg ut förr i tiden. 
/Ola/ 

 

 

Kretsstämma med Sanda Västergarn Röda Kors 

Söndagen den 23 februari höll Sanda Västergarn Röda Kors sin krets-
stämma i Gervaldsgården. En liten skara samlades till en fin kväll.  

Efter att ordföranden hälsat välkommen vidtog förhandlingar. Vår 
krets visar på en mycket god verksamhet - kaffekalas, en syförening 
som arbetar för auktion på hösten, kroppkaksfest, bussutflykt, Kupan-
arbete varje vecka, blomskottsauktion m.m. På allmogebåtens dag har 
vi hand om fikat, på Västergarnsdagen ett stort lotteri och likadant på 
adventsmarknaden i Sanda och dessa tillfällen ger oss stora intäkter. 
Vi deltar i påbjudna insamlingar och möten som ordnas av Röda Kor-
set.  

Vid Riksstämman 2019 var vi medhjälpare, en medlem är sjukhusvärd 
och Kretskampen - en frågetävling  om Röda Korset deltar vi i. Ja, vi 
gör massor, men vi skulle vilja ha fler medlemmar.  

Kom med du i vår verksamhet - vi har världens bästa styrelse: 

Ordförande är Hasse E och framför allt har vi en kassör som heter 
duga - Anders O har varit det i 50 år!!! I femtio år har han varit med 
och delat ut pengar till nödlidande ute i världen och här hemma. 
Snabbt uträknat tror jag att cirka 2 miljoner har Anders varit med och 
fördelat under sina år.  

I år samlade vi in cirka 50 000 kr. Det är mycket pengar och det är ni 
som har hjälpt oss med det. 65 000 kr kunde vi lämna vidare till Kata-
strofreserven, rekreationsdagarna och Världens barn bl.a.  
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Vi är så stolta - styrelsen består förutom av Hasse och Anders av Eivor 
V, Gertrud A, Agneta O, Vera S, Ylva P, Astrid Ö och Inger E. Revisorer 
är Nils Ove N och Lars Ö.  

Efter snabba förhandlingar sålde vi ett lotteri och drack kaffe och där-
efter satte sig kvällens gäst, Malin Martis vid pianot. Malin, som sedan 
några år är en mycket uppskattad och behövd diakon i Klinte pastorat. 
Hon berättade om vägen till diakon och hon läste några dikter bl.a. av 
Alva Möllerström och sjöng ett flertal sånger– gotländska, fastländska 
och ur psalmboken. Hon avslutade med Gabriellas sång och då lyfte 
nästan taket i Gervaldsgården. Applåder och blommor till Malin och vi 
tackade varandra och planerade redan för nästa Röda-korsmöte - i 
början av maj har vi blomauktion som annonseras i aprils Sandpapper 
och så är det syförening och Kupan och…. 

/Inger/ 
 

Hur ska det vara att bo, leva och jobba på Gotland 2040? 
Ta chansen att påverka framtiden.  
 

Region Gotland ger sig återigen ut på turné på Gotland för att disku-
tera regional utveckling och hur Gotland bli en bättre plats att leva 
på.  
I höstas genomfördes så kallade "framtidsdialoger" i Visby, Hemse 
och Slite där det bland annat diskuterades hur Gotland ska blir en 
attraktivare plats att bo och arbeta på.  
Med detta i bagaget har regionen tagit fram ett förslag till regional 
utvecklingsstrategi, RUS, som nu är ute på remiss. Vid åtta tillfällen 
under mars och april har gotlänningarna möjlighet att ta del av för-
slaget och komma med synpunkter. 

Fika och enklare förtäring = macka. 
 

Sanda bygdegård 18 mars kl. 18.30 - 21.00 

Anmäl senast 13 mars. 

Läs mer och anmäl på www.gotland.se/gotland2040 
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Västergarns Fiskareförenings årsmöte 

Söndagen 22 mars kl. 18.00 i Västergarns hembygdsgård. 

Smörgåstårta med dryck serveras. 

Styrelsen hälsar välkomna! 

 

ÅRSMÖTE 
I Wadets samfällighetsförening  

Måndag 13 april kl. 14.00 i Västergarns hembygdsgård 

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta! 

VÄLKOMNA! 

VEST-bygdens LRF 

hälsar alla välkomna på  

BONDMAT 

Sanda bygdegård  

Onsdag 11 mars kl. 11.30-13.00 

Välkomna till Sanda IF:s 

ÅRSMÖTE 
Söndag 7 mars kl. 18.00 i Sanda bygdegård 

Efter årsmötet, ca 19.00, blir det mat och samkväm  

till ett pris av 50 kr kuvertet. 

Anmälan till Roger Johansson, 0737416008 eller 

 Håkan Andersson, 0731586107 
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 Öppet hus på Ljungs Fem Rum 
På påskdagen bjuder vi på kaffe och kaka hos oss på Ljungs Fem Rum 

  Datum: 12 april 2020 

  Tid:  14.00 - 16.00 

  Var: Ljungs Fem Rum, Västergarn Stelor 153 

  Vad: Vi bjuder på fika och en pratstund.  

  Du har även möjlighet att kolla in våra olika rum. 

Vi kommer även att erbjuda alla i Sanda och Västergarn 10% rabatt 
vid bokning av boende. Kom den 12/4 så berättar vi mer. 
 

Ingen föranmälan krävs.  
 
Varma hälsningar från 
Elise, Jakob,  
Freja och Melker 

ÅRSMÖTE 
Västergarns hembygdsförening 

Söndag 29 mars kl. 14.00 i hembygdsgården 
 

Vi bjuder på kaffe och hembakat, ett bildspel som visar året som gått 
och trevlig gemenskap.  

 
Motionerna skulle ha varit styrelsen tillhanda senast 24 februari, 

men har ni frågor,  
kontakta ordf. Ingela Penje tel: 0498-245028, 0709-527072 

 
 

Varmt välkomna! 
Västergarns hembygdsför-

ening 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 7 18.00 Sanda IF:s årsmöte i Sanda bygdegård. Sid. 6 

Ons 11 11.30-13.00 Bondmat i Sanda bygdegård. Sid. 6 

Ons 11 18.00 Gullingruppens planeringsträff hos Malmros, Sanda 

   Bjästavs 134. Sid. 5 

Tors 12 12.00 Sopplunch i Västergarns hembygdsgård. 

Tors 12 19.00 Passionsandakt hos Inger och Lars Österlund, Sand- 

   gårde 442, Sanda 

Sön 15 13.00 Gudstjänst i Sanda prästgårdskapell. Sanda barnkör. 

Ons 18 13.30 Onsdagsträff i Västergarns hembygdsgård. 

    Klintebygdens PRO Musik- och sångcirkel medverkar 

Ons 18 18.30 Gotland 2040 i Sanda bygdegård. Sid. 5 

Sön 22 13.00 Högmässa i Västergarns kyrka. Kaffe och våfflor. 

Sön 22 18.00 Västergarns fiskareförenings årsmöte i Västergarns  

   hembygdsgård. Sid. 6 

Tors 26 17.00  Messy Church i Mästerby församlingshem. 

Sön 29 14.00 Årsmöte med Västergarns hembygdsförening i  

   hembygdsgården. Sid. 7 

Mån 30 19.00 Sanda hbf styrelsemöte i bygdegården. 

 

 

Sön 5 19.00 Passionsgudstjänst i Mästerby församlingshem.  

   Kaffe 

Mars  2020 

April  2020 
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Tors 9 19.00 Skärtorsdagsmässa i Sanda kyrka. 

Sön 12 14-16 Öppet hus på Ljungs Fem Rum. Sid. 7 

Mån 13 14.00 Årsmöte i Wadets samfällighet i Västergarns hem- 

   bygdsgård.  Sid. 6 

Vill du vara med i vår Gullingrupp? 

Det är långt till sommaren kan man tycka, men i Gullingruppen är vi 
redan igång med planering av våra konserter m.m.  

Vill du vara med och arbeta och ha trevligt tillsammans med oss? 
Vad gör vi? Vi arbetar med underhåll av byggnaden, röjer och gör 
fint utomhus, ordnar konserter, bakar, kokar kaffe, guidar m.m. 

 

Välkomna till vårens första  
PLANERINGSTRÄFF 

hos familjen Malmros, Sanda Bjästavs 134  
Onsdagen 11 mars kl. 18.00 

Vi börjar med en liten kvällsmat. 

 

Håll ögon och öron 

öppna !!! 

Kubafestival i  

Västergarn i sommar! 

 
 

Slutet av juli. 
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Välkomna till socknen! 

Jag kliver nu ut i det kolsvarta Västergarnsmörkret igen med ficklam-
pan i handen, skall besöka paret Nixarfve och hälsa välkommen till 
vår fina socken, men OJ vad jag saknar våra gatlyktor och jag vet flera 
med mig som gör det men vi håller väl tummarna för att de kommer 
åter, eller hur? 

Tommy och Catharina Nixarfve fick tillträde till Sjöviken 41 i Väster-
garn den 24 maj 2019, de hade då lämnat sin lägenhet i höghuset på 
Snäck, de längtade till marken, ville ”känna gräs under fötterna igen” 
som de uttrycker det, låter kanske konstigt, men att bo i höghuset på 
Snäck i Visby och på våning tolv, när man är uppväxt nere på land-
backen sätter väl sina spår, man längtar ner.  

”Vi kunde känna att det gungade lite när det blåste ordentligt, 
prismorna i lampan rörde sig, men vi hade en vidunderlig utsikt.” De 
sålde lägenheten och letade nu efter ett lagom stort hus, vilket visade 
sig inte vara så lätt som de trodde, så de bodde i sin husbil två veckor, 
sen blev det en resa till Frankrike med familjens fyra söner och deras 
familjer/respektive, sedan husbil igen. Båda gillar golf så de drogs till 
närheten av Kronholmen och se, där i Västergarn och där på Sjöviks-
området låg huset de letat efter.  

Catharina är född Jacobsson och är uppväxt i Klintehamn. Tommy är 
född Karlsson och från Fardhem och han bodde då i gamla affären. 
Catharina har jobbat på Länsförsäkringar i Visby i 25 år, efter flytten 
hit fick hon möjlighet att byta kontor, så nu är hon på LF:s filial på 
Hemse och trivs fantastiskt bra. Catharina är en person som gillar att 
röra på sig, hon fick nu mycket nära till badhus och gym, som hon be-
söker flera gånger i veckan och hon utforskar omgivningens möjlig-
heter för promenader och så även här hemomkring.  

Tommy utbildade sig för att gå till sjöss och efter hårt arbete där ute 
på havet bestämde han sig för en ny omgång i skolbänken och blev 
då sjökapten. Han har bl.a. jobbat på en rutt från Östersjön till Egyp-
ten, Syrien, Libanon, Cypern, Turkiet, Spanien och hem igen. Trots 
tuffa resor med kraftig sjögång och obekanta länder säger Tommy 
”men spännande ändå”. 1999 bestämde sig Tommy för att vara mer 
hemmavid och blev då lots här på Gotland. Som lots slutar men vid 
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60 år och grunden till det är säkerhets– och arbetsmiljöaspekten, som 
att klättra upp för en lejdare i hårt väder. Tommys fritidsintressen är 
jakt och motorer, Mustangklubben är ett exempel och eftersom båda 
är aktiva där, så finns det kanske möjlighet för oss att få se dessa 
brummande skönheter framöver i Västergarn. Deras gemensamma 
intressen är också golfen, resor med husbilen, barn och barnbarn.  

Välkomna till Västergarn, säger Västergarn/Sanda hembygdsförening-
ar gm Majgun Bäckman. 

 

Sportlovsbio i Sanda bygdegård 

I fredags den 28 februari samlades ett 80-tal barn och vuxna i Sanda 
bygdegård för sportlovsbio. 

Tillsammans såg vi filmen Klas Klättermus, precis lagom lång och la-
gom läskig. Det serverades popcorn, godis och dricka, precis som sig 
bör. En riktigt trevlig och gemytlig kväll som med största sannolikhet 
kommer att få en uppföljare.  

Text och fot: Marie 



 12 www.sanda-gotland.net 

   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 Stenkumla 

Hogrän    Västerhejde    Visby  

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 

Svar till omgång 1 av Gutar frågar 

gutar 2020 

Frågorna fanns i februarinumret. 

1. Herrvik i Östergarn, Kvarnåkers-

hamn i Silte. 

2. Furillen 

3. Fleringe 

4. a. Sproge b. Tofta c. Fårö 

5. Gabriel Jonsson 

6. Rödplister 

7. Ängskyrkogården 

8. Harald VI 

9. a. Linnea Gustafsson b. Vis-

borgs OK 

10. Dalhem 

 

 

 

11. Föreningen Gutnisk idrott 

12. a. 1876  b. Stenkumla 

13. a. Susanne Thedén  b. Anders 

Flanking  c. Thomas Pettersson 

14. Alfrida 

15. Albatross 

16. Sundre 

17. 24-timmarsloppet 

18. Järnrunan och pallen 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 14 
MANUS IN SENAST 27/3 

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 

Sanda hembygdsförening styrelse 2020 

Ordf.    Marie Andersson,  tel. 241811, 073 5539856 

Vice ordf.   Ola Arvidsson, tel 54059, 073-9797102 

Sekreterare   Lars Österlund, tel. 073-6836733 

Kassör    Gunnel Wallin, tel. 242025, 070-2911383 

Ledamöter  Åsa S Andersson, tel. 242016 

  Robert Öhlund 

  Magdalena Öhlund 

Ersättare Cecilia Berg 

  Julia Sjöberg 

  Tomas Holmqvist 

  Tomas Stenhuse 

  Gunnar Eriksson 

  Jan Östlund 

Sandpappersredaktör  Gunvor Malmros, tel. 242113, 070-3535963 

Sandpapperstryckare   Arne Åkerman, tel. 242148 


