NR 11 NOVEMBER 2017

Årg. 22

Sanda bygdegård
Lördag 2 december kl. 11 - 15
Kom och köp era julklappar, hantverk, matnyttigt m.m.
Ät tomtegröt med skinkmacka.
Hel mandel kan hittas i gröten.
Kaffeservering
Julpysselhörna
Sanda Västergarn Röda Kors och Sanda hembygdsförening har som
vanligt lotterier.
Vill du sälja något? Anmäl så snart som möjligt, ännu finns några
platser kvar. Anmäl till: mareta_liepa@hotmail.com eller
Sms till 073-9409605
VÄLKOMNA!
Sanda Hembygdsförening
www.sanda-gotland.net
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Ove Norragård har skrivit ner en del av sin historia, som naturligtvis
handlar mycket om hur det var att leva och bo på en bondgård från
40-talet och framåt. Nu delar han med sig av sin berättelse till
Sandpapprets läsare.
inte att vi var tvungna men vi
tyckte det var väldigt roligt att
Av Nils-Ove Norragård
hjälpa till, det fanns en stor arNågot som sitter djupt i själen är betsglädje, barn, föräldrar och
skörden av säden. Som barn fick vi drängar tillsammans, alla deltog.
hjälpa till i jordbruket, 1940-talet När det var dags att köra in kärminns jag inte så mycket av, men varna med häst och vagn eller
något om det på annan plats i den traktor som köptes in till vår gård
på 1950-talet fick ofta vi barn stå i
här berättelsen.
lasset och lägga det, vi orkade
På 50-talet skördades säden med inte kasta upp kärvarna, på den
självbindare, en maskin som skar tiden hade inte den kemiska beoch buntade säden till kärvar, sä- kämpningen kommit ännu, även
den skördades något omogen för om det var i sin linda.
att inte drösa, därefter ställdes
Rapsen hade börjat odlas på 50kärvarna upp två och två mot
talet med fantastiska skördar och
varandra för att eftertorka och
bra priser, det var en rapsbagge
mogna.
(Volkswagen) i var försåning, som
talesättet var då, men tids nog
kom rapsbaggen även i grödan
och den kemiska bekämpningen
började ta fart.

Mitt livs historia

Vi barn var nog inte mer än 12-13
år när vi fick hjälpa till, sådant
som kallas barnarbete idag och
antagligen är straffbart. Jag minns
www.sanda-gotland.net
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Men tillbaka till sädeskärvarna,
det var ibland lika mycket tistlar
som säd, nu är det vårkorn jag
tänker på, och fullt av torra tisteltaggar och stagg. Skuparna var nu
torra liksom tistlarna och med
bara ben och inga handskar, som
finns idag, var det oerhört
”puttigt” att stå i lasset. Det där
med torra tistlar är det nog inte
många som vet idag, men de där
tistlarna kommer alltid att förfölja
mig. Idag är tistlarna nästan utrotade och därför är jag lite misstänksam mot helt ekologisk odling.

somrar på 50-talet, runt fältet var
det ca 1 km och man skulle slå 2,5
m brett. Jag har inget minne av att
det var speciellt jobbigt att slå
med lie, men att gå i stabbarna av
den avslagna rapsen med sönderrivna ben glömmer jag aldrig.

Som jag har nämnt om rapsodlingen kom skadeinsekter efter
något år och de måste bekämpas.
DDT i pulverform fanns att tillgå
och att det var farligt , var det ingen som brydde sig om. Pulvret var
mycket effektivt mot rapsbaggarna, det fanns olika sätt sprida det.
Jag tänker även på rapsskörden i Man kunde ha det i en jutesäck
slutet av 50-talet. Jag hade blivit och slå på den med en käpp så att
17-18 år och rapsfältet hemma
det trängde ut genom väven, det
bakom lagårn skulle skäras omfanns en liten maskin, som man
kring. Vi använde oss av bogserad hängde på bröstet och magen,
trösk ( den drogs av traktor). För man fyllde den med puder, sedan
att inte rapsen skulle bli nerkörd vevade man på en vev och en tallav traktorn gick man runt fältet
rik slungade ut pulvret.
det första varvet och slog av med
En del hade en lättviktare (liten
lie. Det slagna kastades upp på
mc) som aggregatet var fäst på,
det otröskade, det var i slutet av
efterhand kom andra maskiner,
juli och det var mycket varma
www.sanda-gotland.net
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bl.a. en som satt bak på traktorn
och där var en slang från avgasröret, som blåste ut pulvret. Det
fanns ingen hytt på traktorn så att
med de omnämnda metoderna
var det den som utförde bekämpningen, som blev mest utsatt,
man kunde vara helt vit när man
var färdig.
Rapsen på den tiden var mycket
känslig för kraftigt regn, hagel och
blåst när den var mogen, den var
mer högväxt, stod och svajade, så
att baljorna drösade, det var
många som var oerhört nervösa
att förlora ett års arbete på någon
timme, det hände att tröskorna
gick hela natten.
Betodlingen hade stor betydelse i
min ungdom, vi odlade 2-3 tunnland, i vår del av socknen är det
inte de bästa betjordar, men det
fanns ett skifte som vi kunde använda. På den tiden var det flerkornsfrö som gav många plantor
och såmaskinen kunde inte så
tunt, så därför var det som en
grön sträng, man fick ligga på knä
och krypa fram och gallra med en
korthacka. Det skulle vara fem
plantor kvar per meter, det var
oftast i början på juni, mycket
varmt och solgassigt. Vi hade
ganska mycket småsten i fältet
och knäskydd fanns inte, man fick
mycket ont i knäna, men det var

bara att bita ihop och krypa på. Vi
gallrade några långa dagar med
hjälp av någon ungdom och hemmafru, för att bli klara så fort som
möjligt och det var jätteskönt när
det var färdigt. Efter 10-14 dagar
skulle betorna hackas en gång till,
men då gick man med långskaftig
hacka, det var lindrigare och gick
lite snabbare.

Betupptagningen pågick under en
stor del av hösten, man startade i
slutet av september och höll på in
i december. Vi odlade även foderbetor, dem kunde man dra upp
för hand, men sockerbetan satt
fast i jorden, man fick köra med
en liten vinklad plog som gick under betraden och lossade den,
bäst var att använda häst till plogen. Då blev det inte så stora skador på blasten, som var värdefull
till foder, när hästen försvann var
man tvungen att använda traktor.
Fortsättning följer.

www.sanda-gotland.net

4

Röda Korset
Lördagen den 2 december vid adventsmarknaden i Sanda bygdegård kommer Röda Korset i Sanda
Västergarn att delta med ett
lotteri. Som vanligt har vi fina priser, men ibland behöver vinstförrådet fyllas på, så vill du skänka
nåt, så hör gärna av dig till Eivor,
242078 eller Anders, 242018, annars varmt välkommen att pröva
din lycka.

Kretskampen - Röda Korsets
frågetävling gick av stapeln den 19
oktober hemma hos Vera och PerÅke Sandsjö. Vi var 11 stycken
som försökte lösa frågorna många rödakorsfrågor var det. 40
poäng kunde man få - vi tyckte vi
fick 31 men blev sänkta till 29. Lite
bättre kunde vi nog gjort, men vi
hade kul, det är det viktigaste. Det
blir färre och färre lag som deltar,
så om det skall finnas kvar är det
viktigt att anmäla sig. Efter frågetimmen fick vi gott kaffe och nybakat bröd. Tack Vera och Per-Åke
för kvällen!

Kaffikalas och auktion
Söndagen den 22 oktober hade
Sanda Västergarn Röda Kors inbjudit till kaffikalas och auktion i bygdegården. Och vilket kalas! 16 sorters kakor och bullar. Pariservåfflor, mandelmusslor, gorån,
rullrån, nötkaka, kokos, syltkakor,
chokladbröd m.m. tillsammans

med nybakta bullar.
Kaffeborden var vackert
dukade med vita dukar, kärleksört, ljus och servetter. Kalaset
började klockan två och det
dröjde inte länge innan alla bord
var upptagna - en glädje att behöva duka upp fler bord för Världens barn, dit behållningen skulle
gå. Lotterier såldes av två små tjejer och alla vinsterna var skänkta
av Suderviljan, Stenhuse, Linds
och Ryftes - varmt tack för dem.
Under det att tretåren serverades
startade auktionen med Hasse vid
klubban och Anders som räknade
pengar. Det var mycket tillverkat
och skänkt av Röda Korssyföreningen, men också från
många andra rödakorsvänner.
Sydda dukar, stickade strumpor
och vantar, hemliga paket, inlagda
gurkor, färdigkokt lingonsylt och
frusna lingon, nyplockade trattkantareller, liljerötter, gotlandslimpor, gammeldags äppelkakor,
morotsrulltårta m.m. m.m. fann
nya ägare. Alla var köpglada och
buden haglade .
En fantastiskt trevlig, glad och rolig eftermiddag, som också gav ett
gott resultat - drygt 15 000 kr.
Hasse avslutade med att informera lite om det tunga läget ute i
världen och påminna om Röda
Korsets stora insatser och tackade
alla för dagens insatser, inte minst
syföreningen. /Inger/

www.sanda-gotland.net
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Vi har en skorstensfejarmästare i socknen!
Första november fick Tony Lobb ta emot sitt
mästarbrev i Blå hallen i Stockholms stadshus.
Det är ett bevis på yrkesskicklighet och för att
få mästarbrev krävs skicklighet och minst
sex år i yrket.
Utdelningen har arrangerats i Blå hallen
första onsdagen i nov. sedan 1951 och i drygt
100 år innan dess, fast då under enklare former.
Källa: Gotlands Tidningar 31/10 2017
www.sanda-gotland.net

6

Syföreningsauktion
Torsdag 16 november kl. 19.00
Sanda stationshus/Gullinmuseet
Kaffe med lussekatt och pepparkaka
Lotterier
Försäljning av stickat, virkat, broderat, sytt, bakat,
hemlagat m.m.
ALLA VÄLKOMNA!
Sanda EFS

Andakt och soppa
Torsdag 16 november kl.13.00
Sanda prästgårdskapell
Här serveras både andlig och lekamlig spis
VÄLKOMNA!
Sanda, Västergarn och Mästerby församling

Är du säker i skogen?
Fredag 17 november kl. 19.00
Gervaldsgården
Jonas Pettersson, säkerhetsansvarig
på Mellanskog, pratar om
säkerhet i skogen.
Det serveras pizza och dryck.
VÄLKOMNA!
VEST-bygdens LRF
www.sanda-gotland.net
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Vad händer i Sanda och Västergarn?
NOVEMBER 2017
Lör 4 13.00

Högmässa i Sanda kyrka.

Sön 5 19.30

Minnesgudstjänst för Sanda, Västergarn, Mästerby,
Hejde och Väte i Väte kyrka. Sanda och Klinte kyrkokörer.

Tis 7 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.

Ons 8 16-16.30 Bokbussen stannar vid Sanda bygdegård
Lör 11 09.30

Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid. 9

Sön 12 19.00

Mässa i Mästerby kyrka.

Sön 12 19.00

Bio på Rondo. All inclusive.

Tis 14 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.

Tor 16 13.00

Andakt och sopplunch i Sanda prästgårdskapell. S 7

Tor 16 19.00

Syföreningsauktion i Stationshuset/Gullinmuseet. S 7

Fre 17 19.00

Säkerhet i skogen. Jonas Pettersson informerar i
Gervaldsgården. Sid. 7

Sön 19 12-17

Café i gamla affären i Sanda. Sid. 9

Sön 19 10.00

Mässa. Gudvux. Västergarns kyrka.

Sön 19 15.00

Bio på Rondo. Den stora nötkuppen 2.

Mån 20 19.00

Styrelsemöte Sanda Hbf i bygdegården.

Tis 21 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.

Sön 26 19.00

Gudstjänst i Sanda kyrka.

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med

8

Tis 28 10-12.45 Bokbussen stannar vid Sanda skola.
Tis 28 18.00

Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.
DECEMBER 2017

Lör 2 11-15

Adventsmarknad i Sanda bygdegård. Sid 1.

Lör 9 18.00

Julbord och dans i Sanda bygdegård. Sid. 6

MELODIKRYSSFRUKOST
Sanda bygdegård, Lördag 11/11
Kl. 09.30 - 11.00
9.30 har Anki, Hasse och Rasmus frukosten framdukad och kl. 10
börjar krysset, som vi löser tillsammans. Ta en sovmorgon och ät en
supergod frukost tillsammans i bygdegården.
VÄLKOMNA!
Sanda hembygdsförening

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med
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Lästips
Körsbärsträdet av Inga-Maj Lundström
Inga-Maj Lundström har skrivit en bok om sin släkt, i första hand om
sina morföräldrar Johanna och Gabriel, men också om sina egna föräldrar. Johanna växer upp i Österbotten Finland i en familj med
många barn. När hennes syster Ida dör i turberkulos 1907, bestämmer hon sig för att emigrera.
Gabriel Hoffman föddes den 23 mars 1882 i Stenkumla. Flera av hans
syskon hade emigrerat och så gjorde även
Gabriel. I Chicago blir han bekant med Johanna och de blir snart ett par. När ett brev
hemifrån anländer med bud att någon av
bröderna Hoffman måste komma hem till
Gotland för att hjälpa pappan, blir det Gabriel som får göra det. Med sig tar han Johanna, som innan de åkte hem blivit hans
fru. På Gotland bosätter de sig först på en
liten gård i Mästerby. Snart föds dottern
Maja och efter ett drygt år två små pojkar,
tvillingarna Mattias och Elias. Nu behövs
större plats och familjen flyttar till Stenhuse i
Sanda. På Stenhuse föds dottern Solvia, som
jag antar är författarinnans mamma.

Snö
Har ni blivit av med kommunalröjning på era
vägar eller har övriga problem med snöröjning?
Ring Jonas Norragård 0708 28 27 53

www.sanda-gotland.net
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Julklappstips
Från Gutabygd 2017
Årets skrift från Gotlands Hembygdsförbund innehåller många
läsvärda artiklar på temat Migration - Gotland - en ö i havet.
Några exempel:
Bison skriver om hur flyktingarna har påverkat sudret. Annika Melin
presenterar tre nya gotländskor, från Syrien, Libanon och Burundi.
Kerstin Jonmyren skriver om några amerikafarare från Sudret, JanFolke Fernholm berättar om Ahlströmarna från Lau som startade
pianofabrik i Jamestown. Vi kan läsa om utvandrare från När.
Kerstin Blomberg skriver om krigsbarnen som kom till Gotland 1919
och Anna Säve-Söderbergh berättar om flyktingarna från Rumänien
som kom hit under 1980-talet.
1942 kom Risto Leino som finskt krigsbarn till Lau. Han var sex år då,
1947 sändes han tillbaka till Finland men återvände som sjuttonåring
till Gotland.
Randi Hawramis familj gör ett återbesök på Fårö 2016, den ö dit de
kom med en båt 14 december 1992.
I Gotlands natur är alla immigranter (nästan). Anders Lekander skriver om växter och djur, t.ex. de invasiva arterna.
Väte - årets socken presenteras liksom Henry Lindkvist, suderguten
som avled 2016. Han är känd för sina ”stolpskott” i Gotlands Folkblad. Bo-Georg Lindgren från Eskelhem vann Fäi-Jakåpräise 2016 och
han presenteras av Gunilla Bogren.
Det finns ännu fler artiklar i denna bok
som avslutas med en översikt av Gotlandica som utgivits 2016. En ovärderlig
hjälp för de som tänker ställa upp i Gutar
frågar gutar.
Hur får man tag i denna utmärkta julklapp? Jo, man ringer till Gunnel Wallin
så levererar hon den till en kostnad av
150 kronor.
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
Från min källarkartong.
Gotlands Tidningar tisdag 4 oktober 1988.
Den 3 oktober 1988 tog sommargotlänningarna Lillemor och Roland
Gester över lanthandeln i Sanda efter Marcelle och Bert Dahlström,
som drivit den i 14 år. Nu heter affären Gesters Livs.
Lillemor och Roland Gester har haft sommarstuga i Hogrän i tre år och
trivts väldigt bra. De hade tänkt flytta ner till Gotland i många år, så
när de hörde att affären i Sanda var till salu, blev de genast intresserade.
- Det är mysigt på Gotland. Skönt att slippa sitta en timme i bilkö som
man får göra i Stockholm, säger de.
Första dagen i affären började lite pirrigt för Lillemor:
- Då ringde Essve och undrade varför jag inte beställt färskvaror. Det
gjorde jag ju i torsdags, jag måste ha gjort något fel. Nå, nu fick jag
beställa per telefon och förhoppningsvis är varorna här innan tolv,
säger Lillemor.
- Här ska vi arbeta tills vi blir pensionärer, sedan flyttar vi närmare havet och målar, säger de.
www.sanda-gotland.net
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Från redaktören!

Om sociala medier...
Jag har länge varit skeptisk till Facebook och sociala medier, jag behöver inte veta vad folk gör varje dag. Jag har dock varit lite nyfiken och
haft ett konto där jag har kunnat titta på olika grupper och sidor som
har gett mig mycket värdefull information, t.ex. Sanda socken och helagotland, men har aldrig skrivit något förrän nu, då jag har insett att
jag nog är tvungen att ta tjuren vid hornen och bli lite aktiv. Varför?
Jo, jag är ansvarig för IOGT-NTO:s frågetävling Gutar frågar gutar och
många har uppmanat mig att starta en Facebook-grupp. Men hur gör
man - jag kan inte!!!
Jag frågar mitt 14-åriga barnbarn, vars stora intresse är dataprogrammering och på ett par timmar har han fixat en webbsida och en grupp
på Facebook. Jag bara sitter bredvid och förstår inte mycket av det
han gör.
Men nu har det klarnat och jag lär mig efter hand.
Snart är det dags igen för IOGT-NTO:s frågetävling Gutar frågar gutar
som har hållit på i 35 år och alltid haft sandabor med. 2018 är det extra intressant eftersom det är ett lag från Sanda som gör frågorna.
Nu kan du följa tävlingen på Facebook —gruppen heter Gutar frågar
gutar - bli medlem i gruppen du också!
Gunvor
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 2017
Sanda hembygdsförening Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr
Postgiro 28 65 38-4
Nu också Swish nr 123 671 35 72
Sanda IF - 100 kr
Bankgiro 5331-0819

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 49
MANUS IN SENAST 1/12
Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros
Tfn: 0498-242113 E-post: gunvor.malmros@telia.com
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