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Mitt livs historia  
Av Nils-Ove Norragård 

Nu var det dags för betupptag-
ning, man tog en beta i var hand 
och slog dem emot sig så att jor-
den skulle falla av, därefter la man 
dem i en rad för att därefter nacka 
dem. Man låg på knä och nackade 
och kastade ihop i en hög, man 
fick även skrapa av betan med 
baksidan av kniven, det fick inte 
finnas någon jord kvar, det fick 
inte heller finnas något grönt på 
betan, så det var väldigt noggrant 
med nackningen.  

2-3 dagar i veckan gick åt till upp-
tagning, hade det regnat många 
dagar i följd blev man kanske 
tvungen att ta upp även i regn för 
att uppfylla leveransplanen. Det 
fanns gummiregnkläder, men det 
blev blött, lerigt och otrevligt 

ändå. Senare på hösten kunde det 
vara frost eller kallt och ullvantar-
na blev blöta på en liten stund.  
Man tog upp betorna rutvis, en 
ruta ca 10 x 10 m. Där bethögen 
skulle ligga måste man räfsa, det 
fick inte finnas sten eller något 
grönt. Var det risk för kallt skulle 
högen täckas med blast. Vid leve-
rans lastades betorna med bet-
gaffel för hand och kördes till 
stationen i Sanda för att lastas på 
tågvagnar.  
I mitten av 50-talet lades järnvä-
gen ner och därefter fick vi köra 
till Roma . Traktorerna var små 
och vagnarna var ombyggda häst-
vagnar med dålig däckkvalitet. 
Ändå kunde vi ha med 6-7 ton, 
man satt för sig själv och nynnade: 
”Ska det smälla, ska det hålla” och 
ibland small det, det stod många 
ekipage längs med vägen med 
punktering.  
Det var mycket skönt fram i de-
cember när betorna var avklarade. 
Våra grannar Martin och Dagny 
hade mycket större areal och det 
skötte de med hjälp av pigan Vera 
och drängen David och när de var 
färdiga långt efter oss, då sa 

Vi var mitt inne i betskörden när Oves berättelse slutade i förra Sand-
pappret. Här fortsätter nu hans livs historia från en bondgård i Sanda 
på 50-talet. 
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Dagny, de kunde vi haft ett tunn-
land till.   

Höskörd har väl alltid förekommit 
på gårdarna, jag är född 1941, så 
lite minne har jag av 40-talet. 
Vi hässjade höet fram till kanske 
45-46, därefter stackades det. 
Slåttermaskin har funnits mycket 
länge, den var farlig och där fick vi 
inte vara med förrän vi blev 
större. Höet fick ligga på slag och 
torka, därefter körde man med en 
hästdragen höräfsa, jag kan inte 
ha varit mer än 8-9 år, när jag fick 
sitta ensam och köra.  Hösträngar-
na karades ihop med högaffel och 
stackades.  

1947 byggde vi ny ladugård med 
hiss. Min bror Evald och jag har 
pratat om att vi fick köra hem hö-
lass med var sin häst och vagn, 
någon dräng och inlejd lastade 
med handgaffel och vi körde hem. 
Far var på loftet och lossade höet 
med hiss i den nybyggda ladugår-
den, rationaliseringen hade bör-
jat, vi kunde inte ha varit mer än 9
-10 år och körde själva kviorna 
och stora vägen hem från Runne.  
Ett minne som sitter kvar, är när 
Folke Molin, en grabb några år 
yngre än mig, var med och åkte 
och på den dåliga åkervägen tip-
pade hölasset och vi åkte av. Det 
gick bra men Folke åkte aldrig 
mer. 1951 kom traktorn och ma-
skinerna byggdes om till traktor-
drift, en spännande tid för barn 
och ungdom. 

(Bilden på hölasset är från Minnenas 
Journal 25/9 2017, tagen i Smålandsste-
nar 1972) 

I nästa nummer får ni läsa om sko-
gen. 
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Från min källarkartong 

5 december 1984 skrev Ellen och Alfred von Corswant: 

NU ÄR KÖLNU VARM! 

Ingen riktig gotländsk jul utan haimbryggd dricku. Att brygga är ännu 
lite för tidigt. Då skulle de goda dropparna ta slut innan julen...Men 
mälta måste man göra i god tid före brygden. 
Just nu mälter man vid Norrgarde i Sanda. Det är andra mälden som 
ligger på kölnu, för torkning och, läs, rökning. För det är just den litet 
rökta smaken som är piffen på gotlandsdricka. Köpt elugnstorkad 
malt är inte samma sak som den hemmäldade. Korn och vete är det 
som groddats i bunke om 175 kilo vardera. Kölnu rymmer 200 kilo 
groddad säd, men då blir den överfull.  
- Det är bättre att mälta två gånger, tycker Edith Norragård som basar 
för att dricku blir av den riktiga, gamla ”hedenhösa” sorten. 
- Det är dricku som bryggs, inte öl. Det är skillnad på det, säger Edith. 
För att mälden skall bli bra eldas kölnu med torr björkved som måste 
skalas. Sitter barken kvar kan elden blossa upp i eldhålet och dra sig 
upp i galten, om det vill sig illa och då är det ute med det fina maltet.  
Kölnu måste passas. Maltet skall röras och vändas och elden skall ses 
till jämt och ständigt. Mälta är ingenting man gör på en kafferast. Inte 
brygga heller. Edith Norragård vid Norrgarde i Sanda brukar stiga upp 
vid 5-snåret och förbereda brygden.  
Men ännu är det några dagar dit och ännu ligger maltet däruppe i köl-
nu på brygghusloftet och gottar sig i värmen och röken under gamla 
filtar och mattor. Hittills ser det bra ut och maltet börjar få sötma, 
konstaterar Edith däruppe i röken. 
På bilderna ser man Norrgardesorken Jonas barka björkved till kölnu.  
Ungmor Marianne, som varit med gammelmor Edith när det bryggts 
vid Norrgarde i snart 20 år, eldar kölnu nerifrån brygghuset  och uppe 
på loftet står Edith i röken och konstaterar att allt är under kontroll. 
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Mer ur källarkartongen från 19 december 1984 

Nytt på julbordet i år: gravad skinka. 
Av ELLEN von CORSWANT 

Bilden visar ett gäng som för första gången äter gravad skinka med 
potatisgratäng och cumberlandsås. Det är Karin Persson, Västergarn, 
Britt Persson, Härnösand, Ulf Rönnhed, Västergarn, Edith Norragård, 
Klinte, Alfred von Corswant, Visby och Karolina Norragård, Sanda. 
Så här gör man: 
Putsa 1 kg av skinkinnanlår så det blir en jämn fin bit. Det går utmärkt 
att ta en annan del av skinkan också.  
Blanda 2 dl strösocker med 1/2 dl salt, 1-2 msk grovkrossad svartpep-
par och 2 msk grovkrossade enebär. Blanda väl och gnid in skinkan. 
Stoppa den i en plastpåse och pillra över den kryddblandning som 
fastnat i pytsen och på händerna.  
Tillslut påsen med en gummisnodd eller bind med snöre. Lägg skinkan 
på ett fat och ställ i kylen eller svalt. Vänd varje dag. Efter 3-4 dagar är 
skinkan som bäst. Lagom till jul. Skinkan håller sig minst tre veckor i 
kylen. Så länge har jag provat, men då var den definitivt uppäten. Den 
skinkan vägde 2 kg.  
Bäst till blir potatisgratäng och som sås är nästan ett måste, cumber-
landsås.  
Såsen är egentligen inte så knölig att röra ihop. Men jag valde att in-
handla en burk i affär.  
Vill man röra själv så tar man enligt Prinsessornas kokbok till 6 
portioner. Det blir små portioner, så dubbla, det rådet ger jag.  
Rör 3 msk rött vinbärsgelé. Det gick inte alls lätt att få sönder geléet. 
Dessutom får man inte röra för länge. Tillsätt 3 msk sherry, 3 msk röd-
vin, 1 msk fransk vinättika, 1/2 tsk fransk senap, litet kajennpeppar 
och 1 1/2 tsk fint strimlat citronskal. Det vita på citronskalet får inte 
vara med. Avsmaka såsen. Är den för stark så tillsätt vatten. Citronska-
let skall vara skuret i nålfina strimlor.  
Ja, när ni läst receptet till 6 portioner så förstår ni, att jag valde att 
köpa en burk.  
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Sanda IF inbjuder till middag 

Sanda IF vill tacka sponsorer, medlemmar och alla som på något sätt 
bidragit till att årets SM-arrangemang i varpa  

blev möjligt att genomföra! 

Varmt välkomna till  
Sanda bygdegård söndagen den 10/12 kl. 18.00  

                               på middag! 

Anmäl er till Tomas Holmqvist senast den 3/12. 
Telnr: 070-844 52 12 

Med vänlig hälsning - styrelsen Sanda IF 

 

Mellandagsvandring 

Efter jul är det skönt att komma ut och röra på sig,  
så ta på er kläder efter väder och för vandring i terräng  

och en liten matsäck och följ med på en  
mellandagsvandring i Västergarn. 

Lördagen den 30/12 kl. 9.30 

 Vi samlas vid pumpstationen vid Åkbro  
 (bron vid stora vägen i norra Västergarn). 
 VÄLKOMNA till en skön promenad! 

 Västergarns hembygdsförening 
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Till Sandaborna! 
Tack för mina två och ett halvt år, som präst, här hos er i Sanda. Jag 
har uppskattat alla möten och kommer att sakna er som församling. 
Gud vill att jag ska vidare och jag får följa den väg som han pekar ut 
åt mig. Det är dags att gå vidare och vi lämnar nu Sanda prästgård. 
Kom ihåg att ta hand om varandra, för ingen vinner på att vara en-
sam. Engagera er i varandra med tid och använd er kyrka.  
Guds frid och allt gott! 

Jael Ahlin. 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör 9 18.00  Julbord och dans i Sanda bygdegård.  Sid. 1 

Sön 10 14.00 Luciagudstjänst med Kyrkis i Klinte och Sanda, Klub- 

   ben och Sanda barnkör. Mästerby kyrka. 

Sön 10 18.00 Sanda IF:s middag i Sanda bygdegård. Sid 6 

Tis 12 18.00 Veckomässa i Sanda prästgårdskapell.  

Ons 13 19.00 Luciakonsert med Wisbygymnasiets musikelever i  
   Sanda kyrka. 

Sön 17 13.00 Gudstjänst i Sanda kyrka. Glögg och pepparkakor. 

Sön 17 14.00 - Adventskaffe i Hildings torp. Sid 16 

Sön 24 23.00 Julnattsmässa i Sanda kyrka. Sanda och Klinte kyrko-
   körer. 

Mån 25 10.00 Högmässa i Västergarns kyrka. 

Tis 26  18.00 Musikandakt med vokalensemblen FourEver, med  
   familjer.  Mästerby kyrka.    

Lör 30  9.30 Mellandagsvandring i Västergarn. Sid 6 

Lör 30 12-17 Café i gamla affären i Sanda. Sid 9 

 

Sön 7 13.00 Gudstjänst i Mästerby församlingshem. Kaffe. 

Mån 8  19.00 Styrelsemöte Sanda hbf i Sanda bygdegård. 

Sön 21 14.00 Gutar frågar gutar, omgång 1, Sanda bygdegård.  
   Sid 11 

December  2017 

Januari   2018 
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Nu har  

PINGISEN 

i skolans gympasal  

dragit igång! 

Torsdagar från kl. 19.00 

Kontakt: Kent Nilsson, 

0706226678 

Med vänlig  

hälsning, 

Styrelsen  

Sanda IF 

God Jul och Gott Nytt År 

tillönskas alla läsare av Sandpappret! 

 Tack till alla som på olika sätt gjort  

 tillvaron lite trevligare för alla som bor och  

 verkar i Sanda och Västergarn.  

 Vi hörs och syns 2018! 

        

 Sanda  

 hembygdsförening 
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 Välkomna till socknen! 
Till Västergarn och Lauritse 175 har hemvändaren Thommy Ingman 
(Nilsson) med fru Cathrin flyttat in för ett permanent boende sedan 1 
oktober i år. De har provbott under helger under ca ett år och smått 
utökat lite mer och mer efterhand som huset blivit klart. De kände att 
pendla till Visby går bra och det är här vi vill bo framöver.  
Brevlådan kom också upp 1 oktober och det första som kom i brevlå-
dan var Sandpappret, trevligt eller hur? Jag tittar in en kväll och får 
möta den blyga hunden Nelly, hon skäller när jag knackar på men är 
lite försiktig när jag kommer in. Får en kopp kaffe med dopp och en 
brasa knastrar, känns gott, för ute är det mörkt och regnigt.  
Huset de bor i nu har pappa Ove byggt från början, i den delen av stu-
gan/huset har han lämnat ”visitkort”, bl.a. på muren vid den öppna 
spisen. Thommy visar stolt upp att det står 21/11 –58. De har också 
hittat en bräda, där det står att huset har byggts av Ove Nilsson med 
fam., kära minnen. Själva började de bygga om och till den 22/11 –
13, alltså nästan på dagen 55 år mellan start av bygge och start av 
renovering.  
Det finns ett kort bevarat, Thommy är ca 4 år och står utanför stugan 
med händerna i sidorna, kroppsspråket säger: ”Här skall JAG bo!” 
Thommy är född i Västergarn, har bott och växt upp i som vi säger 
”Gamla affären” och flyttade till Visby vid 18 års ålder. Thommy job-
bar idag på Svenska Spel och då med resor och inköp av dessa. Cat-
hrin kommer från Örebro, där hon läste till fritidspedagog, det som 
hon jobbar med idag på Terra Nova skolan. Att det skulle bli Visby 
efter Cathrins studier var inte givet, de hade känt varandra en tid och 
hon pendlade ofta till Visby med flyget, men Stockholm vore väl 
spännande tyckte hon. Det tyckte inte Thommy, så 1984 blev det kär-
leken och Gotland. De har en son, Jonatan, och är farmor och farfar 
till lilla Juni, som flickan heter. Thommy visar glatt upp en bild, där 
Juni är med sin pappa vid köksbänken, skall ju börjas i tid. Alla i famil-
jen Ingman har nämligen ett stort mat– och vinintresse.  
 

Thommy har spelat golf, men klubborna har vilat ca 4 år nu och Cat-
hrin har ett grönt kort men inget spel. Yoga, jogga och promenader är 
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min passion, säger hon och en bok blir läst då och då. Nu står trädgår-
den i fokus för båda, 17 träd har fällts, mer ljus in, ett plank skall upp 
osv. Inredning, djur och natur samt resor är också intressen som 
Thommy och Cathrin har och delar.  
Välkomna säger Västergarns hbf gm Majgun Bäckman. 

 

      

  Gutar frågar gutar 

 Sanda bygdegård  

 Söndagen 21 januari kl. 14.00 

 

Snart är det dags för IOGT-NTO:s frågetävling 

Gutar frågar gutar.  
Första omgången anordnas på olika platser 14 - 21 januari. 

Man tävlar i lag om tre personer. 
Årets frågor görs av Ellen Wallin, Anki Wallin och Anna Hemmungs 

ett familjelag från Sanda. 

Sanda hembygdsförening ser till att vi får kaffe och IOGT-NTO ansva-
rar för frågorna.  

Följ oss på : 

Facebook - gutar frågar gutar 

https://gutarfragargutar.wordpress.com/ 

VÄLKOMNA! 
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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 

Adventsmarknad 

Sanda bygdegård 

2/12 2017 

Foto: 
Mareta Liepa  

Olsson 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 2. 
MANUS IN SENAST 5/1 2018 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

Från redaktören! 

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 

Brasan och ljusen är tända och kaffet är kokt, 

 trångt och mysigt. 
Nu är det dags att ta 

en paus i julstöket och bege sig till 

Adventskaffe  
i Hildings torp bredvid Petarve vattensåg 

Söndagen 17 december, kl. 14-17 

VÄLKOMNA! 
Sanda hembygdsförening 


