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Information om vad som händer i När och Lau socknar. Ges ut årligen
till midsommar av När Sockenförening och Lau Hembygdsförening.
Kära läsare!
Redaktionskommittén sågs första gången redan i slutet
av februari för att påbörja planeringen av årets tidning.
Samma morgon hade Ryssland attackerat Ukraina och
det var inte helt lätt att fokusera våra tankar och kom
ma på nya idéer. Men är det inte märkligt hur det i sam
tal ofta öppnas vägar och det ena snart ger det andra?
Vi kontaktade människor som hade något att berätta.
Tog med kameran och ordnade möten. Andra kreativa
krafter hörde av sig på eget initiativ. Och nu håller du en
fullmatad tidning i din hand!
Här råder sannerligen ingen brist på företagsamhet:
små gårdsmuseer, storskaliga mjölkgårdar, hundar, dag
fjärilar, berättelser om mat från förr och gårdsbutiker
med handplockad inredning – allt ryms på dessa sidor.
Det finns ett driv och en vilja att hålla bygden levande.
I en orolig samtid är detta inte mindre viktigt. Lägg för
resten märke till att det i år finns två olika kartor – allt
fick helt enkelt inte plats på en!
Vi i redaktionen vill passa på att tacka alla våra annon
sörer och de som bidragit med texter och bilder. Har du
själv något att berätta eller vet vad vi borde lyfta fram
nästa år är du välkommen att höra av dig.
Trevlig sommar!
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När Sockenförening
När Sockenförening arbetar aktivt för att intressanta och livskraftiga
aktiviteter och initiativ i socknen samordnas och genomförs för allas
bästa. Vårt mål är att bevara och visa upp vår natur och historia samt
berika socknen genom nya evenemang och göra den attraktiv och
intressant för såväl fastboende och nytillkommande invånare som för
sommarboende och mer tillfälliga besökare.
Sockenföreningen arbetar under hela året
med olika åtaganden varav Närsakarscen
är ett av dem. Arbetet där börjar med fag
ning på våren där vi under en dag har god
hjälp av högstadieelever från När och Lau.
Sedan fortsätter arbetsgruppen att träffas
en gång/vecka för underhåll, reparation och
gräsklippning.
En grupp jobbar med att fylla scenen med
olika arrangemang under sommaren som
konserter, fest, teater m.m. Trots en sommar
med pandemi hade vi besök av Adolf Fredriks
Gosskör och Acapella gruppen Riltons vänner
samt visade filmen Ormkvinnans barn – ett
eko från vikingatiden.
Vid Linnéstigen har vi ett gott samarbete
med Lau Hembygdsförening där vi under året
har börjat göra en del av stigen handikapp
vänlig med bidrag från Leader Gute.
Två stättor har tagits bort och ersatts med
grindar och även stigen har förbättrats.
Reflexer har satts upp runt stigen för att göra
den träningsvänlig även kvällstid. Området
betas av lamm och nöt.
Efter ett uppehåll på drygt två år till följd
av pandemin genomförde Fotogruppen sin
nionde utställning 23 oktober–7 november
2021. Utställningen som kallades Närkar
och Närbor – ett galleri av bilder från fest till
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vardag var inte uppbyggd kring olika teman
utan satte människorna i centrum.
Att ha utställningen på hösten visade sig
vara ett lyckodrag. På två veckor besöktes
utställningen av 423 personer. Det fanns ett
stort behov av att mötas och göra något vid en
tid när det inte fanns många andra evenemang
som tävlade om intresset och stranden inte
lockade längre. Många Närbor återkom flera
gånger för långa besök där de många pärmarna
med bilder från tidigare utställningar som
alltid tilldrog sig stort intresse. Det var också
glädjande att ett antal sommargotlänningar
med hus i När var påtagligt intresserade av att
lära känna socknen.
Genom sockenföreningen hade fotogrup
pen också fått möjlighet att köpa in några
nya utställningsskärmar vilket förbättrade
presentationen. TEXT: STAFFAN WRIGSTAD

Även i somras genomfördes städningen av
stranden på Närsholmen och det planeras
också att göras denna sommar.

Forneldars natt ordnar vi alltid sista lör
dagen i augusti varje år vid något av alla våra
fiskelägen. Det sker i gemenskap med orter
och fiskelägen runt hela Östersjön där elden
tänds vid stranden och det bjuds på ström
mingsflundra och kaffe.

Årets Sockenpris delades ut vid årsmötet
som hölls vid Dam och det gick till När IF
för deras arbete att på alla sätt främja idrot
ten och deras nytänkande med tillkomst av
padelbanor.

TEXT: STYRELSEN FÖR NÄR SOCKENFÖRENING
FOTO: ELLVY NILSSON OCH SOLVEIG ARTSMAN

I vårt samarbete med Sportfiskarna och
markägarna är en viss sträcka i Närsåns ne
dre del belagd med krav på fiskekort. Dock är
alla mantalsskrivna i När och Lau befriade
från avgift. Sportfiskarna tillsammans med
SoF genomför sommarlovsfiske för barn varje
sommar längs med sträckan.

STYRELSEN FÖR 2022:
Göran Olofsson, ordförande, tel 070-956 17 72
Ellvy Nilsson, vice ordförande
Kickan Karlsson, sekreterare
Niklas Häglund, kassör
Eva Bülow och Jan Nilert, ledamöter
Rosita Erlandsdotter, suppleant
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Lau Hembygdsförening
omfattande var äggproduktionen och äggen
kunde ännu lätt växlas in mot varor av skilda
slag i socknens egen butik, Laubodi.
Vår tids Lau är på många sätt en annan värld.
Odlingslandskapet och även naturen själv har
undergått stora förändringar. Jordbrukspro
duktionen är fortfarande omfattande men de
aktiva gårdarna så mycket färre och större,
75 mjölkgårdar 1951 har blivit tre. Grisar och
höns är en sällsynthet. Antalet invånare har
halverats och bebyggelsen fått ett stort inslag
av fritidshus. Föreningslivet står ännu starkt
och Bygdegården har hälsan men många av
socknens föreningar har gått upp i större
enheter liksom Lau kommun som efter ett
mellanspel i Ljugarns ”storkommun” redan
för 50 år sedan försvann in i dagens Region
Gotland.
Ett syfte med den nya Lauboken är att
spegla denna enorma utveckling men vi
har också valt att ta upp teman i den äldre
historien som tidigare inte beaktats eller
blott antytts. Ambitionen har varit att skapa
ett självständigt arbete om Lau utifrån
dagens kunskap och frågeställningar. Ämnet
har visat sig vara närmast outtömligt och
planer finns på en framtida fortsättning där
uppmärksamheten särskilt riktas mot de
enskilda fastigheterna och deras invånare,
både historiskt och aktuellt.
Ett viktigt inslag i projektet är Mathias
Klintbergs fotografiska kvarlåtenskap med ca
1 000 bilder från Lau vid 1900-talets början.
Hembygdsföreningen har därför inköpt hög
upplösta kopior av den skanning som Lands
arkivet gjort av glasplåtarna i Klintbergs
arkiv. Därmed möjliggörs en bildåtergivning
av mycket hög kvalitet.

Lau – livet i en strandsocken. Så heter den
sockenbok som tagits fram av en redaktionsgrupp inom Lau Hembygdsförening.
Arbetet är inne på sluttampen och boken
beräknas utkomma till senhösten.
Boken om Lau utgavs 1951 som en av de första
sockenböckerna på Gotland. Den tillkom på
initiativ av Lau fotoklubb och har under alla
år varit mycket eftersökt. Boken om Lau ska
pades vid en tidpunkt när socknens liv ännu
kretsade kring familjejordbruken, då fören
ingslivet stod på topp och Lau fortfarande
var en egen kommun. Socknen hade över
400 invånare och vid tre fjärdedelar av de
då 99 bebodda fastigheterna bedrevs någon
form av mjölkproduktion. Några få gårdar
hade bara en eller två kor och ingen fler än
tio, de flesta omkring ett halvt dussin. Grisar
och höns hade nästan alla Laubor. Särskilt
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Nedan medlemmar i Lau
fotoklubb som 1951 utgav
den första sockenboken,
Boken om Lau.

Redaktionskommittén vid möte i maj 2022.
Fr.v. Christian Åkerblad, Stefan Haase, Anne-Marie Olsson
Storm, Anders Wästlund, Gunnar Mannervik, Nette Lövgren
och Andreas Tjerneld. FOTO: GUNNEL MANNERVIK
Mathias Klintbergs bilder från Lau vid 1900-talets början
blir ett viktigt inslag i boken.

Hembygdsföreningens syfte är
att tillvarata bygdens natur,
kultur och skönhetsvärden och
arbeta för att Lau skall vara en
attraktiv plats att bo på.

Redaktionskommittén har bestått av
Anne-Marie Olsson Storm, Stefan Haase,
Gunnar Mannervik och Andreas Tjerneld.
I kommittén har även ingått Anders Wästlund
som IT-expert samt Christian Åkerblad som
svarat för den omfattande bildhanteringen.
Nette Lövgren har gjort bokens layout.
Många Laubor och andra med anknytning
till socknen har också bidragit med bilder,
sakuppgifter och textdelar.

LAU HEMBYGDSFÖRENINGS STYRELSE:
Stefan Haase, ordförande, tel 073-600 2668
Gittan Olsson, sekreterare
Gunnar Mannervik, kassör
Börje Skogström, Mika Pettersson,
Anne-Marie Olsson Storm och
Ulla-Britt Lindén, ledamöter

TEXT: ANDREAS TJERNELD
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Arbetsgrupper 2022
LINNÉSTIGEN
Lau: Yvonne Fougled
Martin Lindström
Gunnel Mannervik
Anders Wästlund
När: Rosita Erlandsdotter
(smk)
Ingela Almgren
Birgitta Dahlqvist

SOCKENFOTOGRUPPEN NÄR
Staffan Wrigstad (smk)
Maria Ahlby
Maj Bergström
Maja Gredemark
Leni Hedin
Mari Håkansson
Lisbeth Kristiansson
Sola Larsson

FÅGELTORNEN
Lau: Gunnar Mannervik
Anne-Marie Olsson Storm
Göran Storm
När: Per Karlsson (smk)
Niklas Häglund

LAU KÄLDU,
KULTURSTIGEN,
BANDELÄINS TÄPPU
Stefan Haase
Eddie Olsson
Börje Skogström
Andreas Tjerneld

NÄRSAKARSCEN
Per Karlsson (smk)
Örjan Herlitz
FISKEKORT NÄRSÅN
Kontaktperson:
Kickan Karlsson

LAU BILDARKIV
Christian Åkerblad
Anders Wästlund
HEMSIDORNA
Lau: Anders Wästlund
När: Hannah Jakobsson

NÄRLAUKONTAKTEN
Lau: Gunnel Mannervik
Nette Lövgren
När: Solveig Artsman
Ellvy Nilsson

Välkommen som medlem i
någon av våra föreningar!
Kom ihåg att uppge namn och adress
vid betalning.
NÄR SOCKENFÖRENING
125 kr/person, 250 kr/familj
bg 120 45 72-0
LAU HEMBYGDSFÖRENING
100 kr/person, bg 659-3925
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FOTO: NETTE LÖVGREN

NÄRSAKAR
Arne Ohlsson (smk)
Maj Bergström
Rosita Erlandsdotter
Maj-Britt Hallqvist
Leni Hedin
Niklas Häglund
Lisbeth Kristiansson
Jan Nilert
Allan Nilsson
Ellvy Nilsson
Birgitta Ohlsson
Göran Olofsson

NY SOCKENBOK OM LAU
Stefan Haase
Gunnar Mannervik
Andreas Tjerneld
Anne-Marie Olsson Storm
Christian Åkerblad
Anders Wästlund
Nette Lövgren

Sommarens evenemang
■ 16 juli Fjärilsvandring med Gunnar Mannervik.
Samling vid grillplatsen, Gannor, Lau kl 13.00.

Här är något av det som händer i sommar.
Allt hann inte spikas innan pressläggning
så sök även information i Bodi och på Närs
och Laus Facebook-sidor.

■ 16 juli Lau Basar.
■ 17 juli När sockenförening har årsmöte vid Dam
kl 13.00.

■ 16 juni Välkommen till nya grillplatsen vid Gannor
bro, Lau. Vi har grillen tänd från kl 18.00.

■ 19 juli Vi städar stranden på Närsholmen kl 13.00.
När Sockenförening bjuder på korv och kaffe.

■ 18 juni Bakpärks-VM i När.

■ 19–23 juli Barnteater vid Gangvide farm kl 16.00.
Info 073-1840922.

■ 18 juni Körstämma på Närsakar.
■ 22 juni Sommarlovsfiske i Närsån (vid Närsakar)
kl 10–14. Fiskeutrustning finns att låna. Föranmälan
och frågor: joakim.lyander@sportfiskarna.se

■ 21 juli Viruddenloppet i När.
■ 26–30 juli Barnteater vid Gangvide farm kl 16.00.
Info 073-1840922.

■ 23 juni Vi klär midsommarstången vid Kluckartäppu, Lau kl 18.00. Ta gärna med blommor.

■ 27 juli Glimra på Närsakar.
■ v 29 Loppis, Lau Bygdegård. Dag ej bestämd.

■ 24 juni Midsommarfirande i Lau.
Kl 13.00 musik, dans runt stången och kaffe
servering. Kl 15.00 sommarpsalmer i Lau kyrka.

■ 29 & 30 juli Teater på Närsakar: Sjopalovich resande
teatersällskap med teater Theatron kl 18.00.
Arrangör Sudrets teatersällskap.

■ 24 juni Midsommarfirande med långbord och
rock’n roll vid Gangvide farm kl 15.00. Camping,
hamburgeri och kaffe.

■ 30–31 juli KM i padel, När IF.
■ 5, 6, 7, 17, 18 & 19 augusti
Teater på Närsakar: Mänskar i min spegel.

■ 25 juni Lövad dansbana vid Gangvide farm
med dans till Oktav orkester kl 15.00. En riktig
midsommar som det var förr. Camping, hamburgeri
och kaffe.

■ 6 augusti Närshamnsfesten.
■ 13 augusti Närvarpan.
■ 27 augusti Forneldars natt vid Kapellets fiskeläge
kl 20.00. Servering av stekt strömming och kaffe.

■ 25 juni Midsommar vid Gangvide farm fortsätter
med lite mer rock’n roll kl 20.00.

■ 10 september Energiexpo 2022 vid Gangvide farm
från kl 10.00. Info 073-1830902.

■ 29 juni & 6 juli Sommarlovsfiske i Närsån (vid
Gangvidefarm) kl 10–14. Fiskeutrustning finns
att låna. Föranmälan och frågor: joakim.lyander@
sportfiskarna.se

Med reservation för eventuella ändringar.

■ 2–24 juli Utställning. Magnus Berg ställer ut i
Alvare, När. Vernissage 2 juli kl 13–17. Utställningen
är sedan öppen onsdag–söndag 13–16.
■ 8–10 juli Musikteater på Närsakar: Årstidshjulet.
■ 13 juli Lau Hembygdsförening har Sommarmöte i
Bygdegården kl 13.00. Riina Noodapera berättar om
Fiskeprojektet, Christian Åkerblad om bildredigering.
■ 15 juli The Ripples på scen vid Gangvide farm
kl 19.00. Camping, hamburgeri och kaffe.

FOTO: NETTE LÖ

VGREN

■ 16–24 juli Konstutställning Ingela Almgren, När
Bomunds i Hammaren 668. Vernissage 16 juli
kl 12–16. Utställningen är sedan öppen torsdag–
söndag 12–16.
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Dagfjärilar på Kvännlairu

I

början av juli förra sommaren invigdes
den nya grillplatsen på Linnéstigen
söder om Närsån och Gannor bro. Grill
platsen ligger i en gammal beteshage i
kanten av några gamla åkerstycken på den
magra lermarken (lairu). Bredvid hagen går
den urgamla vägförbindelsen mellan Lau
och Burs. Längs ån norr om åkrarna hade
gårdarna Gannor och Botels förr i tiden sina
kvarnplatser. Markerna kallas därför Kvänn
lairu (kvarnleret).
På åkrarna och omgivande betesmarker
finns ett rikt och varierat växtliv. Åkrarna
rymmer ovanliga åkerogräs och hagarna
blommar från tidig vår till sen sommar
med ett stort antal arter som gynnar många
insekter och därmed även fåglar. Sedan flera
år ingår denna beteshage i programmet
för svensk dagfjärilsövervakning. Under
sommarhalvåret inventeras regelbundet hag
marken på förekomsten av olika dagfjärilar.
Växter och djur lever i ett starkt beroende
av varandra i ett mer eller mindre komplice
rat samspel. En biologisk mångfald är därför
viktigt för allt bevarande av arter och en
hållbar samhällsutveckling inte minst med
tanke på människans livsmedelsförsörjning.

Larv av citronfjäril på brakved.

På Gotland beräknar man att det finns 70
olika dagfjärilar. Här på Kvännlairu har cirka
30 olika arter iakttagits sedan 2019. Var och en
av dessa är beroende av sina olika värdväxter.
Arter som citronfjäril, nässelfjäril och påfå
gelöga övervintrar som fullbildade fjärilar.
De behöver växter som brakved respektive
nässlor på vilka de kan lägga sina ägg under
vår och försommar.
Många arter övervintrar istället som pup
por. En sådan art är grönsnabbvingen som
är en av de första fjärilarna om våren. Den
kläcks redan i april när marken är gul av den
tidigt blommande småfingerörten, vilken den
gärna besöker. Fjärilen lägger helst sina ägg
på mjölon som det finns gott om i hagen och
den omgivande skogsmarken.
Under den tidigare våren dominerar annars
vitblommande korsblommiga arter som vår
skärvfrö och löktrav. De är viktiga värdväxter
för den vackra aurorafjärilen som liksom
grönsnabbvingen övervintrar som puppa.
De flesta av våra dagfjärilsarter har dock
övervintrat som larver och måste då hitta
sina värdväxter att leva på efter den långa
vinterdvalan. Här finns olika arter av blå
vingar vars larver är beroende av ärtväxter

Grönsnabbvinge på vårfingerört.
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Hanne av aurorafjäril.

Svartfläckig blåvinge.

Bredbrämad bastardsvärmare.

som getväppling, käringtand och klöver,
vilka färgar marken i vackra gula, orangea och
röda färger senare under sommaren. En del
av blåvingarnas larver är beroende av myror
i vars stackar de har fötts upp på myrlarver
under vintern. När fjärilen efter förpuppning
kläcks på våren har den brått att rädda sig ut
ur myrstacken och veckla ut sina vackra blå
vingar.
Bastardsvärmaren som flyger i mitten
av juli, har liksom blåvingarna klöver och
käringtand som värdväxter.
Även olika arterna av pärlemorfjäril över
vintrar som larver. De söker under våren sin
näring på skogsviol och buskviol som finns på
markernas skuggiga partier. Ute i åkern kan
man hitta åkerviol som är värdväxt för den
ståtliga, storfläckiga pärlemorfjärilen.
Svartkämpar, ängskovall och de vackra blå
veronikaarterna i hagen behövs som mat till
larver av olika nätfjärilsarter.
Åter andra arter övervintrar som ägg. En i
hagen vanligt förekommande art är den stora
och praktfulla silverstreckade pärlemorfjäri
len. Den lägger sina ägg på tall eller ek. När
sedan äggen kläcks kryper larven ner på mar
ken och letar reda på en viol att livnära sig på.
Efter förpuppningen kläcks sedan fjärilen en
solig högsommardag i juli till fröjd för ögonen
på alla vandrare längs Linnéstigen.
Somliga arter är beroende av vackra blom
mor som lockar till nektarsök eller föda för
deras larver, andra behöver olika gräsarter

Storfläckig pärlemorfjäril.

och somliga har som värdväxt buskar som
slån, getapel och hagtorn.
Det händer också att markerna
får besök av långväga fjärilsgäster.
Tistelfjäril
Den 22 maj 2019 invaderades
Kvännlairu av migrerande
tistelfjärilar i tusental.
De kom från väster över
skogen in över hagmarken och
fortsatte sedan österut längs Närsån.
De flyttande fjärilarna hade sitt ursprung i
Afrika söder om Sahara och hade tagit sig
över öknen via Spanien till brittiska öarna
och sedan vidare till Skandinavien och Got
land. I själva verket behövde de ta den långa
resan i flera generationer. När tistelfjärilar
når våra trakter förökar de sig, lägger ägg
och en ny generation fjärilar kläcks som på
sensommaren sedan vänder åter till sydli
gare länder inför vinterhalvåret. Även om
resan går över generationer har man kunnat
konstatera att en och samma fjäril kan flyga
så långt som 4 000 km.
TEXT & FOTO: GUNNAR MANNERVIK

Vid Linnéstigens grillplats
vid Gannor bro finns en låda
med foldrar om fjärilarna
och deras värdväxter.
I mitten av juli planeras
en utannonserad fjärils
vandring i markerna på
Kvännlairu.
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Jonas Växthus i När

Sommarblommor, perenner, amplar, kryddväxter, buskar och träd m.m. Stor sortering.
ÖPPET: 14 mars–15 juli

vard. 10–18

lörd–sönd, helg 10–16

Tillverkning av förrådsbodar och friggebodar
på beställning.

Välkomna!
Jonas Växthus
jonasvaxthus@gmail.com Jonas 073-587 59 25

Fönster • Dörrar
www.specialsnickeriet.net

Ramverkstad • Konst
www.konstneer.se

jimmy@specialsnickeriet.net
070-910 04 95 | 070-819 67 13
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GÅRDSBUTIK

LAMMSKINN • LAMMKÖTT
GARN FRÅN LAMM & ALPACKA
BIRGITTA DAHLQVIST
NÄR SMISS 523
070-306 12 82
nylundagard@telia.com
www.nylundagard.se

Dagmar
Dagmar Johansson
Johansson

daggan@agnus.se
Kvinnfolki, Donnerswww.agnus.se
plats, Visby
Tel: 073-647www.agnus.se
21 20
daggan@agnus.se

Nylunda Gård

Ingela Almgren
16.7-24.7. 2022
VERNISSAGE : lörd 16 juli kl. 12 -16
Välkommen!

ÖPPET: tor-sön kl. 12-16 tom 24 juli
När Bomunds i Hammaren 668
mobil: 070-8441712
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FISKE I NÄRSÅN

Området kring Närsån erbjuder vacker natur
och ett rikt fågelliv och i ån finns bl.a. abborre,
gädda, mört, sutare och id. Under hösten
vandrar havsöringen upp i ån och på våren
mängder av id som man kan se från någon av
broarna. I den nedre delen av Närsån, på en
sträcka av 2,4 km, är det tillåtet att fiska mot
att man löser fiskekort. Är du mantalsskriven i
När eller Lau är fiskekortet gratis. Tänk på att
om du fångar öring eller gädda måste de utan
undantag återutsättas!

SOMMARLOVSFISKE 2022
Sportfiskarna på Gotland bjuder in barn, ungdomar och familjer till kostnadsfria fiskedagar runt
om på ön under tre härliga sommarveckor. Som
vanligt finns all fiskeutrustning (inkl. säkerhetsutrustning) att låna. Fiskedagarna passar alla
och det spelar ingen roll om man fiskat tidigare
eller vill prova för första gången. Vi fiskar och har
roligt i sommarvärmen! Dessutom bjuder vi barnen på enklare lunch under fiskedagarna!
V. 25
21/6
22/6
23/6

Närsån (vid Närsakar)
Västergarnsån (gångbron vid festplatsen)
Visby hamn (Slottshamnen)

V.26
28/6
29/6
30/6
1/7

Åminne (vid bron nedanför restaurangen)
Närsån (vid Gangvidefarm)
Västergarnsån (gångbron vid festplatsen)
Visby hamn (Slottshamnen)

V.27
5/7
6/7
7/7
8/7

Åminne (vid bron nedanför restaurangen)
Närsån (vid Gangvidefarm)
Västergarnsån (gångbron vid festplatsen)
Visby hamn (Slottshamnen)

Trevlig fisketur!

Priser för fiskekort:
Dygnskort:
50 SEK
Veckokort familj: 100 SEK
Årskort familj:
300 SEK
Barn under 15 år fiskar gratis
i sällskap med betalande vuxen.

Fiskekort köps på www.fiskekort.se

på Gangvide Farm i När

Vart tog min igloo
vägen?

Vart tog min Igloo vägen? (Från 5 år)

Vecka 29: 20-23 juli, kl 16
Efter föreställningen ingår en vandring på gården
för att titta på Framtidens Energi.

Tider: 10.00–14.00

För föreställningar vecka 30, se hemsidan.

Föranmälan och frågor:
joakim.lyander@sportfiskarna.se
Föranmälan till fiskedagarna vill vi ha senast fredagen före respektive fiskevecka. Märk anmälan
med ”Sportfiskarnas sommarlovsfiske 2022”.
Alla platser är på olika sätt tillgänglighets
anpassade och lämpliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Vecka 29-30: teaterkollo (7-15 år)
& dramalek (4-6 år) Boka nu!
Information och Biljetter
Info: Gangvide Farm
073-184 09 22
Biljetter: Närbodi (affär) eller
på plats 1 tim innan förest.
www.boulevardteatern.se
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Servering och kaffe
... och passa på att
klappa kaninerna, rida
och paddla kanot.

FÖRENINGEN ÖSTKUSTLEDEN
Arbetet med vandringsleden Östkustleden
fortgår. I februari hölls ett första årsmöte,
där utvecklingsbolagen Nygarn, Ljusa udden,
Virudden samt Lau Hembygdsförening tillsammans bildade föreningen Östkustleden.
Vi fick ett mycket glädjande besked i december 2021 när föreningen tilldelades 500 000
kronor. Det var ett statligt stöd inom ramen
för återstart efter Coronapandemin. Medlen
avser ”att förstärka infrastruktur, utveckla
aktiviteter och öka paketering av upplevelser
kopplat till naturturism på östra Gotland genom utveckling av Östkustleden”.
Plötsligt finns nu muskler att förbättra och
utveckla vandringsleden. Vi behöver först inventera behovet av förbättringsåtgärder på
själva leden och utveckla föreningens hem
sida. Kanske behöver tillgängligheten på delar

av leden förbättras och tydliggöras. Inom vårt
område i När/Lau behöver vi bl.a. bygga spång
över Tutenån, där vi nu beviljats dispens från
strandskyddet.
Nu ser vi fram emot en ny säsong med många
glada vandrare genom våra vackra socknar.
TEXT & FOTO: GUNNAR MANNERVIK
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FOTO: NETTE LÖVGREN

Ut på tur!
Intresset för att röra på sig i naturen
verkar större än någonsin. I vårt
område finns rika möjligheter till
sköna turer längs mindre vägar och
uppmärkta vandringsleder.
Se även kartan med alla våra
annonsörer på sista uppslaget, där kan
du hitta matställen och gårdsbutiker
längs vägen.

1

Tutens fiskeläge

2

Bandeläins täppu

3

Kulturstigen, start

4

Lau kyrka

5

Kluckartäppu

6

Fågeltorn

LAU BACKARS KULTURSTIG

Längd 3 km

På stigen kan du ta del av ett vackert kulturlandskap
med långa bandtun och en storslagen utsikt över
Lausviken och dess holmar.

LINNÉSTIGEN

Längd 5,5 km

Naturstig i tre etapper med olika karaktär. Mellersta
delen är mer lättillgänglig med grindar och bredare
gångstråk.

ÖSTKUSTLEDEN

Längd 78 km

Leden sammanbinder Närsholmen i söder med Anga
i norr. Leden är totalt 78 km lång och passerar våra
socknar i huvudsak längs kusten.

7

Närsakarscen

8

Fågeltorn

9

Nabbens fiskeläge

10

Linnéstigen, grillplats Gannor

11

Linnéstigen, grillplats Dam

NATURSTIGEN I NÄR

12

Linnéstigen, start vid kyrkan

13

När kyrka

14

Djaupdys fiskeläge

15

Kapellets fiskeläge

16

Närsholmen, P-plats

Leden går runt När på allmänna och privata vägar.
På underlaget som till största delen består av grus
och asfalt kan man ta sig fram på cykel, till fots eller
med häst. Mellan Hammarnäs/Gardbostrand och
Nabben är underlaget sand och gräs.
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	Närsholmens fyr

14

Längd 39 km

Gotlandskustens
naturreservat

Naturreservat med 100-300 m
bredd längs hela kusten

1

LAU BACKARS
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Lausvik

LINNÉSTIGEN

2

ÖSTKUSTLEDEN

3
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5
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Välkommen in – våra dörrar
är öppna i sommar!

Å

terbruk och närproducerat ligger
i tiden och vi blir allt fler som
uppskattar öns alla inrednings
butiker, som lockar oss att förnya
och förgylla våra hem och sommarhus. Att
köpa varor av återvunnet och återbrukat
material eller produkter som har producerats
i bygden är inte bara miljövänligt, det gör det
även möjligt att få tag i väl utvalda varor av
hög kvalitet till ett rimligt pris.
I vår bygd har flera sommarbutiker förlängt
säsongen med generösa öppettider eller dri
ver webbutiker året runt. I När kan du göra
en tur med stopp på flera gårdar som satsar
på inredning för hem och trädgård: Herta
Design/Interiör Gotland, Pavals Provence
Prylbod och Butik Vadi. De tre butikerna
planerar koordinera sina öppettider under
sommaren, så att du smidigt kan göra en
inköps- eller inspirationstur med stopp vid
de tre gårdarna. Varmt välkommen på en tur!
Vi föreslår att du börjar din utflykt med ett
stopp på vägen från Burs mot När vid Alvare
gård. HertaDesigns Bittis Jakobsson (medlem
i Ainbusk och Glimra) växte upp på gården,
där butiken HertaDesign och Interiör Got
land nu huserar i ett garage vid landsvägen.
Bittis svägerska Nina bor idag på gården och
tillsammans driver de HertaDesign, medan
Ninas dotter Johanna håller i företaget
Interiör Gotland. HertaDesigns sortiment
är starkt präglat av miljön kring fiskeläget
Herta – däribland pallen Leilu, Strandstaken
och Tänkarbänken – och inriktningen är
närproducerat och miljövänligt. Flera av
produkterna har fått stor uppmärksamhet,

Herta Design/Interiör Gotland

inte minst genom att synas på Grå Gåsen i
samband med Så mycket bättre. Med Interiör
Gotlands sortiment blandar Johanna varor
av hög kvalitet, både nytt och gammalt och
med en stark anknytning till Gotland och
det gotländska. Det är lätt att hitta fina saker
i butiken på Alvare! Du kommer helt säkert
lämna gården full av inspiration och med
något fint i tygkassen.
Du styr sedan förbi När kyrka och på väg
ut mot Närsholmen (Gotlandsgårdens Kon
fektyr, Golfen … ) svänger du in till höger vid
Pavals gård. Här har en prylbod med tydlig
koppling till Frankrike under de senaste åren
haft öppet några intensiva dagar varje som
mar. Vid starten sommaren 2018 fyllde Åsa
16

Ekwall, numera fastboende på gården, en del
av ladan med annorlunda möbler och prylar
från Paris, där hon tidigare bott och arbetat.
Sedan dess strävar Åsa efter att hålla kvar
känslan av att Gotland (Pavals) möter Frank
rike (Provence) med det lantliga och återbruk
i fokus. Nytt för i år är en kollektion kläder

utvalda ting av Inger Fie Kristiansson. Inger
bor på gården och driver Butik Vadi sedan
sommaren 2019. Butik Vadi andas hemtrev
nad och den vackra miljön ramar in allt fint
som Inger har valt ut med stor känsla och
säker hand: skira kristallglas, rustikt porslin,
vackra vaser som har smyckats med blommor

Pavals Provence Prylbod

Butik Vadi

och heminredningsvaror av återbrukade
textilier för Pavals Design. Linnedukar får
nytt liv som puffblusar, gardiner omvandlas
till sommarsvala tunikor, färgglada stuvar
blir sköna plagg till de minsta. Unika plagg
utan avtryck på miljön och allt tillverkat
på gården. I år kommer Pavals Provence
Prylbod att ha öppet under hela sommaren.
Soyez les bienvenus!
Nu är det hög tid att åka via Gangvide och
Paulas grönsaker ut mot havet. När du kom
mit så långt att du skymtar det stora blå i öster,
bromsar du in ute vid Bomunds i Hammaren
och njuter lite av den gotländska naturen. Du
är ute pa Vadi och där väntar en lada som har
inretts med omsorg och sedan fyllts med väl

från gården. Om du har tur hittar du någon
av de unika produkter som Ingers make eller
bror har designat och tillverkat, kanske en
ljusstake av ett återbrukat verktyg för veran
dan eller en rustik träbänk för trädgården.
Du kommer garanterat avsluta din tur med
lite tyngre bagage men med ett lättare sinne.
Och du kan ta det lugnt, du är varmt välkom
men tillbaka hela sommaren!

TEXT: ÅSA EKWALL
FOTO: RESPEKTIVE BUTIK
I ANNONSERNA PÅ NÄSTA UPPSLAG HITTAR DU
KONTAKTUPPGIFTER OCH ÖVRIG INFORMATION.
SE ÄVEN KARTAN LÄNGST BAK I TIDNINGEN.
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Yoga som passar ny som van

STRANDYOGA FÖR ALLA VID NÄRSHAMNSBADET
(mellan fyren och hamnen)

MÅNDAGAR KL 8.00-9.15 v26 t.o.m. v33.
DROPIN, ingen föranmälan. 10 mattor finns att låna.
80kr betalas på plats med Swish eller kontant.
VÄLKOMMEN!

Livsyogalärare (kundalini)
Birgitta Carlsson
LCBC Gotland AB
Frågor ring 073-5105464

PS. Vid regn inställt.

Fina fötter
FOT H ÄLS OVÅRD

AnnMari Randleff
Medicinsk fotterapeut
Tar bort förhårdnader/liktornar, hälsprickor,
tjocka naglar, nageltrång.
Zonterapeut/Reflexolog
(elevbehandling, klar med studierna sept. ’22)
Stimulerar kroppens eget självläkningssystem.
Fungerar bra på såväl kroniska som akuta besvär.
Avslutas med skön avslappning.
Säljer även skor, sulor från Ortolab, strumpor,
produkter från Rapsodine.
Jag håller till i Skolu i När, ingång stora entrén.
Boka tid på 073-180 49 79.

Fina fötter är glada fötter!
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Öppettider hittar du på vår
instagram & facebook.
@utepavadi

f

@utepavadi

När Bomunds i Hammaren 549
+46 70-391 01 03
Vintage

Möbler

Prylar

Kläder

Franskt

Lantligt

Sommaröppet (fr.o.m. 25 juni): onsdag – söndag
När Pavals 312 @pavalsprovence

pavalsprovence@gmail.com

Vid Bysens föräldrakooperativa förskola i Lau
kan man nu glädjas åt en färdigbyggd grillkoja.
Närheten till förskolan underlättar användningen
och en ljusslinga betvingar mörkret på vintern.
Bidrag har erhållits från Lau Hembygdsförening.
Under året kommer man att inviga kojan
samtidigt med Bysens 30-årsjubileum som inte
kunde firas ifjol p.g.a. pandemin.
Välkommen att använda lekplatsen och grillkojan på helger och kvällar, men visa hänsyn till
platsen och ta med dina sopor hem.

Svensk klassisk massage
Medicinsk fotvård
Mejl: mikaela.randleff@hotmail.com
Mobil: 0737-77 85 52
Framtidens Hälsa – Mikaela Randleff
mikaelarandleff.bokadirekt.se

TEXT & FOTO: GUNNEL MANNERVIK
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MICKELS
Lantligt boende på östra
Gotland nära golf och bad
När Mickels 603, 623 48 Stånga
Hemsida www.mickels.nu
e-post info@mickels.nu
Tel 070 373 14 34

”Närsholmen Fyr & Logi
erbjuder fantastiskt ﬁna rum
och oslagbara omgivningar.
Det är underbart att vakna
upp tillsammans med havet.”
M IA , G Ä ST SOMMARE N 2020

Nu kan du vakna i den nyrenoverade
fyrvaktarbostaden på Närsholmen!
Boka ett rum eller hela huset.
Svenskaturistforeningen.se
martin.narsholmen @ gmail.com
0734 343100

stfnarsholmen
STF Närsholmen Fyr & Logi
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— EN H EL H E TS U PPL E V EL S E I L A N T L I G LY X —

Vi finns på vägen till Herta / Hörte badstrand
När Bomunds i Burgen 924 B
623 48 Stånga
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info@strandakar.se
0498-69 13 80
www.strandakar.se

Pyls, färssupå och tåskbåddar

Med nya tider kommer nya matvanor
och många av de gamla rätterna har
numera fallit i glömska. Men det finns
de som ännu minns. Gertrud Karlsson,
Smiss gård i Lau, är en av dem.

En bortglömd smörgåsmat är spikkyt, saltad
fläskhare som fick torka och som sedan skiva
des upp i tunna skivor.
Grisens huvud kokades och användes i
sylta. Istret som togs tillvara smältes på svag
värme och silades. Kvar i silen blev det som
vi kallade nyttar. De kunde serveras till pyls
eller blandas med bröd. Fettaugu, bitar av rå
ister lades i den färska pylssmeten.
Av köttben kokades också färssupå
(färsksoppa) med rotsaker och kryddades
med mejram. Även sviskon eller piggottar
(torkade äpple eller päronbitar) tillsattes.
När köttet som saltats tillagades blev det
kytsneipe. Köttet urvattnades och kokades
med rotsaker till soppa. Svartsupå var en
annan soppa som tillagades av blod. Man
kunde också göra blodpannkakor som
smakade riktigt gott. Av inälvorna blev det
lungkorv.
Till de bortglömda rätterna hör definitivt
slätvälling. Kanske inte någon höjdare – men
definitivt godare än dricksoppan, mjölkväl
ling utspädd med dricka. Är det någon som
ännu gör kalvdans? En omelettliknande
efterrätt gjord av råmjölk, som serverades
varm med sylt eller saftsås.

D

e kvinnor som stod i köket efter
andra värdskrigets slut var skick
liga husmödrar som kunde ”koka
soppa på en spik”. Förberedelserna
inför julhelgen var många. Drickan skulle
bryggas, grisen slaktas och lutfisken inhand
las, lutas och läggas i blöt. Limpor, bullar och
kakor skulle bakas och knäcken kokas.
Efter slakten togs köttet tillvara, kanske
saltades ned eller frystes in. I Lau fanns en
andelsfrys i affären. Frysfacket blev på slutet
otätt i dörren och var svåröppnad. Skinkan
lades i saltlag, kokades och griljerades. Kor
ven stoppades och lämnades till rökning hos
någon som hade rök. Av blodet blev det pyls,
en slags blodpudding som kokades i tvättgry
tan. Smeten lades i s.k. bottnar, magsäckar
troligen från får. De fanns att köpa där man
köpte fjälstren till korven. Hemmagjord
leverpastej och kokt fläskkorv smakade gott.
Den salta sillen lakades ur och lades in i lag.

Slätvälling

(4 pers.)

Vispa mjölet klimpfritt i lite av mjölken. Koka upp resten av mjölken
och vispa i redningen. Koka vällingen på svag värme under lock 5 min.
Rör då och då. Smaksätt med salt, socker och fett. Vispa upp vällingen
kraftigt strax före serveringen. Red eventuellt under vispningen med
en äggula.
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3 msk vetemjöl
1 l mjölk
½–1 tsk salt
1 msk socker
1 msk smör
(1 äggula)

”Kakå u kyt u pannkakå, de kalläs för
skiftmat äi all gästbud. U all mat,
sum en int har årk jet upp, såsum:
kakå u kyt u pannkakå u kakbullar,
de skall en pråmt ha läikväl haim
mässi, u de kalläs för mattalldrick.”
UR FÄI-JAKÅS BREV NR 4 1889

Mia Hallander vid Allmunde lagar mat med emaljkärl
och elspis – moderniteter i efterkrigstidens lantkök.

helst på sommaren var skyr. Mjölk fick stå
i rumsvärme och en skvätt sur grädde eller
gårdagens skyr tillsattes. När det hade blivit
som filmjölk åt man den med socker, kanel
och kanske ingefära.
Jag tackar mina källingkompisar som jag
frågat till råds om äldre maträtter.

På fisksidan minns jag tåskbåddar, kokta
fiskhuvuden med inkråm av fisklever. De
kunde också fyllas med s.k. krungar, bollar
av vetemjöl och skorpmjöl. När mycket
strömming fanns saltades den in i kar i
källaren. Efter urlakning av saltet kokades
fisken, den luktade inte gott och smakade
inte heller så. Min mans favoriträtt var inlagd
strömming, den är som tur är inte bortglömd.
När det fanns mycket id maldes fiskköttet
och blandades med malt fläsk till idsmäckar.
Det skämtades om att man tog en gris och en
id till biffarna.
En tid konserverades mycket i glasburkar
som tätades med gummiringar och blev
vakuumtäta i konserveringsapparaten. Hade
man tur så höll burkarna tätt. Det som fung
erade bäst var inlagda rödbetor och frukt i
sockerlag, kötträtter som leverpastej kunde
tillagas direkt i burkarna.
Det var vanligt med efterrätt varje dag. Ofta
serverades kräm på äpplen eller frukt när det
var säsong. Om det fanns bröd som blivit
torrt gjordes brödpudding. På brödet breddes
smör och någon sylt och skivorna staplades
i ugnsform, sedan slog man en äggstanning
över och bakade i ugn. En vanlig efterrätt

TEXT: GERTRUD KARLSSON
FOTO: FOTOGRUPPEN, NÄR OCH AGNETA ALRIKSSON

Gertrud hemma i sitt kök.
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Allt om mat sommaren 2022
Strandakar Hotell & restaurang. Öppet dagligen
för mat, dryck eller bara kaffe. Grillkvällar.
Restaurang Fransan, När Golfklubb.
Öppet dagligen med dagens lunch, pizza och
à la carte varje dag från midsommar.

GÅRDSBUTIKER:
Anderse, Lau: Potatis, grönsaker, rotfrukter,
sparris, honung, ägg. Grillkol.
Botvide gård, Lau: Lammkött, lammkorv.

Närshamns Rökeri & Fisk. Färskfångad, filéad,
rökt, fryst eller inlagd. Servering av fiskrätter.

Dalbo gård, När: Potatis.

MatBodi vid NärBodi. Hamburgare, korv, dryck.

Gotlandsgårdens konfektyr, Maldes, När:
Egentillverkade chokladprodukter och andra
gotländska specialiteter, Guteglass.

Frigges gård, När: Potatis, rotfrukter, sparris.

Caféer: Bageri Bosarve, Gotlandsgårdens
konfektyr, Restaurang Fransan, Strandakar.

Kauparve gård, Lau: Jordgubbar, potatis,
grönsaker, rotfrukter, ägg.

Frukost: Bageri Bosarve 8–10.
Gangvide Farm kl 8–10.

Lass’ns grönsaker, När: Tomater, grönsaker
och kryddor.

Matbröd, smörgåsar och bullar:
Bageri Bosarve, Gotlandsgårdens konfektyr.

Mattsarve, Lau: Potatis, ägg, grönsaker.

Ägg: Bert Larsson, Galls (Dalbovägen),
Nylunda gård i När.
Anderse, Gannor, Kauparve, Mattsarve i Lau.

Mickelgårds, När: Linser, potatis, jordgubbar.
Nylunda gård, När: Lammkött, lammkorv,
lammkryddor, ägg.

Honung: Tommy Kristiansson, Folke i När.
Gunnar Mannervik, Kyrkänge i Lau.

Paulas grönsaker, När: Tomater, gurka, sallad,
grönsaker, kryddväxter.

Glass: NärBodi, Fransan, Gotlandsgårdens
konfektyr, Jonas växthus, Gangvide farm,
Närshamns Rökeri & Fisk.

Rovalds gårdsbutik, När: Lammkött, lammkorv. Grillkol.

FOTO: SOLVEIG ARTSMAN

ICA NärBodi: Allt i matvaruväg, färdiga
smörgåsar, glass.
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Stenugnsbakat surdegsbröd och sötebröd
Öppettider

24 juni Midsommarafton 8–12
27 juni–13 augusti 8–15
Stängt på söndagar.
Adress: När Bosarve 178

BageriBosarve

Bageri Bosarve

Gårdsbutik med Närodlade grönsaker
Tomater, gurka, sallad, kryddväxter och mycket mer
Välkomna till
När Bomunds i Hammaren 526
på vägen mot Djaupdys fiskeläge och Lillvik

mobil: 076 766 96 02

Följ oss på sociala media för mer info

Paulas Grönsaker

NärLauKontaktenAnnons2022.indd 1

paulas.gronsaker

4/22/2022 10:20:04 PM

Gårdsbutik
Gårdsbutik

Potatis,
Potatis,Gotlandslinser,
Gotlandslinser,
linsmjöl
mycketmer
mer
linsmjöl &
& mycket
Välkomna!
Välkomna!
För
info
För aktuell
aktuell info

Eko.frida
Eko.frida
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Mickelgårds Lantbruk
När Mickelgårds 395, 623 48 STÅNGA
När Mickelgårds 395, 623 48 STÅNGA
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070 426 06 34
070 426 06 34

ekofrida@hotmail.com
ekofrida@hotmail.com

Vi öppnar vår försäljning i gårdsbutiken
den 26 juni och stänger den 1 augusti.
Öppet dagligen kl. 14–16
Övrig tid efter telefonkontakt, så öppnar vi!
Tel. 0707-491095
Vi är mycket noga med hygien och avstånd.
Helst Swish men även bankkort.

Kött (mycket färdigt för grillen), korv,
lammskinn, garn.
Allt kommer från våra KRAV-lamm.
Reservation för att vissa köttdetaljer
kan bli slutsålda.
Besök gärna vår hemsida för senaste
information: www.botvide.com
Välkomna!
Katarina och Björn Björn

Skyltat från infarten mot gården.

Gårdsbutik med potatis, lök,
morötter och sparris.
Självplock av sommarblommor.
Kontakt 070-5492032

D kssköt
a  .
d När

Välkomna hälsar
Clas & Karolina Pettersson med familj

Varmt välkomna!
Roger Hansson
Ring gärna in din beställning
0762-407 578
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R O VA L D S
GÅRD

DIN EKOLOGISKA LAMMBONDE
VID NÄRSHOLMEN

Soli gär gutt ei När.
Solen driver min gård,
produktion och café.

. Lammskinn
. Lammkött
. Lammkorv

Varmt välkomna till Maldes
och Gotlandsgårdens
konfektyr & café.

. Grillkol
. Handarbeten
. Säsongsvaror

Fyll på till grillkvällen
eller köp en present!
Det finns mer i vår gårdsbutik.
Välkommen förbi!

Ann-Charlotte Larsson
070-549 23 70

NÄR ROVALDS 869, 623 48 STÅNGA
Tel. 073-059 02 29
eller besök oss på rovalds.se
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Öppet alla dagar under sommaren.
Beställningar och kundkontakt, ring eller sms till 0706-995911.
Se även Facebook. Välkomna!

LASS’NS GRÖNSAKER
Gårdsbutik med tomater, grönsaker,
kryddor och plantor.
Försommar öppet alla dagar.
Från v. 24 öppet tisdagar och fredagar.
lassnsgronsakar

Mobil 073-180 76 30

NY TEKNIK
SKA MINSKA
ANTALET
STRÖMAVBROTT
I NÄR

Boende i När har ofta drabbats av ström
avbrott. I området finns 800 kunder, 10,5 mil
nedgrävd kabel och 3,5 mil luftledning.
Fram till år 2024 kommer Gotlands Energiverk (GEAB) att gräva ner 2 mil luftledning
till kabel. Kostnad 20 miljoner kronor.
GEAB ska ta hjälp av radioteknik för att
lättare kunna lokalisera var avbrott finns.
Fem basenheter ska monteras i När. Tack
vare den nya tekniken ska montörerna kunna
se i sina mobiler exakt var avbrotten finns
och på sätt kunna åtgärda dem snabbare.
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Det lilla museet med
det stora innehållet

N

är man stiger in genom den låga
dörren till den före detta ladu
gården från 1788 vid Bomunds i
Hammaren, När socken, får man
en verklig upplevelse. Där möts man först av
en samling gamla motorcyklar, mopeder och
cyklar med hjälpmotor. Museets ägare och
grundare Rune Jakobsson visar gärna sina
samlingar. Här finns motorcyklar från olika
tider. Den äldsta är en Huskvarna från 1938.
Några av motorcyklarna är i ursprungligt
skick och några är renoverade. En samling
fotogenlampor, karbidlampor och blåslam
por finns också på nedervåningen liksom en
gammal brandspruta.
När man kommit upp för trappan till loftet
finns mer att beskåda. En mängd olika red
skap och verktyg finns att se på. Bland annat
olika hyvlar som Runes mormors far, som var
snickare, har tillverkat. Där finns också olika
typer av jordbruksredskap såsom gamla spa
dar, sågar m.m. En dymlingsborr finns också.
Flera av dem är varsamt lagade. Man ser
också hur många av redskapen är gjorda i trä
för att spara på det dyra järnet. Samlingen har
också flera olika husgeråd. Rostare för kaffe
bönor, köttkvarnar, köttknivar, gorånjärn,
våffeljärn … Vet ni vad stucksnarar är? Förr
gjorde man fågelsnaror av fint flätat hästtagel.
Kvinnorna gjorde dessa på vintern. Nu för
tiden är det förbjudet att använda snarorna
men hantverket är mycket hållbart och har
bevarats.
Runes intresse för gamla ting började tidigt.
Motorer och motorcyklar har funnits med
sedan barndomen. Einar, Runes morbror,
lagade bland annat cyklar och mopeder som

folk ifrån trakten lämnade in för lagning.
Många av sakerna har funnits på gården, en
del är inköpt på auktion medan andra kom
mer från hustrun Kerstins barndomsgård.
I den nybyggda verkstaden tillbringar Rune
sin tid med att renovera en gammal Ford
från 1930-talet. Flera av detaljerna i bilen är
gjorda av trä. Massor av arbete återstår för att
få bilen i körbart skick men Rune är inte den
som ger sig så snart kan vi nog få se bilen åka
omkring här i När.
TEXT: ELLVY NILSSON OCH SOLVEIG ARTSMAN
FOTO: SOLVEIG ARTSMAN

VILL DU BESÖKA MUSEET?
Öppettider efter överenskommelse.
Rune visar museet när han är hemma.
Ring gärna innan! Telefon 073 815 1076.
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GOTLANDS GODASTE LUNCH
(Enligt våra gäster)

Lunch alla dagar i veckan
Svensk husmanskost

NÄRODLADE OCH
LOKALPRODUCERADE RÅVAROR
VI SES I NÄR
Fullständiga rättigheter À la Carte Pizza
Catering på förfrågan
Smörgåstårtor och goda smörgåsar är vår specialitet

Restaurang Fransan Tel: 0705-260 112
Facebook: Restaurang Fransan
Mail: info@fransan.se
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VÄLKOMMEN TILL GOLFEN!
Nybörjarkurser (Grönt kort)
Syftet med nybörjarkursen är du ska få en så
bra start på din golfkarriär som möjligt. Vi går
igenom hur golf spelas (regler och golfvett).
Du får lära dig grunderna i själva spelet (grepp,
sving, långa slag, korta slag, puttning m.m.).
Och du får tips och råd kring hur du ska träna
vidare för att utveckla ditt golfspel.
Priser och tider:
se vår hemsida www.nargk.se

På När Golfklubb spelar du golf i en avslappnad
och trivsam miljö, full av vår gemensamma historia. Området är rikt på både flora och fauna
samt fornlämningar från en svunnen tid.
Golfbanan i När är en havsnära hedbana. Här
bidrar såväl vinden som det karga gotländska
landskapet, berikat med örter, enbuskar och
vindpinade tallar till din upplevelse.
Den avslappnade atmosfären på När GK lockar
till träning, både för den inbitne golfaren och
nybörjaren som vill prova på detta underbara
spel. Vi erbjuder ett övningsområde, dit alla är
välkomna helt utan kostnad. För den som vill
börja spela golf eller utveckla sitt golfspel finns
vår tränare på plats för kurser eller individuella
lektioner.

Alla är varmt välkomna hela säsongen!
Vi ses på golfen!
info@nargk.se | 0498-49 23 20 | www.nargk.se

När du behöver en paus går du till Restaurang
Fransan och äter en bit mat eller botaniserar i
vår nya, välsorterade golfshop!
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Laus nyrenoverade

BASTU
L AU B YGDE GÅ R D

Öppet lördagar

Stor sal för 100 personer.
Hyra 600 kr. 100 kr tillägg för
hyra av ljudanläggningen.

Damer 15–17
Herrar 17–19
50 kronor inklusive dricka.

Bokning av bygdegården sker hos
Marita Olofsson
tel: 0498-491218, 0730-630777

Hjärtstartare ﬁnns på Hattstugan
och Golfen i När samt i Skolu i Lau.
Tillgängliga dygnet runt för alla!

www.hjartstartarregistret.se
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Är du intresserad av att hyra Närsakar
för privat arrangemang?
Kontakta Kickan på 070-184 09 22.

När LRF
-avdelning

FOTO: ELLVY NILSSON

Aktiviteten i avdelningen är mycket stor.
Varje år arrangeras t.ex.
gökotta och studiecirklar.
Alla kan bli medlemmar i LRF för att
stödja en levande landsbygd.
När LRF:s styrelse
Ordf. Karolina Pettersson, kontaktman
tel 070-604 67 15

Rörﬁrma i Lau.

Installationer inom värme och sanitet samt försäljning av tillhörande produkter.
Larsson’s VVS
Fie Lau 223
62362 Ljugarn

LAU

GOTLAND
076 235 62 28

LARSSON'S
VVS
GOTLAND

larsson.emrik@outlook.com

LARSSON'S
076 235 V62V28
S

@larssonsvvs

076 235 62 28

Emrik Larsson
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www.narbygg.se
Bygger allt överallt på Gotland
Med kvalitet och kompetens – för stora och små
Transporter inkl. kran – Tomter till salu
Hallute När 623 48 Stånga Tel: 49 23 00
E-post: info@narbygg.se

Alla inom branschen förekommande elarbeten utföres.
Göte Norrby
Johan Dahlbom
Mats Eliasson
Martin Mårdbrink

0736-42 23 12
0736-42 23 08
0736-42 23 17
0736-42 23 14
Välkomna!
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gote@narbygg.se
johan@narbygg.se
mats@narbygg.se

Linnér Finsnickeri AB
johannes linnér

• Fönster
• Dörrar
• Fönster- och dörrenovering
Adress:
Epost:
Mobil:

När Hallbjärs 619, 623 48 Stånga
jlinner78@gmail.com
070-203 47 34

@linnerfinsnickeri

Allt inom markentreprenad inklusive rådgivning
• Leverans av sorterad matjord och
alla sorters grus.
• Specialiserad på avloppsanläggningar
och husgrunder.

– 45 år i branschen

• Sköter även tillstånd och projektering
för nya och gamla avlopp.

Ring Christer Norrby tel 070 - 570 37 95
christer.norrby@telia.com När Hallute 109 623 48 Stånga
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Mjölkkor
förr och nu

F

ör Allan Nilsson, 86 år, Bomunds
i Hammaren i När har det aldrig
varit någon tvekan om yrkesval.
Gården han föddes på drevs av hans
föräldrar och dessförinnan av morfar och
mormor. Allan fick lära sig mjölka gårdens
fem till sex kor för hand när han var tretton.
Han fick börja träna på de lugnaste korna.
Mjölkningen var det annars mamman som
utförde medan pappan skötte utfordringen.
I ladugården fanns även grisar och hästar.
Hönsen bodde i eget hönshus.
Varje dag skulle mjölken köras till mejeriet i
När. Gårdarna i När tillhörde olika mjölkkör
ningslag. I varje lag var det ca tio gårdar som
turades om att köra, först med häst och vagn,
sedan med traktor. På vägen hem hade man
med sig smör och kärnmjölk från mejeriet
samt om någon önskade, även varor från bodi.
I början på 60-talet kom mjölkmaskinen
till gården. Detta gjorde att man kunde skaffa

Allan Nilsson visar några gamla motböcker från mjölkkörningens tid. Där antecknades noga hur många liter
som levererats till mejeriet.

fler kor. På sommaren när korna var ute på
bete mjölkades de i ett mjölkhus som fanns
ute på åkern. Då drevs mjölkmaskinen av en
bensinmotor. Allan minns ännu hur vackert
det var på morgnarna när man såg havet nära
mjölkhuset. De gårdar som inte hade eget
bete fick ha sina djur på strandbete. Under
den tid som Allan och hans hustru Birgit
drev gården hade de aldrig hjälp av avbytare
men fick god hjälp av föräldrarna och därefter
sonen Håkan som sedan övertog gården.
På gården fanns tidigare en varierad odling
som till exempel potatis, sockerbetor samt
gurkor och övriga grönsaker som lämnades
till dåvarande Klintebys Konservfabrik för
förädling (numera Rydbergs). Idag odlas säd
och foder till djuren.
Numera arbetar Allan inte med mjölk
ningen på grund av en ond rygg med hjälper
sonen med utfordringen av djuren samt kör
traktor under vårbruket.
Vid Frigges gård i När som drivs av Claes och
Karolina Pettersson tillsammans med flera
anställda, har man en modern mjölkproduk
tion. Efter utbildningen vid Lövsta lantbruks
skola bildade Claes 1985 bolag tillsammans

Allans mor Alva ansvarade för mjölkningen på gården.
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med sina föräldrar. Innan ombyggnaden av
ladugården år 2008 fanns där ca 40 kor. Nu
finns det 460 djur på gården varav 185 kor.
Sedan tio år tillbaka arbetar även Karolina
heltid på gården.
Mjölkningen sker i en så kallad mjölkgrop.
Dagen börjar klockan kl. fem med mjölkning
och passet håller på till strax efter nio. Då har
alla djuren också fått mat. Under varje pass
arbetar två personer. Runt halv fyra är det
dags för mjölkning och mat igen.
Alla djuren går lösa inne i ladugården och
gör vad de vill. De har tillgång till rullborstar
så att de kan bli borstade på ryggen, vilket är
mycket uppskattat! Arbetet på gården består
även av inseminering, flyttning av djur samt
kalvningar. Oftast sköter djuret detta själv
men tillsyn behövs ifall något skulle gå på tok.
Veterinären kommer på besök i genomsnitt
en gång i månaden. Veterinären svarar också
för avhorning av djuren. Detta behövs så att
djuren inte skadar varandra och avhorningen

FAKTA OM MJÖLKKOR I NÄR:
■ 1 985 fanns det 41 mjölkgårdar och 640 mjölkkor.
■ 2022 finns det 13 mjölkgårdar och 980 mjölkkor.
■ En ko producerar ca 30 liter mjölk om dagen.
Det blir ca 30 000 liter mjölk per dag. På 1930-
talet producerade en ko 10–15 liter mjölk per dag.
■ En ko dricker ca 100 liter vatten per dag. Alltså
behövs 98 000 liter till korna i När – varje dag!

sker under bedövning. Så fort vädret tillåter,
släpps djuren ut i det fria. Flera av dem betar
på Närsholmen under sommaren.
Mjölken förvaras i en kyld tank på gården
och den hämtas av mjölkbilen varannan dag.
Mjölken som produceras på Gotland används
till drickmjölk, grädde och mjölkpulver. Tack
vare ett väl utvecklat samarbete emellan
gårdarna kan man hålla kostnaderna nere.
Man vet också att om det skulle hända något
ställer man upp för varandra.
TEXT: ELLVY NILSSON OCH SOLVEIG ARTSMAN
FOTO: SOLVEIG ARTSMAN OCH NÄR FOTOGRUPP

Mjölkgropen på
Frigges gård i När.
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Allt från källare till skorsten!

HEMMANS
BYGG AB
0708 49 14 66
Göran Larsson
Lau Hemmor 143, 623 62 Ljugarn
hemmansbygg@hotmail.com
www.lau.se/hemmansbygg
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Tel: 076-2573844
svinhusetsridsport.se

• LAU HUSARVE •

40

Vi hjälper er med:
• Husgrunder
• Kompletta avloppslösningar

Över
år
i branschen!

• Vägbyggen
• Trädgårdsanläggningar
• Poolbyggnader (totalentreprenader i samarbete med Poolkungen)
• Fiberförläggning (kompletta lösningar i samarbete med Data Networks AB)

E-post: tomas@helgessons.com Tel. 073-6544930
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Bio under sommaren
i Bygdegården

NÄR IF

NÄRBIO

Bakpärks-VM lördag 18 juni
Viruddenloppet
torsdag 21 juli

Programmet är inte klart
vid pressläggning.
Kolla anslag i NärBodi och
När o Närkar på Facebook.

KM i padel 30–31 juli
Närvarpan 13 augusti
Gymmet i Skolu
öppet 06:00–22:00

Föreståndare Christer Norrby
tel 070-5703795
Gotlands Folkbiografer upa, När

Tennisbana, padelbanor
och lekplats
Padelbanor och tennisbana
bokas på MATCHI.se
Stöd När IF
– köp Sverigelotten i Närbodi!

NÄR-LAU
RÖDA KORS

Följ oss på Facebook
och Instagram för uppdateringar
och ändringar.

För 250:- stöder du
När-Lau Röda Kors

När IF
BG: 900-8095 eller kontakta
Leni Hedin 073 0671602

narif1927

Kontakt
Janne Nilsson
mob 0708671673
e-post nar_if@outlook.com

Intresserad av att hjälpa till på Kupan?
Kontakta Leni Hedin.
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Fyrfota vänner
till nytta & nöje
En vallhund jobbar för tolv
Hos familjen Björn, Botvide i Lau, finns 60
tackor som håller landskapet öppet och ger
oss de finaste skinn, ull och lammkött. Till
hjälp med all hantering av lammen finns
några vallhundar av rasen Border Collie.
Det sägs i Storbritannien att en vallhund
gör tolv mans arbete. Där har man ofta stora
flockar på mycket stora områden och klarar
sig inte utan vallhund.
Border Collien är avlad sedan hundratals
år för sin instinkt att arbeta med vallning i
kombination med en stor samarbetsförmåga
med sin förare. I Sverige måste lyckligtvis
Border Collien bl.a. ha godkänt vallhundsprov,
röntgade höftleder och vara ögonspeglade utan
anmärkning, för att kunna registreras i Svenska
Kennelklubben. All detta för att bevara rasen
frisk och med sin instinkt till vallning.

Vallhunden är en ovärderlig arbetskamrat.
FOTO: KATARINA BJÖRN

För den som älskar att ha hundar som
familjemedlemmar är det fantastiskt att även
ha hunden som arbetskamrat i vått och torrt.
Exempel där vallhunden är ovärderlig:
• samla ihop lammflocken på stora områ
den och driva djuren hem till lammhuset
• flytta lammflocken snabbt och säkert
över landsvägen till ett nytt bete
• hålla undan lammflocken när man skall
flytta en vattenvagn från fältet där de
betar
• jobba i lammhuset och ”putta fram lam
men” genom hanteringsanläggningen
t.ex. vid vägning av djuren
• dela av någon eller ett par djur som sedan
ska tas hem av någon anledning
• mota bort en nyfiken bagge (lita aldrig på
baggar).
Det krävs mycket träning med hunden innan
allt faller på plats. Hunden skall ha kontroll
och fokus på lammen, och alltid flytta dem
lugnt och säkert.
Då och då föds det sedan 30 år en valpkull
på Botvide. Nästan alla valpar stannar på
Gotland och blir arbetande vallhundar och
trevliga familjemedlemmar. TEXT: KATARINA BJÖRN

Lilla Alice 3 månader, född i december 2021, tillsammans med matte Katarina. FOTO: GUNNEL MANNERVIK
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Mattias och hans jaktkamrater
är ett bra team

fältet med hundar. Då känner honan av att
det luktar hund och flyttar kidet. Detta räddar
både kidet och korna som kan bli sjuka om det
är döda djur i fodret.
Från augusti till och med sista februari får
man jaga räv. Utanför jaktsäsong måste man
träna mycket: promenader, cykling och sim
ning. Våren betyder också många utställningar.
Förutom jaktintresset har Mattias en ken
nel för schillerstövare. Burgstadens Kennel
säljer valpar över hela Norden. Artemis Glenn
har bland annat blivit utsedd till Gotlands
vackraste stövare.

Ända sedan barndomen har Mattias Larsson i
När haft hundar och varit intresserad av jakt.
Jägarexamen tog han vid 13 års ålder. Intres
set kom från far som också är jägare. Mattias
ägnar sig mest åt rävjakt. De hundarna han
har är schillerstövare, tre stycken just nu.

TEXT: SOLVEIG ARTSMAN OCH ELLVY NILSSON

Tryffelhunden Traska
För drygt 30 år sedan läste Agneta Alriksson
i Lau om tryffelsvinet Mimi i Italien som
bökade fram tryffel ur den italienska myllan.
I artikeln stod det att man alltmer gått över
till tryffelhundar av rasen Lagotto Romag
nolo. Dessa hundar är mer villiga att släppa
ifrån sig tryffeln än vad en gris är.
Först tänkte Agneta åka till Italien och leta
tryffel där, men så blev det inte. Det blev Lau
istället. Hon gick en tryffelkurs på Campus

Mattias Larsson med sina stövare. FOTO: PRIVAT

Den äldsta hunden Tyra är 11 år och champion
i både jakt och utställning. Tyra och husse har
hitintills gått 17 jaktprov. Alla hundar får gå
på valpkurs. Därefter tränas de upp av husse.
En bra jakthund bör vara lugn och mentalt
stark. Schillerstövare har dessa egenskaper.
När det gäller rävjakt så måste hunden ha
diciplin och klara av olika situationer. Schil
lerstövare ska kunna klara av att jaga två
dagar i sträck. Viktigt är respekten för djuret
och att jakten ger djuret en chans. Efter jak
ten ges hunden beröm. När man bedrivit jakt
på ätbart vilt så kan hunden få en smakbit.
Hunden läser av husse och om husse är glad
så är det en belöning i sig för hunden.
Hundarna används inte bara till jakt utan
även inför ensilering (skörd av gröda till
djurfoder). Rådjurshonan gömmer ofta kidet
i fälten. Innan skörd går man därför runt

Det är inte helt lätt att få till en bra selfie med ett
yrväder som Traska. FOTO: PRIVAT
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hunden fick namnet Sally kom sig av att Neta
tyckte att makens namn Las skulle vara med.
Då fick det alltså bli Sal-ly, Las bakvänt och
några bokstäver till.
Ända sedan barndomen har Neta haft
hundar, bland annat gotlandsstövare som
maken använde till jakt. Men Sally är en
cockerpoo – en utpräglad sällskapshund. Hon
ger sin matte sköna promenader flera gånger
per dag. Ungefär fem kilometer varje dag i ur
och skur blir det. Bilåkning är också trevligt,
tycker Sally. Hon följer gärna med sin matte
överallt men kan vara ensam någon timme om
det skulle behövas. På dagen kan det hända att
Sally vilar lite på mattes säng och på natten
ligger hon på en filt vid fotänden.
Under coronatiden har Sally varit ett fint
sällskap för matte när det inte fanns möjlig
het att träffa lika många bekanta som vanligt.
Sally är en stor människokännare och känner
av Netas sinnesstämning. Det är också en
trygghet med en hund. Hon märker om det
är något ovanligt som sker.
Det märks att Sally och Neta tycker om
varandra och trivs bra ihop. Sally är en hund
som är trygg och glad i mattes sällskap.

Traska bland svalört i väntan på tryffelsäsongen.
FOTO: SOLVEIG ARTSMAN

Gotland där läraren var tryffeldoktorn Chris
tina Wedén. Ända fram till slutet av 1990-talet
var det okänt att det finns bourgognetryffel på
Öland och Gotland.
Så blev det att lilla Traska kom till gården
vid Hallsarve i Lau 2017. Nu är hon en skicklig
tryffeljägare. Traska och Agneta letar tryffel
på olika marker. Detta efter avtal med mark
ägaren. Att leta tryffel är ett specialsök som
vilken hund som helst kan lära sig. Lagotton
har blivit populär som tryffelhund då den
är väldigt uthållig och gillar att gräva. Det
finns bra sökkurser hos Tassit-Use The Nose
här på Gotland. Traska är entusiastisk i sitt
sökande och byter gärna en fin tryffel mot en
bit hundgodis. TEXT: AGNETHA ALRIKSSON

TEXT: SOLVEIG ARTSMAN OCH ELLVY NILSSON

Neta och Sally trivs bra ihop
Nu är det fem år sedan Sally flyttade hem
till Neta Jakobsson i När. Sally, som då var
en liten valp, kom till Neta när hennes make
blivit sjuk och måste vistas på annat boende.
Barnen övertalade henne att skaffa en hund
för att få sällskap. Det blev en resa till södra
Sverige tillsammans med sonen Henrik för
att hämta hem valpen.
När Neta och Sally möttes första gången
blev det kärlek vid första ögonkastet. ”Jag
kände att det var min hund”, säger Neta. Att

Sally och Neta är trygga i varandras sällskap.
FOTO: SOLVEIG ARTSMAN
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Den bästa medicinen är en engagerad och
kunnig personal. Kvalitetsarbetet ligger högt
på agendan och att individanpassa omvårdnaden för alla är viktigt. Man är den man alltid
har varit och inte sjukdomen. Minnen stärker
självkänsla och identitet.
Vi lagar all mat på plats här, vilket innebär
att alla äter med väldigt god aptit. Den som
kan, hjälper till med matlagning samt att baka.
Vi handlar också allt lokalt här i Närområdet.
Vi har egna fordon som uppskattas mycket;
personbil, handikappbuss, el-moppe och dubbelcyklar där man sitter bredvid varandra.
Det är härligt att vi kan åka precis när det
passar verksamheten och dit vi vill och stanna
så länge vi önskar. Det ger en otrolig frihet.
Vi har många studiebesök och är ofta
anlitade i kommuner runt om i landet som
föreläsare och handledare.
Nu har vi påbörjat nästa fas för Hattstugans
fortsättning, att hitta någon som vill driva
denna fina verksamhet vidare. Viktigt för de
som vistas här, för arbetstillfällen liksom för
bygdens engagemang kring vår verksamhet.
Likaså är det viktigt att det finns plats för småföretagande inom vårdsektorn i framtiden.

Hattstugan öppnade 1994. Tiden går fort när
man har roligt och roligt har vi verkligen haft
under alla år. Det är fantastiskt att Hattstugan
har kunnat utvecklas så som den har gjort och
detta med hjälp av den fantastiska personalen
som vi haft förmånen att arbeta tillsammans
med. Medarbetarna är den största tillgången
och nyckeln till framgången.
Vi har fått många olika priser under åren;
Den friskaste arbetsplatsen på Gotland 2018
samt Solstickanpriset 2016, som delades ut
av prinsessan Christina. Priserna är något
vi uppskattar mycket och det triggar oss att
alltid göra vårt bästa. Men vi måste varje dag
anstränga oss så att det verkligen blir bra
dagar för de som bor här. Även närstående
behöver stöd av olika slag.
Tio personer med demenssjukdomar bor
på Hattstugan och i denna miljö som vi har
här på plats så är hela naturen i Närområdet
något som uppskattas av alla. Vi satsar mycket
på den nära miljön och det är en del av omsorgen att vistas i en både stimulerande och lugn
miljö. Trädgården är en oas för alla som bor,
arbetar och besöker Hattstugan.
Det har visat sig väl värt på alla sätt att
förena miljö med forskning och utveckling
av metoder som lindrar de svårigheter man
får genom demenssjukdomarna. Vi har sett
att det hjälper, är lugnande och ger bättre
sömn utan att behöva så mycket mediciner.

Kontakt:
Pia Lindell och Jane Lindell Ljunggren
0498-492425www.hattstugan.se
Jubileumsfonden BG 5116-0299
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Föreningen Närheten

Äntligen!
Efter ett längre uppehåll under pandemin
har föreningen Närheten åter börjat träffas
i Skolu på tisdagseftermiddagarna.
På programmet har det varit jullunch
med underhållning, modevisning av vårens
mode från Seniorshoppen, f.d. ambassadören Staffan Wrigstad har berättat om
sitt arbete på bland annat Svenska Am-

bassaden i Rom, innan påsk ordnades en
påsklunch med musikalisk underhållning
av Kjell, Jonny och Björn. Vid årsmötet i
april avtackades avgående ledamöterna
Irma Jakobsson, Ulla Söderström, Inger
Pettersson samt Maggie Nilsson.
Till hösten träffas föreningen igen med
fler trevliga aktiviteter på programmet.

LÄS MER PÅ DINTRADGARDGOTLAND.SE

Allt inom
TRÄDGÅRD
När, Gotland
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Minnen efter 16 goda år på När

N

är vårt flyttlass från Rom anlände
till När den 1 november 2006
vräkte snön ned och alla färjor
hade ställts in. Efter många år
utomlands skulle vårt nya liv som pensionärer
i Sverige börja. Inga fler utlandsposter. Nu
hade vi kommit hem! Eller hade vi verkligen
det? För när Staffan plockade nedfallna grenar
i trädgården några dagar senare kom en äldre
Bullerbybo fram och började prata. ”I morgon
åker jag till Sverige”, sade han. Då började
vi inse att vi blivit öbor på riktigt. Efter den
blåsiga och snöiga inledningen har vi upplevt
16 härliga och innehållsrika år på När. Men
nu när vi blir äldre börjar längtan efter att bo
nära barn och barnbarn i Skåne att växa sig
allt starkare. Så nu är det dags att sätta punkt
för den längsta ”posteringen” i vårt liv.
Fast det var bara en lycklig slump att vi
hamnade just på När. Vi visste inget om vare
sig Närrevyn, Allan Nilsson, Lennarts rökta
flundror eller Lassens tomater. Eller idbul
lar! Vi hade bara efter mycket funderande
kommit fram till att efter alla stora städer var
det dags att helt byta liv och bosätta sig ute
på landet i en strandsocken på Gotland, som
vi besökt som turister, där Maria kunde odla
sin egen trädgård och Staffan kunde studera
historia. Och när vi som mest höll på att söka
hus över hela ön dök den gamla lärarbostaden
i När upp och vi kände att här vill vi bo. Fast de
som kände till Gotland varnade oss och sade
att Närborna är ett ganska speciellt släkte och
det är inte så lätt att bli fullt accepterad där.
Men några inkörsportar dök upp. För Marias
del när hon vid ett möte med hembygdsför
eningen något halvår efter ankomsten blev
bönfallen att ta hand om färdigställandet

av den Linnéstig som skulle invigas några
månader senare och där den ansvariga per
sonen hastigt lämnat uppdraget. Maria lät
sig övertalas mot löften om hjälp av sokni och
Linnéstigen stod klar på den utsatta dagen.
Sedan följde uppdrag inom styrelsen för
hembygds-/sockenföreningen och ett 11-årigt
redaktörskap för Närkontakten där hon
verkligen lärde känna socknen. Staffan hade
längtat efter att läsa historia och anmälde
sig till en kurs på högskolan i Visby: ”Got
land under andra världskriget”. En uppsats
skulle skrivas och det blev ”När under andra
världskriget”, som bl.a. innebar långa samtal
med ett antal äldre Närbor om deras minnen
från krigsåren. Några månader senare höll
han ett föredrag med bilder i Bygdegården
om sin uppsats. När senare tanken kom upp
att samla in gamla foton från socknen och
ordna årliga utställningar kring olika teman
blev han ombedd att skriva fototexterna. Det
innebar härliga möjligheter att forska om
socknen och alla gårdars historia. Och bygga
vidare på Per Häglunds arbete.
Att flytta från diplomatins slit och glans
till livet i en jordbrukssocken på Gotland var
givetvis en stor och radikal omställning. Men
en nyttig sådan. Vi har verkligen lärt oss att
uppskatta och inse vilket hårt arbete som jord
brukare och mjölkbönder utför för att få det
hela att gå ihop. Staffan, som levt sitt arbetsliv
vid skrivbordet och är hopplöst opraktisk, är
djupt imponerad av den absoluta självklarhet
med vilken Närborna ser alla praktiska pro
blem som uppgifter som kan och skall lösas.
Maria med sitt stora intresse för språk njöt
av att lyssna på och lära av de äldre Närborna
när de talade ”flatt”, bl.a. vid fikapauserna
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i samband med renoveringsarbetet i Skolu.
Ett intresse som hon fortsatte med i en grupp
som la in ordböckerna i gutamål på nätet och
med en kurs på högskolan i gutamålet.
Det är mycket vi kommer att sakna när vi nu
drar vidare. Kanske inte just doften av svem
som sprider sig över nejden vid vissa årstider
eller de stora traktorerna som dundrar
förbi ute på vägen. Men promenaderna på
Närsholmen där alla årstider har något spe
ciellt att erbjuda. Fiskelägena. Årets första
storspov ute på Hammaren. Magiska kvällar
på Närsakar med Allan Nilssons texter och
någon av Örjan Herlitz fina uppsättningar.
Näktergalen på Linnéstigen. Den stora lyxen
att ha Närbodi med sitt allt större sortiment
i närheten, en plats där man alltid träffar
någon att prata med. Jakten på kantarellerna
i skogen som alla känner till men ingen pratar
om. Tomaterna och grönsakerna hos Lassen
och numera också Paula. Blomsterprakten i

Jonas Växthus. Nybakta kardemummabullar
hos Olivia. Lottas suveräna chokladtårta.
En läcker ”Fish and Chips” på Björns fisk
restaurang nere i Närshamn. Lång-Allans
och Tommys delikata honung. Maris och
Jörgens linser och pärer nere på Mickelgårds.
Barnbarnens förtjusning inför kaninerna på
Gangvide. För att nämna några. Och sist men
inte minst alla När- och Laubor som vi träffat
och lärt känna där idag några av de äldsta
vännerna dessvärre inte längre finns med oss.
Tack för de här åren!
Maria och Staffan

TEXT: MARIA OCH STAFFAN WRIGSTAD
FOTO: SOLVEIG ARTSMAN
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SKOLU

AKTIVITETS & FÖRETAG SHUS
LOKALER FINNS ATT HYRA
Lediga lokaler, både större och mindre, med
plats för olika verksamheter och möjlighet
till flexibla lösningar.
Har du en idé – hör av dig,
vi kan göra något tillsammans.

I den före detta skolan finns bland annat
fotvård och massage. Där finns även ett
gym som bokas via När IF. Skolu är också
en träffpunkt med föreningsaktiviteter
och social gemenskap.

www.virudden.se

FOTOU TSTÄ L L N I NG I SKOLU 202 2
Förra året genomfördes fotogruppens utställning med gamla fotografier på hösten. Det blev en stor framgång med många besökare och därför kommer även årets utställning – den tionde i ordningen – att äga
rum på hösten, preliminärt 29 oktober–13 november. Vi fortsätter att visa upp gamla fotografier, som
t.ex. annonsens bild från Huntorget och en serie om när golfen på När flyttade från Närsholmen till den
nybyggda golfbanan. En liten hyllning till den tidigare i år avlidne Sigvard Häglund, som var en eldsjäl
bakom detta. Som vanligt kommer vi att erbjuda kaffeservering med hembakt kaffebröd och den allt mer
omfattande samlingen av album med tidigare visade foton. Så välkomna i höst!
Fotogruppen, När Sockenförening
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SOCKENBIBLIOTEK
Biblioteket är öppet tisdagar och torsdagar
kl. 14–17 eller annars när Skolu är öppen.

COVID-19
Under delar av året har flera aktiviteter
ställts in. Glädjande är dock att Närheten och
Stickkaféet kommit igång igen.

BASTUN
SPA-delen i bastun i Skolu bokas via Erling
Häglund, tfn: 070-789 21 56.
Duschavdelningen fungerar för de som går på
gymmet. Bastun är pauserad och vi hänvisar
eventuella badare till Laus bastu.

FOTVÅRD
Ann-Marie Randleff har etablerat sig i Skolu
under året och har startat sin firma ”Fina
fötter” igen. Ann-Marie har även försäljning
av skor.

LEDIGA LOKALER
Det finns lediga lokaler i Skolu som kan
användas till många olika verksamheter.
Vi är öppna för flexibla lösningar vare sig du
vill hyra för lång tid eller kort tid.
Om intresse finns att hyra eller om du
har andra idéer kontakta oss gärna via mejl:
virudden@gmail.com

FOTVÅRD, MASSAGE OCH GYMNASTIK
Mikaela Randleff blev vid årsskiftet färdig
med sin utbildning till medicinsk fotvårdare.
Hon bedriver både fotvård och massage
i sin lokal. Mikaela fortsätter med flera
gymnastikgrupper bland annat två seniorgrupper på dagtid och två kvällsgrupper.
ÖSTKUSTLEDEN ANGA-NÄR
Arbetet med att utveckla Östkustleden
fortsätter. Under våren 2022 fick leden
500000kr i bidrag från Regionen som gör
att arbetet kan fortsätta med att förbättra
leden. Bland annat kommer flera grillplatser
att anläggas.
PADELBANOR OCH LEKPLATS
Virudden har på flera sätt stöttat och investerat i de paddelbanor och den lekplats som
håller på att färdigställas vid idrottsplatsen.
FINAB – FASTIGHETER I NÄR AB
FiNAB äger och förvaltar tjugotvå lägenheter
i När. De ligger vid Mickelgårds och f.d.
församlingshemmet. Är du intresserad av att
hyra en lägenhet ta kontakt med NärBygg på
telefonnummer: 0498-49 23 00.
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Närs Bil och Traktor
Ingvar Andersson
Bosarve När
Tel 49 21 29
Vi utför reparationer av bilar, traktorer,
lantbruksmaskiner, gräsklippare m.m.
Även mindre smidesarbeten.

Utför jobb på Gotland och i Stockholm
Säljer äkta trätjära
byhensbygg-tjarstrykningab@hotmail.com
0708-567907
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Vi trycker allt till alla – överallt!
Papper, plast, plåt, tyg eller trä?Vi
trycker allt till alla på alla
material. Och du har en erfaren
kontakt som fixar allt –från idé till
leverans!
Oavsett om du behöver
traditionella trycksaker som
visitkort, broschyrer och böcker
eller om du vill ha
utställningsmaterial som fonder,
rollups eller fasadskyltar.

Thomas Rosén heter jag och håller till i Lau. Jag trycker bland annat
När/Laukontakten. Kom förbi på en fika och prata tryckning.
Alternativt löser vi hela processen via datorkontakt.
Tryckningen är billig och kaffet är gratis. Välkommen!

Trycker Allt, till Alla, Överallt.
Bäst och Billigast!
www.thomastryckare.se

www.thomastryckare.se
Lau, Bönde 108 • info@thomastryckare.se • Telefon 0704-451011
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Här hittar du våra
annonsörer:
1
2

Thomas Tryckare
	D. Grönströms Byggservice
Svinhusets Ridsport

23

Bageri Bosarve

24

Lass’ns Grönsaker

25

När Bil och Traktor

3

Hemmans Bygg

26

	Helgessons gräv

EkoFrida, Mickelgårds

4

27

Pavals Provence Prylbod

5
6

Botvide gårdsbutik
	Lau bygdegård
Bastu

28
29
30

7

Larsson’s VVS

8

Ljunggrens Åkeri

31

9

Nylunda gård

32

10

	Tommys Måleri & Biodling

	Gotlandsgårdens Konfektyr & Café
Mickels boende
	Specialsnickeriet
Linnér Finsnickeri
Bo på lantgård, Smiss
Byhens Bygg & Tjärstrykning

33

	Golfen
Restaurang Fransan

34

Frigges gårdsbutik

11

Butik Vadi

12

Paulas grönsaker

13

Ingela Almgren

35

Strandakar

14

Gangvide Farm

36

AMAB

15

	Christers Gräv- & Alltjänst

37

Allt inom trädgård

16

	NärBodi
MatBodi

38

Rovalds gårdsbutik

39

Närshamns Rökeri & Fisk

40

Strandyoga

17

18
19

20

	NärBygg
NärEl
Hattstugan

41

	Skolu
Sockenbiblioteket
Närheten
Idrottsplats
Gym
Bastu
Framtidens hälsa
Fina Fötter

	RÖD PRICK: butik, matställe,
övernattning, galleri eller friskvård
	GRÅ PRICK: övriga företag

Jonas Växthus

21

	Herta Design/Interiör Gotland

22

	När Bygdegård
Närbio

	STF Närsholmen Fyr & Logi
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Gotlandskustens
naturreservat

Naturreservat med 100-300 m
bredd längs hela kusten

Gotlandskustens
naturreservat

Naturreservat med 100-300 m
bredd längs hela kusten
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Läitn stråf ti Lau u När
Langgt bort i täidn kom lande vör har
upp ör a kräusning på vattne kom Burgi.
Sjöen gick väitar kringg backar i Lau,
langgt bort i, langgt bort i täidn.
I solljaus u månsken, ör vågen som gar,
så stäigar lande än i oe dagar.
Kummar ör sjöien me släkå u stain.
Sjöfäuglar raidrar på strandi.
Skymtar a häusgrund fran täidar som var.
Liggar a stainyx u väilar i jårdi.
Mänskar på strandi di sträitar u drar
bort me den flöiende täidn.
Körkkluckar ringar var gang de är dags.
Kimbar för lycku u klämtar för sårgi.
I Nöiu u Hamman gar rygen i ax
u naiknar di mognar pa Burgi.
ALLAN NILSSON

