Händer i Rappestad med omnejd
Nr 7, oktober 2008
• Lö 18 okt. Familjekväll i församlingshemmet
• Sö 19 okt. Ponnytävling. Storgården
• Lö. 15 nov, kl. 10-16. Julmarknad.

Rappestad
Bladet

Rappestads Hembygdsförening

En lång rad med gamla traktorer i Bo Strålhakes traktormuseum.

Slöjdkurs
Slöjdkursen pågår i Uno Berntssons verkstad. Nya slöjdare
hälsas välkomna på onsdagar kl. 18. Det går bra att hoppa
in under terminen. Kursen innehåller bl.a. Säkerhet i arbetet; Materialkunskap; Verktygsvård, Slipning av verktyg;
Svepasktillverkning; Enklare karvsnitt och svarvning.

Storgården i Rappestad, se artikel på mittuppslaget.

Ordförande ha ordet

6 juni i Bosses hage

Året har så här långt verkligen bjudit på omväxlande väder.
Våren kom ganska tidigt med ganska skönt väder sedan
kom försommaren med nästan tropisk värme och högsommaren med kopiösa mängder regn som fortsatte i augusti.

6 juni firades i år som vanligt i Bosses hage med korvgrillning och lekar, i ett strålande väder. En tipspromenad hade
ordnats med frågor för både vuxna och barn. De minsta
barnen kunde också pröva ponnyridning på shetlandsponny.
Kvällen avslutades med nationalsången.

Vårens aktiviteter började med julgransplundring på Tjugondag Knut för de minsta med dans och lekar. Årsmöte
den 13 mars var ganska välbesökt. Efter förhandlingar underhöll ”Stay close”. Valborg firades som vanligt med en fin
brasa och ett jättefint fyrverkeri. Familjeträffen blev tyvärr
inställd. Den 4 maj hade vi en arkeologisk vandring i Rappestads omgivningar, under sakkunnig ledning av Olle Hörfors. Den 31 maj gjorde vi en cykelutflykt till Flygvapenmuseet där vi fick en guidad visning. 6:e juni firades som vanligt i Bosses Hage. För höstens aktiviteter se under Händer i
Rappestad.
Styrelsen hoppas på en skön höst med trevliga och välbesökta aktiviteter.
Uno Berntsson

Se hembygdsföreningen hemsida!!

www.rappestad-hbf.se
Rappestad-bladet utges av Rappestads Hembygdsförening.
www.rappestad-hbf.se
Kontaktpersoner: Uno Berntsson 218000,
Magnus Gröntoft 80410, samt Ulf Österberg 81609.

Annorlunda hästtävlingar
Rappestad Ridklubb har en nystartad kommitté för bruksgrenar. Vi ordnar klubbtävlingar i bl.a. ponnyagility, bruksridning, precisionstömkörning/körning och dressyrtömkörning. Dessutom har vi de traditionella grenarna hoppning
och dressyr på programmet – men på en enklare nivå än
”vanliga” tävlingar (från hoppning på 10 cm med ledare till
LD för respektive kategori och dressyr med ledare till Märke
II). Alla med egen häst som normalt inte tävlar på en högre
nivå får vara med – dock krävs medlemskap i ridklubben.
Sönd. 19 oktober ordnar vi vår avslutande hösttävling vid
Rappestad Storgård.
Hjärtligt välkommen som publik eller varför inte vara med
om du har egen häst!!
Mer information hittar du på www.rappestad-rk.nu välj ”tävling” eller www.nogg.se/shettismammorna.
Jessica Almgren

Sara Eklöf precisionstömkör shetlandsponnyn Totte.

Rappestad Storgård
Gården inköptes av min farfar JA Gomér 1917, och övertogs
1945 av min far David Gomér, varefter Ulla-Britt och jag
övertog gården 1973.
När vi köpte gården omfattade den totalt 62,5 ha, fördelat
på 37 ha åker, 12,5 ha skog. Återstoden var betesmark och
tomt. Ett par år efter vårt köp fick vi möjlighet att köpa till
granngården Rappestad Nygård med 15 ha åker och 7, 5 ha
skog. Efter sammanläggningen blev Storgården 83 ha.
Mangårdsbyggnaden på Nygården med omkringliggande
tomt sålde vi till Harriet och Claes Klintenberg som fortfarande bor och äger den fastigheten. Från Storgården har
avstyckats två tomter belägna utmed vägen mot Slycke.
I samband med farfars köp av Storgården avstyckade och
sålde han till Karl Gustav Thorell, alltså Arne Thorells i Brostorp farfar, fastigheten Rappestad 6:3, Sten. Där har de
senaste åren byggts två nya hus.

låg närmare landsvägen. Det huset inrymde på den tiden en
lägenhet på nedre våningen där Thure och Karin Karlsson
bodde. Där fanns också kommunalrummet som även inrymde sockenbiblioteket. På andra våningen bodde kantor Sivers Jonsson. Jag minns att när huset drogs över till nuvarande grund satt Thure Karlsson och åt frukost i sitt kök, det
berättade han gärna om.
Ulla-Britt och jag arrenderade gården från 1958 – 1963 därefter har vår son Hans brukat den omväxlande med oss och
Gustav Slycke. Nu innehar Leif Ohlsson i Arnorp arrendet på
jorden.
Från början på 1970 talet har vi haft hästar på gården under
en period på 1970 talet arrenderade Rappestad Ridklubb
stallet. Från början sköttes stallet och hästarna av Ulla-Britt
men numera sköts den delen av vår dotter Karin.
Jan Gomér

Min farfar brukade Storgården till sin död 1923, därefter
arrenderade far gården av dödsboet fram till sitt köp 1945.
På fars tid som jag minns var gården riktigt levande, där
fanns en rättare, Josef Karlsson som för övrigt byggde det
första huset i Rappestads nya by på Birkagatan. På gården
arbetade också två utedrängar, Erik Andersson i Malma och
Stig Adolfsson från Nysätter på Rappestad Löten, Det fanns
också en ladugårdskarl som hette Möller i efternamn. Möller
med familj bodde på Eksäter. Lantbruket bedrevs med fyra
hästar och en traktor en Oliver 25, som numera bara finns
bland veterantraktorerna. I ladugården fanns det ca tolv kor
och ungefär lika många ungdjur.
Gården utarrenderades 1948 till Thure Karlsson och sonen
Rune Thuresson, som ursprungligen hade arrenderat Övre
Fågelberg. Thure Karlsson bodde på Klockaregården, som då

Jenny och Karin Gomér framför den nya stalltillbyggnaden på Storgården.

