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Årets  
midsommarstång 

kläddes och restes  
kvällen innan  

midsommarafton. 
Agneta Lippman  

var på plats med sin  
kamera.  

Se fler bilder på sidan 5. 

Foto: Agneta Lippman 
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Stenhuse i Sanda  - en gård med gamla anor 

av Carl-Magnus Krokstedt 

Fortsättning från Sandpappret juni. 
Med de kyrkböcker i Sanda, som är tillgängliga kan man utläsa föl-
jande:  
Olof Persson Stenhuse föddes omkring 1690 och dog på gården den 
27 april 1751 vid 61 års ålder. Begravningen skedde den 5 maj. Det 
förekommer i kyrkboken en Catharina Stenhuse, som dopvittne 1748. 
Änkan Catharina Stenhuse är den 1 oktober 1751 dopvittne till pastor 
Westphals son Jöran. Sannolikt är Catharina och Olof Persson föräldrar 
till Anders och Pehr Olofsson och eventuellt också dottern Dorte.  
Anders Olofsson Stenhuse var nämndeman och kyrkovärd i Sanda. 
Han var född 1718 och gifte sig omkring 1747 med Gertrud Olofs-
dotter, som var född 1722. Deras söner var 

1. Olof Andersson, född 2 mars 1748 och  
2. Jöran Andersson, född den 6 december 1752 

Husbonden, nämndemannen och kyrkovärden Anders Olofsson Sten-
huse avled den 30 oktober 1782, 64 år gammal av halsfluss. Begrav-
ningen skedde den 4 november. Hans hustru Gertrud Olofsdotter av-
led den 3 juli 1790 i hetsig feber ( inflammatorisk sjukdom) 68 år gam-
mal. Begravningen skedde två dagar senare.  
Änkepastorskan Stina Greta (Christina Margaretha) Westphal är kvar 
som 7/16 delsägare ända fram till 1794, då hon avlider den 6 novem-
ber. Olof Andersson Stenhuse har en lika stor gårdsdel. Från 1795 har 
änkepastorskans dotter Engela Magdalena Westphal född 1774 över-
tagit moderns gårdsdel. Hon gifte sig 1797 med Comministern i Mäs-
terby Herr Barthold Martin Rundberg. Paret bosätter sig vid Stenhuse 
och där föddes två döttrar och två söner mellan dec. 1797 och dec. 
1802. 
Hustrun Engela Magdalena Rundberg dog i augusti 1805 endast 31 år 
gammal. Någon dödsorsak finns inte angiven i kyrkoböckerna. Commi-
nistern Rundberg bodde kvar på Stenhuse och gifte om sig 1810 med 
Brigitta Elisabeth Westphal född 1774.  
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Sonen 1. Olof Andersson Stenhuse föddes i Sanda den 2 mars 1748. 
Vid dopet noterades följande faddrar: Studiosus Laurentius Westphal, 
Thomas Runne, Jacob Westerby, Jöns Lekarve, Madam Elisabeth Beck-
man, hustru Marg. Öfwede och hustru Catharina Westerby. 
Olof Andersson gifte sig den 24 oktober 1769 med Christina Wilhelms-
dotter. Hon var född den 9 mars 1751 vid Sandäskes i Sanda. Hennes 
föräldrar var Wilhelm Thomesson (först vid Stora Warbos och senare 
vid Sandäskes) och modern Catharina Margaretha Larsdotter. Olof An-
dersson Stenhuse och Christina Wilhelmsdotter Sandäskes fick föl-
jande barn födda vid Stenhuse.  
a. Anders  född i mars 1773, kallade sig Stenhoff. Gift till Warplösa 

i Björke. (mer om honom senare.) 
b. Lorentz född 1776, tog sig namnet Stenhoff. Gift 1804 med sin 

kusin Engela Elisabeth Jöransdotter. Paret bosatte sig först vid 
Sandäskes.  

c. Anna Gartrud född 1779. Gift till Wifves 1806 med husbonden 
Jacob Jacobsson.  

d. Olof född 1783, död 1784 

e. Wilhelm född 1789. Kallade sig också Stenhoff och övertog går-
den efter fadern 1811. Han var ogift och hade modern Christina 
Wilhelmsdotter boende på gården tillsammans med brors-
dottern Engel Lisa (f. 1807). Wilhelm avled 1823 i vattusot. 

Olof Andersson Stenhuse var nämndeman, kyrkovärd och husbonde 
på 7/16 mantal av gården. Han övertog och brukade gårdsdelen 1784 
efter sin fader Anders Olofsson. Olof Andersson brukade gårdsdelen 
till sin död juldagen 1810. Hans hustru Christina Wilhemsdotter dog 
1822. Sonen Wilhelm övertog driften av gårdsdelen.  
Sonen 2. Jöran Andersson Stenhuse föddes den 6 december 1752 i 
Sanda. Dopet förrättades den 8 december. Faddrarna var: Jöns 
Beckstadius, drängen Pär Gunhilda, drängen Olof Westerby, drängen 
Nils Westerby, pastorskan M. Broander, hustru Marg. Öfwede, hustru 
Cath. Mattsdotter Gunhilda, hustru Catharina Olofsdotter Gunhilda. 
Jöran Andersson gifte sig 1783 med Catharina Olofsdotter ifrån Lilla 
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Snögrinda i Klinte. Jöran Andersson blev husbonde på gården Sandäs-
kes, vilken han sannolikt genom sin bror Lorentz svärföräldrar kom i 
besittning av. 
Jöran Andersson Sandäskes och Catharina Olofsdotter fick följande 
barn: 
a. Gartrud född 1785, avled 1789 

b. Engela Elisabeth född 1787. Gift 1804 med sin kusin Lorentz/
Lars Stenhoff, som övertog gården Sandäskes. Änka 1833. Hon 
bodde på Stenhuse grund till sin död i juni 1865, 77 år gammal.  

c. Andreas född 1790, död samma år. 
d. Anna Catharina Jörandsotter född 1791. Hon gifte sig 1815 med 

fältväbeln Jacob Johan Bolin från Botvede. De bosatte sig 1823 
vid Sandäskes där J. J. Bolin blev husbonde, Han köpte Lorentz 
Stenhoffs andel i gården.  

Kusinerna Lorentz Stenhoff och Engel Lisa Jöransdotters barn födda 
vid Sandäskes: 
a. Catrina Christina Stenhoff född 1805. Gift 1834 med arbetskar-

len Olof Nicklas Wahlbom Sandäskes. De fick två söner och fyra 
döttrar. 

b. Engel Lisa Stenhoff född 1807. 
c. Olof Göran Stenhoff född 1810. 
d. Wendla Anna Sophia Stenhoff född 1813. Gift 1837 med Borås-

handlaren Johan Jonsson. 
Forts. i nästa nummer. 

 Föreningen håller ÅRSMÖTE 

 söndagen den 18 juli kl. 14.00 vid muséet. 
 Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
 Sven Ahlgren berättar minnen och anekdoter 
 från Kovik  m.m. 
 Kåre Strindberg kommer att framföra några 
 melodier på fiol. 

     Ta gärna med kaffekorg. 
 Alla medlemmar - gamla och nya - är välkomna! 
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Midsommar i Sanda 2021. 
Precis som förra sommaren så fick man 
fira midsommar på egen hand vid 
Sanda bygdegård. Styrelsen och några 
fler samlades på torsdagskvällen och 
klädde stången. När den skulle resas 
fick Åsa ragga ihop ett gäng starka kar-
lar från grannskapet. Hon lyckades bra 
och stången kom upp på en liten stund. 
Bra jobb belönades med jordgubbstårta 
och kaffe.  

 

 

      

         

        Foto: Agneta Lippman 

        Text: Gunvor Malmros 
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Välkommen till 

Västergarnsmästerskapet i golf! 
Vi har bokat spel från kl. 11.00 

söndagen den 22 augusti. 
Vi avslutar som vanligt med prisutdelning och mat. 

Kostnad ca 280 kr inkl. mat. 
Anmälan senast den 25 juli! 

Anmälan till nina.ljung@live.se 

Glöm inte att ange golf id och Hcp. 

Välkommen önskar Västergarns hembygdsförening! 
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Från idé till öppnat café. 
Det har hänt saker på Stenhuse gård. Förutom en ombyggnad och 
delvis flyttad gårdsbutik så har ett café sett dagen ljus. 
Hur fick du idén till ett café, Tomas Sten-
huse? 

-Det här har jag tänkt på länge, säger To-
mas. Att öppna ett café och om det går 
bra så vill jag utveckla konceptet, bygga 
på idén. Sedan blir det gården komplett 
med odlingar, en gårdsbutik och ett café.  
Caféet har en inredning med blandade 
möbler. Man får en mysig känsla när man 
kliver in i lokalen. Det finns även sittgrup-
per utomhus. 
Caféet serverar gofika med härliga och 
frasiga våfflor och lite annat smått och 
gott. Det går till och med att få en glutenfri våffla! Till våfflorna går det 
att välja mellan olika sorters sylt och givetvis serveras även visp-
grädde. Varför inte prova en våffla med saffransgrädde och hemgjord 
salmbärssylt? 

-Det här är bara början, fortsätter Tomas. En tanke är ju att om caféet 
faller väl ut, så ska den här verksamheten utvecklas. Servera mer ma-
tiga våfflor och förhoppningsvis ska vi även kunna servera en öl eller 
ett glas vin, berättar Tomas. Fortsättning lär följa… 

Avslutningsvis, jag kom med 
min smakpanel, dvs mina 
barnbarn Antonia och Gideon 
för att få pröva våfflorna di-
rekt efter att caféet var helt 
nyöppnat. Antonia prövade 
en glutenfri våffla med visp-
grädde och hallonsylt. Gideon 
prövade en våffla med visp-
grädde och jordgubbssylt.  
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Bägge våfflorna fick 10 poäng av 10 möjliga.  Själv prövade jag  Gute-
våfflan. Även den fick 10 poäng.  
Så, gott folk, fika och njut!                  Text och bilder: Agneta Lippman 

 

Gårdsbutikens/
Caféets personal: 
Ella, Maria och 
Alma 

Sanda Västergarn Röda Kors 

Blomskottsauktionen på nätet gick precis som i fjol bra. Det är tråkigt 
att vi inte kan ses och handla, men det viktigaste är att vi får in pengar 
till vårt Röda Kors. 5 325 kr var resultatet i början på juni och kanske 
det kommit in någon mer slant. Vera har koll på det. TACK alla som 
skänkt skott, plantor, buskar och matnyttiga växter  och TACK alla som 
köpt! Särskilt TACK till Anna för hela upplägget och Vera för koll på 
betalningarna.  
Vi har inte haft något fysiskt möte, men planerar nu att försöka träffas 
i styrelsen i augusti för att ev. kunna göra någon aktivitet under se-
nare delen av året. Just idag den 1 juli lättar FHM lite på möten, men 
vi måste ännu vara återhållsamma med aktiviteter. Bussutflykt med 
deltagare sittande i buss är inte aktuellt - trots vaccinering måste av-
stånd hållas. Men kanske julmarknad eller kanske kaffekalas… Vi åter-
kommer.  
Till dess hoppas vi på en skön sommar med lagom sol och mera regn. 
Syföreningen har faktiskt mötts en gång i Gullinträdgården. Vi var nog 
10 tjejer som satt glest och sydde, stickade och pratade och var så 
glada över att ses.  /Inger/ 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Lör 17  9.45 Melodikryssfrukost i Sanda bygdegårdspark.  Sid 11 

Lör 17 13.00 Vernissage konstutställning i Västergarns hembygds-

   gård. Sid. 11 

Lör 17  19.30 Helgmålsbön vid Valbyte. Annika Hansson Gardelius, 
   blockflöjt. 

Sön 18 14.00 Årsmöte Gotlands Fiskerimuseum Kovik. Sid. 4 

Sön 18  20.00 Friluftsgudstjänst i Sanda prästgårdspark. I kyrkan  
   vid regn.  

Lör 24 19.30 Helgmålsbön vid Petarve vattensåg i Sanda. Stefan  
   Magnusson sång & gitarr. 

Sön 25  10.00 Högmässa i sommartid i Sanda kyrka. 

Mån 26 19.00 Styrelsemöte Sanda Hbf 

Tors 29 19.30 Musik i sommarkväll i Sanda kyrka. ”Jordnära”. Egna 
   och gotländska visor med Gertrud Jakobsson, sång 

   & Jan Ekedahl, gitarr. 

 

 

Sön 1  20.00 Gudstjänst i Mästerbyänget. Ta gärna med kaffekorg 
   och något att sitta på.  

Lör 7  9.45  Melodikryssfrukost i Sanda bygdegårdspark. S 11 

Lör 7 19.30  Helgmålsbön vid Kovik. Janne Manni, sång & gitarr. 

 

Juli   2021 

Augusti   2021 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  
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Melodikryssmorgon i bygdegårdsparken. 
Vi löser krysset tillsammans. 

Lördagarna 17 juli och 7 augusti mellan 10 och 11. 
Samling senast 9.45. 

Ta med egen frukostkorg. 
Om det regnar och blåser flyttar vi in. 

Välkomna! 
Sanda hembygdsförening 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

 

Västergarns  

Fiskareförenings  

ÅRSMÖTE 

Söndag 22 augusti kl. 16.00 

på festplatsen 

Ta med egen kaffekorg. 

Styrelsen hälsar  

VÄLKOMNA! 

TACK  till 
Stefan Andersson Sanda VVS för 
den skänkta bänken till bygde-
gårdsparken. 

Cykeltipspromenaden  
 fortsätter hela juli. 
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Årsmötesreferat Västergarns hembygdsförening 

Söndagen den 13 juni hölls det årsmöte i hembygdsgårdens trädgård, 
soligt och skönt bland kvittrande fåglar.  
Ingela Penje hälsade välkomna, öppnade mötet och överlämnade 
klubban till årsmötets ordförande Peter Molin. Ingela Penje redogjor-

de för verksamhetsåret; vår- och höströjning vid hembygdsgården 
och i Pers skog där vi för ett par år sedan anlade en naturstig med 
skyltar som berättar om djur och natur. Insektshotell och stigar be-
klädda med bark, grill och lekplats. Utegrillen används flitigt vid alla 
aktiviteter.  
Lägenheten i HBG, som för ett par år sedan renoverades hyrs ut veck-
ovis under sommaren. Kika in på www.vastergarn.info . Hembygds-
gårdens sal har hyrts ut till bl.a. födelsedagar, konstutställning, akva-
rellkurser, ayurvedakurser, ledarutbildning, idrottsföreningar och ett 
flertal årsmöten.  
Valbyte har fått en ny tun, utökad parkering och Per har gjort en ny 
grind. På tisdagar har det varit kreativt måleri i hembygdsgården och 
under en sommarvecka i juli utställning och konstlotteri med Väster-
garn– och Sandakonstnärer. På tisdagar under sommarveckorna har 
stranden rensats på släke. På tisdagar vandras det på stigar och små 
vägar i ur och skur, året om. Lagom till första advent kom granen och 
bocken på plats och lyste upp i vintermörkret. Med stort tålamod och 
uthållighet arbetar Barbro 0ch Bibbi vidare med Bygdeband. 
För övrigt har året varit magert på aktiviteter, hoppas på ett bättre 
2022. 
Till styrelse valdes: 
Ordförande: Ingela Penje, vice ordförande: Per Widing, 
sekreterare: Carina Widing, kassör: Eva Widing. 
Ordinarie ledamöter: Håkan Nordenberger, Barbro Wigström, Kjell-Åke Wig-
ström. 
Suppleanter: Thommy Ingman, Tomas Johansson, Cathrine Molin (ny), Lars 
Sandström, Christella Wintzell (ny). 
Revisorer: Jan Svensson, Ullakarin Sandström. Suppleanter: Thomas Karl-
ström, Nina Ljung 

Valberedning: Peter Molin, sammank, Gunnar Hoas, Christer Wintzell. 
Årets aktiviteter 2020 har i rådande tider inte kunnat bli av, men vi 
hoppas att nästa år blir desto bättre. /Ingela Penje/ 



 13 

 

Välkommen till Suderviljan 

Suderviljan är ett socialt företag där den ekonomiska vinsten inte är 
det enda målet. Den sociala vinsten som verksamheten ger 

är lika viktig för oss. 
Till oss kommer personer som av någon anledning står utanför den 

öppna arbetsmarknaden eller har någon form av arbetshinder. 
Vi säljer snittblommor och gör blomsterarrangemang till  

bröllop, begravningar och andra tillfällen. 
I växthuset driver vi upp sommarblommor för utplantering och utbu-

det på tomatplantor är väldigt stort. Där hittar man också andra nytto-
växter och kryddor. 

Behöver du hjälp i trädgården eller hemmet?  
Vi kan hjälpa dig med: 

  *   Trädgårdsskötsel under hela växtperioden 

  *   Målning av staket, hus och fönster 

  *   Olika snickeriarbeten, blomlådor m.m. 
  *   Vedhantering, vi säljer även ved 

  *   Röjningsarbete med röjsåg och motorsåg 

  *   Snöskottning 

  *   Städning - veckostädning, flyttstädning och fönsterputsning 

  *   Lättare flyttjobb 

  *   Återvinning - körning av trädgårdsavfall m.m. till återvinning 

  *   Vi sätter upp Gotlandstun och bygger Attefallshus 

Vi erbjuder flera sorters hushållsnära tjänster och de flesta kan du göra RUT– 
eller ROT-avdrag på. 

              Våra öppettider: 
              Måndag- fredag : 8-17,       Lördag: 10-14 

 

VÄLKOMMEN TILL SUDERVILJAN! 
 

Sicklingsvägen 7, Klintehamn 

Telefon: 0498-240189 

Email: info@suderviljan.se 

Hemsida: www.suderviljan.se 
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Konstutställning 

På Mors dag den 30 maj hade Ann Ce-
derlund Bogström en konstutställning i 
sin och Bennys trädgård. Förutom tav-
lorna kunde man beundra alla vackra 
blommor, bl.a. flera rhododendron 
och pioner samt ett stort antal horten-
sior, som snart kommer att börja 
blomma. Anns tavlor är målade i 
skarpa, klara färger. Det kommer att 
bli fler tillfällen att få njuta av konst 
och trädgård hos Ann och Benny 
denna sommar. 
Text och foto: Agneta Lippman 
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   saml.parkering mitt emot festplatsen       tisdagar kl.  9.30 
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   UNEA   
   Hemtjänster AB 

Vi  gör din vardag bekvämare 

Vi utför biståndsbedömd kommunal hemtjänst,  
priset är det samma som i regionens regi och  

fakturan kommer från Region Gotland.  

Vi har små arbetsgrupper som ger: 
Kontinuitet i personalgruppen som vet hur du vill ha det. 

 

Det ger trygghet, förtroende och tillit. 
 

Kontaktperson som hjälper dig med kontakter - 
 vårdcentral, sjukgymnast/arbetsterapeut,  

fotvård, frisör, färdtjänst mm. 

Du vet väl att du kan välja oss, eller byta till UNEA Hemtjänster  
i följande socknar: 

Klintehamn  Sanda  Västergarn  Tofta  Eskelhem 

  Mästerby  Väte  Hogrän  Fröjel   Hejde   
Lojsta  Gerum  Levide  Eksta  Sproge  Visby 

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 s.k. rut-städ. 
 

Läs mer på www.unea.se 

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 

Kyrkan i Sanda 

Vi har till kyrkogården inhandlat två fågelbad -  
ett på varje slätt. Vi hoppas snart ha dem på plats och  
på så sätt hålla kajorna borta från blomvaserna.  
Så när ni är på kyrkogården  
och ser att de är på plats  
kanske ni vill fylla på vatten 

 om de är tomma. 
 

Vi har också börjat planera  
för en askgravlund (minneslund). 
Som sagt, ännu bara initialt,  
så vi återkommer när  
planeringen kommit längre. 
 

/Inger/ 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 30 

MANUS IN SENAST 23/6 

Lämnas till hembygdsföreningens styrelse eller Gunvor Malmros 

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

 

MEDLEMSAVGIFTER 2021 

Sanda hembygdsförening - 
Familj: 150 kr - Enskild: 75 kr 

 

Betala till 
Postgiro 28 65 38-4  

eller Swish nr 123 671 35 72 

 

 

ANNONSERING 

Hel sida A5:  300 kr 

Halv sida: 150 kr 
1/4 sida:  75 kr 

Föreningsaktiviteter: Gratis 

 BOKA SANDA BYGDEGÅRD 

Ring Åsa S Andersson 0498-242016 

sanda.bgard@gmail.com 

  Profiler i Sanda 

    

  

Fyra duktiga killar. 

Tomas, Andreas, 
John och Roger. 

Alltid hjälpsamma och 
tillmötesgående. 

Åströms i Sanda. 

Text och foto: 
Agneta Lippman 


