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Sanda - socknen där man kastar varpa. 
I Sanda kastar unga och gamla varpa.  De tränar inte bara utan de 
tävlar naturligtvis också och de vinner ofta. Då måste man träna.  
Agneta Lippman har besökt varpakastarna på Sanda IP, en onsdags-
kväll.  
Läs hennes reportage på sidan 5. 
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Stenhuse i Sanda  - en gård med gamla anor 

av Carl-Magnus Krokstedt 
Fortsättning från Sandpappret juli. 

Wilhelm Stenhoff övertog 7/16 av gården efter sin fader Olof Anders-
son 1811. Den andra parten ägdes ännu av Magister Barthold Rund-
berg, som nu var omgift. 
1813 har Wilhelm även 7/32 mantal i Öfwede gård. Han delar dessu-
tom såg och kvarn i Stenhuse med pastor Barthold Rundberg. 
1814 har kyrkoherden B. Rundberg installerats i Sjonhem och med 
familj flyttat dit. Han arenderar ut sin andel i Stenhuse gård till Han-
delshuset Donner i Klinte fram till 1819. Ägare till gårdsdelen övergår, 
när arrendet löpte ut till kyrkoherden B. Rundbergs barn, som nu vis-
tades i Sjonhem.  
Samma år, 1819 köptes barnen Rundbergs 7/16 mantal Stenhuse av 
skepparen och husbonden Daniel Nilsson Tvetzell. Han var smålän-
ning och född 1785 och gifte sig 1824 med skolmästaredottern Fred-
rika Gröndahl från Björke. Paret fick mellan 1824 och 1836 tre döttrar 
och tre söner, alla födda vid Stenhuse.  
När Wilhelm Stenhoff avled den 5 april 1823, endast 34 år gammal, 
innehade han 7/16 mantal till gården. Denna gårdsdel övergår nu till 
brodern Lorentz Stenhoff, som samma år med sin familj flyttar från 
Sandäskes till Stenhuse. Lorentz Stenhoff blir därmed ny husbonde 
vid Stenhuse. 
Lorentz Stenhoff brukar gården till sin död 1833. 
Prästen skrev följande om Lorentz Stenhoff: 
”Var husbonde på 7/16 Stenhuse, som han genom avtal med sina sys-
kon tillträdde 1823, efter dess broder Wilhelms död, och flyttade 
ifrån sin del i Sandäske, som han till sin svåger Bolin bortsålde. Hade 
ärft mycket efter sina båda föräldrar och svärföräldrar, men ingenting 
förslog, ty han förde förryckt hushållning i alla tider och var begiven 
till missbruk av starka drycker. Boet vid hans död befanns därigenom 
försänkt i 3000 Rd skuld. Han dog vid 56 1/2 års ålder i hetsig feber.” 

Nu stod plötsligt gårdsdelen utan husbonde, som kunde driva verk-
samheten. Att ta över gården med stora skulder var nog inte särskilt 
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lockande för Lorentz Stenhoffs döttrar. På något sätt har man dock 
lyckats driva gårdsdelen vidare. 
1834 kom till gården Borås-handlaren Johan Jonsson, född 1795. Han 
hade fått sköta arbetet och gifte sig 1837 med en av ägarna till gårds-
delen, Lorentz Stenhoffs dotter Wendla Sophia Stenhoff. De fick en 
son och två döttrar. Enligt husförhörslängden har han fått anställning 
och förtroendet att hjälpa till med driften av gårdsdelen. Han hade 
”God fröjd enligt bevis, men har visat sig benägen till dryckenskap”, 
skriver prästen. Till en början torde han och familjen stannat på går-
den till 1852 då familjen flyttar till Mästerby.  
Vid Sandäskes vistades arbetskarlen Nils Olof Wahlbom f. 1813. Han 
gifte sig 1834 med Lorentz Stenhoffs dotter Catarina Christina f. 1805 
och bosatte sig vid Stenhuse grund, sannolikt för att kunna hjälpa till 
med gården. Nils Olof Wahlbom finns inte noterad som delägare i 
Stenhuse. Familjen bodde kvar på gården i många år. 
Nils Olof och Catarina Christina Wahlboms barn: 
Georg Nicklas f. 1834 

Anna Christina Sofia f. 1836, gift 1856 med f.d. båtsmannen och or-
geltramparen Lars Johan Pettersson. De bodde på Stenhuse. Lars Jo-
han dog 1919 och hustrun 1918. 
Olof Petter f. 1839 

Engel Elisabeth Johanna f. 1842 

Olivia Carolina f. 1846, krympling. Gift 1874 med drängen Oskar Fer-
dinand Pettersson f. 1852 i Fardhem 

Catarina Christina Wahlbom/Stenhoff avled vid Klintebys 1888, 83 år. 
Hennes man Nils Olof Wahlbom dog 1904, 91 år gammal.  
Under Wilhelm Stenhoffs tid kom hans gårdspart att utvecklas. San-
nolikt har Handelshuset Donners närvaro också påverkat utveckling-
en. Antalet anställda ökade också avsevärt under husbonden Daniel 
Tvetzells tid, men också under Lorentz Stenhoffs tid. Flera boningshus 
för personalen måste ha tillkommit under denna tid.  
Daniel Tvetzell brukar sina 7/16 Stenhuse till sin död 1860.  
Hans dotter Anna Stina Elisabeth, född 1824, gifte sig 1847 med styr-
manssonen Johan Nicklas Ekelund, som tog över denna gårdsdel 
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efter svärfadern. Han var född 1821 i Klinte.  
Han var en tid kyrkovärd och magasinsföreståndare. (Kyrkans maga-
sin.) Detta par fick 8 söner och 2 döttrar. Johan Nicklas Ekelund bru-
kade gården till sin död 1895. 
Den andra gårdsdelen övertogs ca 1855 av Lars Petter Larsson Bolin, 
född 1816 i Mästerby. Hans föräldrar var husbonden Lars Jacobsson, 
född 1784 vid Pilungs. Modern kom från Myra i Mästerby. Lars Petter 
kom till Stenhuse 1852 och gifte sig 1855 med Margaretha Helena 
Nilsdotter från Linde. Han kallade sig nu Bolin. Lars Petter Bolin står 
som ägare till 7/16 av gården efter Borås-handlaren Johan Jonsson, 
som med familj avflyttat 1852.  
Lars Petter Bolin brukade förutom Stenhuse en gård i Mästerby. Han 
avflyttar till Westerby och säljer sin gårdsdel i Stenhuse 1877 till Olof 
Larsson från Silte. Lars Petter Bolin och hans hustru hade 2 söner och 
1 dotter.  
I november 1884 flyttar Lars Petter Bolin med familj vidare till Log-
garve i Klinte, där han var husbonde på 7/288 Loggarve. Lars Petter 
Bolin avled i februari 1886. 
Olof Larsson var född 1814 i Silte och var gift 1837 med Katrina Mar-
gareta Olofsdotter, också född i Silte 1813. Deras son Lars Olofsson 
var född 1840 i Silte och gift 1871 med Anna Magdalena Olofsdotter, 
född 1853 i Hablingbo. Deras son Olof föddes 1872.  
Efter 4 år på Stenhuse avled husbonden Olof Larsson 1881. 
Sonen Lars Olofsson tar nu över verksamheten. Efter bara 7 år som 
husbonde avled Lars Olofsson i november 1888. Sonen Olof Larsson 
var född 1872 och omyndig, vilket innebar att änkan Anna Magdalena 
Olofsdotter blev ny ägare  och husbonde från 1888. Husbondeänkan 
Anna Magdalenas dotter Hilma Catharina Carolina OLofsson blev ny 
ägare och husbonde från 1888. 
Husbondeänkan Anna Magdalenas dotter Hilma Catharina Carolina 
Olofsson var född 1883. Hon gifte sig 1913 med hemmansägaresonen 
Johannes Johansson vid Petarve, där de bosätter sig. Änkan bor kvar 
på Stenhuse och säljer sin gårdsdel ca 1928. 1930 flyttar hon till 
dottern och svärsonen vid Petave.    Fortsättning följer.  
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Att kasta varpa 

Efter att ha intervjuat Ella Stenman om hennes intresse för att kasta 
varpa så insåg jag att jag måste kolla på en 
av träningarna vid Sanda IP. Sagt och 
gjort. Onsdagen den 26 maj åkte jag dit. 
Fint väder, men lite kyligt. Det var många 
ungdomar på plats och även någon av de 
äldre.  
Jag fick tillfälle att ställa några frågor till 
Tomas Holmqvist. På frågan hur man trä-
nar, svarade Tomas att man övar att kasta 
och att den fysiska träningen därutöver 
får var och en ansvara för. Nybörjare får 
låna varpor och kasta i bildäck medan de 
mer erfarna använder sig av den sedvan-
liga pinnen. Här är alla varpor gjorda av 
aluminium.  Eftersom det inte blev några 
Stångaspel den här sommaren, så anord-
nade Sanda IF gemensamt med Klinte-
hamns IK tävlingar helgen efter att Stångaspelen skulle ha ägt rum, 
dvs den 17 juli. Tävlingarna ägde rum i Klintehamn 

 Text och bilder: 
 Agneta Lippman 
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Konsert i Fröjel kyrka 

Tisdagen den 20 juli fick jag njuta av en konsert i Fröjel kyrka.  
Jonas Lundahl, piano och Gertrud Jakobsson , flöjt.  

Gertrud är verkligen en virtuos på tvärflöjt! Vi fick höra musik av Mo-
zart, Chopin m.fl. och några sånger framförda av Gertrud. En sång 
som handlade om var och ens 
smultronställe här i livet har Ger-
trud skrivit såväl musiken som tex-
ten till. 

 

 

 

    Text och bilder: 

    Agneta Lippman 
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 Välkomna till Suderviljan! 
Suderviljan är ett socialt företag och där är inte den ekonomiska vins-
ten det enda målet. Den sociala vinsten är lika viktig för oss. 
Till oss kommer personer som av någon anledning står utanför den 
öppna arbetsmarknaden eller har någon form av arbetshinder. 
Platsen där Suderviljan ligger idag har en lång historia med växthusod-
ling. På 1930-talet startade här familjen Wetterling ett trädgårdsmäs-
teri. Syskonen Iris och Martin tog över efter föräldrarna och när de 
blev äldre, arrenderade de ut odlingarna och växthusen till Gotlands 
kommun i början av 1980-talet.  
Kommunen köpte så småningom in anläggningen och drev daglig 
verksamhet i lokalerna fram till att kooperativet tog över 2005. 
Suderviljan bildades 2003. Under åren som följt har kooperativet ut-
vecklats sakta men säkert och är idag en viktig del av det lokala nä-
ringslivet i Klintehamn.  
Under våren 2013 stod vårt nya växthus och nya lokaler klara. Samti-
digt firade vi 10 år som kooperativ. Det blev en nystart för verksam-
heten. 
Vi säljer snittblommor och gör blomsterarrangemang till bröllop, be-
gravningar och andra tillfällen.  
I växthuset drivs det upp sommarblommor för utplantering och utbu-
det av tomatplantor är väldigt stort. Där hittar man även andra nytto-
växter. Det finns massor av andra blommor och även kryddor.  
Behöver du hjälp i trädgården eller hemmet? 

Vi bygger uteplatser och altaner, renoverar fönster, bygger staket 
men också friggebodar och attefallshus.  
Kanske du behöver röja eller ta ner några träd? 

Vi erbjuder flera sorters hushållsnära tjänster och de flesta kan du 
göra RUT-  eller ROT-avdrag på. 
Välkommen till Suderviljan. 
https://suderviljan.se 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

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

Ons 4  19.00 Konsert utanför Gullinmuséet. Sid 9 

Lör 7  9.45  Melodikryssfrukost i Sanda bygdegårdspark. Sid. 9 

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

Lör 14 19.30 Helgmålsbön i Mästerbyänget. Karin Stenström,  
   sång. 

Sön 15 18.00 Trivselkväll vid Kovik. Sid. 8 

Sön 22 10.00 Högmässa i sommartid i Västergarns kyrka. 

Mån 30 19.00 Styrelsemöte i Sanda bygdegård 

 

Sön 5  13.00 Gudstjänst i Sanda kyrka. 

Sön 12 13-16 Kulturhusens dag vid Gullinmuséet. Mer information 
   i nästa Sandpapper. 

 

Augusti  2021 

September  2021 

Trivselkväll vid Kovik 

Söndagen den 15 augusti kl. 18.00 

träffas vi vid Kovik för att prata och umgås.  
 

Ta med matsäcken och ät din kvällsmat eller 
drick ditt kvällskaffe tillsammans med oss 
andra. 
Välkomna! Sanda hembygdsförening 



 9 Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Melodikryssmorgon i bygdegårdsparken. 
Vi löser krysset tillsammans. 

Lördag 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 

KONSERT 

Mainland Jazz Collective 

Onsdagen 4 augusti kl. 19.00 

Utanför Gullinmuseet i Sanda 

Pris: 100 kr 

Vid dåligt väder flyttar vi in i Sanda bygdegård. 
Kaffeservering. 

Mainland Jazz Collective består av en grupp skickliga unga jazzmusiker som brinner 
för jazzen från framförallt 50- och 60-talen.  

Bandet är baserat i Stockholm och har sedan dess uppstart sommaren 2015 ge-
nomfört en lång rad spelningar och turnéer på jazzklubbar, danser, restauranger, 

privata evenemang mm.  
 

Välkomna!        Sanda hembygdsförenings Gullingrupp 
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Sanda Café 

På Sanda Café serveras det verkligen gofika.  
Caféet har öppet en söndag i måna-
den. Lokalen inomhus är nytapetse-
rad med en Morristapet. Mycket 
smakfullt. Nu under sommarmåna-
derna kan man sitta vid någon av 
grupperna ute i den lummiga träd-
gården. Det är Ola och hans dotter 
Sally som bakar och serverar. En av 
mina absoluta favoriter är citronma-
rängpajen. Det finns givetvis mycket 
annat att välja på, olika andra pajer, 
chokladkladdkaka, morotskaka och 
härliga bullar. Utbudet varierar från 
gång till gång. Det sägs ju att man 
också äter med ögonen. Och här är 
uppläggningen elegant. Kolla på bil-
den! De bilder jag tagit är från den 
13 juni respektive den 11 juli. 

Nästa café hos Ola o Sally 

Söndag 22 augusti 

Kl. 12-17 

SOMMARCAFÉ 

Uteservering 
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Några av caféets gäster den  13 juni eller 11 juli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Per-Åke och Rune ser ut att njuta. 

 

 

 

Från Lokrume 
kom Hasse 
och Gull-Britt. 
Här i samspråk 
med Gunvor, 
Kjell, Ylva och 
Rune. 

 

Gertrud från Sanda och Ingrid från Visby 

Kjell 

Text och bilder: 
Agneta Lippman 

Bildtexter: Gunvor 
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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 

En kvällsgudstjänst 

En fin sommarkväll, lördagen den 24 juli. Solen lyser genom bladver-
ken runt vattensågen i Sanda. Det är dags för en kvällsgudstjänst ute i 
det fria. Med musik. Kent Österdahl hälsar 
oss välkomna. Vi är 20 personer som sam-
lats. Några psalmer. Fader vår och några ord 

på vägen från 
Kent. Därefter tar 
Stefan Magnusson 
över med såväl sin 
gitarr som sång. Vi 
njuter i sommar-
kvällen.  
 

Text och bilder: 
Agneta Lippman 



 15 
www.sanda-gotland.net 



 16 

Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 35 

MANUS IN SENAST 27/8 

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 

 

    En mycket duktig uppfödare  

 av hundrasen  

 Norsk lundehund. 

 Annika Ågren 

 

 

 Text och foto: 

 Agneta Lippman 


