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Sammetskostymen 
Välkommen på filmvisning i bygdegården! 

Vi visar Sammetskostymen, ett historiskt landsbygdsdrama om makt, 
arv och tradition, på gutamål. Filmen bygger på novellen Sammetsko-

stymen, av gotländska författaren Anna Kajsa Hallgard. 
”En augustisöndag år 1915. Unga änkan Anna förbereder sin 6-årige 
son, svärfar och sig själv för den långa resan med häst och vagn till 
det årliga sommarkalaset vid Annas föräldrahem, som brodern nu 
äger. En resa som bjuder på både överraskningar och besvikelser.” 

´Filmen visas: 
Söndag 10 oktober kl. 14.00 i Sanda bygdegård. 

Kaffeservering 

Kostnad:  
100 kr/person  

inkl. kaffe med bröd 

 

Boka din biljett 

hos Marie 

073-553 98 56 

(kvällstid) 
Välkomna! 

Sanda  
hembygdsförening 
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Stenhuse i Sanda  - en gård med gamla anor 

av Carl-Magnus Krokstedt 

Fortsättning från Sandpappret september. 

Men, vad blev det av Anders Stenhoff? 

Han var född på Stenhuse 1773. Han var äldste sonen till Olof Anders-
son Stenhuse och var förväntad att överta gården. Anders ville något 
annat, hade sannolikt studerat och gifte sig vid 19 års ålder 1793 med 
den 5 år äldre änkan Anna Catharina Larsdotter född vid Werplösa i 
Björke 1768. Hennes man i första giftet 1787 var nämndemanssonen 
ifrån Båtels i Mästerby, Martin Jönsson. Bröllopet hölls vid Werplösa 
där även vigseln skedde. Martin Jönsson avled sannolikt efter bara 
några år. Äktenskapet var barnlöst.  
Anders Stenhoff blev genom äktenskapet hemmansägare och brukare 
av gården. Ganska snart blev han vice kronolänsman. Anders Stenhoff 
blev en mycket aktad man och fick senare titeln Expeditionsbefall-
ningsman. Anders Stenhoff brukade gården samtidigt med kronoläns-
manstjänsten.  
Anders Stenhoff och hans hustru fick två söner och tre döttrar.  
Den yngsta dottern hette Anna Wilhelmina, född i maj 1807 på 
Werplösa gård. Dopet förrättades den 29 maj och följande faddrar 
noterades: 
Wilhelm Stenhoff i Sanda, husbonden Thomas Smedjegårda, Elisa-
beth Göransdotter Sandeske i Sanda, hustrun Catharina Olofsdotter 
Norrgårda, jungfru Anna Saxberg. 
Anna Wilhelmina gifte sig i januari 1831 med sjökaptenen Christian 
Lorentz Krokstedt, som redan 1823 köpt 5/6 mantal Hällhage i Bar-
lingbo. C. L. Krokstedt var född 1797 i Rute och gick till sjöss redan 
som 13-åring. Han studerade och var befälhavare redan i unga år. 
1825 inskrevs han i Skepparegillet. C. L. Krokstedt och Anna Wilhel-
mina fick en dotter Laura Andrietta, som föddes vid Hällhage i okto-
ber 1831. 
1834 var C. L. Krokstedt påmönstrad, som befälhavare på galeasen 
”Enigheten”. Samtidigt var hans bror Johan Nicklas Krokstedt på-
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mönstrad koffen ”Återställning” som befälhavare. I september läm-
nade bröderna Visby nästan samtidigt. C. L. med ”Enigheten” var des-
tinerad till Wismar och Johan N. med ”Återställning” till Greifswald. 
Utanför Bornholm mötte man hårt väder och den 23 sept. omkom-
mer Christian Lorentz vådligen. Båda fartygen når omsider sina re-
spektive destinationer.  
Livet förändrades drastiskt för hustrun Anna Wilhelmina. Änkan 
flyttar 1835 in till Visby med dottern Laura och efter någon tid flyttar 
hon till föräldrarna vid Werplösa. Hällhage säljs först 1839.  
Fadern Anders Stenhoff brukade gården till sin död 1847. Modern 
Anna Catharina Larsdotter avled 1843.  
Anna Wilhelmina Krokstedt med dottern Laura bodde kvar på 
Warplösa till löjtnanten högvälborne herr greve Adam von Seth 1851 
arrenderar gården. Tycke har tydligen uppstått mellan den 18 år äldre 
greven Adam von Seth och Laura.  
Grevparet fick på Werplösa 5 barn och bodde kvar på gården till 
1864, då greven p. g. a. ohälsa lämnade militärtjänsten med majors 
grad. Familjen inklusive svärmodern flyttade till Jönköping och 
Werplösa arrenderades ut till Gotlands läns hushållningssällskap på 
15 år från 1865 till 1880.  
Greve von Seth dog 1874 i Jönköping och Lauras son Axel Gabriel drev 
nu gården. Laura med sin mor Anna Wilhelmina återkom också till 
Werplösa. Skeppareänkan Anna Wilhelmina Krokstedt avled den 26 
december 1884 och begravdes på Roma kyrkogård. 
Det här är sista delen av berättelsen om Stenhuse. 

Många namn och årtal att hålla reda på, men jag hoppas ändå att 
läsaren haft någon glädje av innehållet. 

Sanda Lekarve i april 2021. 

Carl-Magnus Krokstedt  

 

Vill man veta mer om Laura och ätten von Seth kan man besöka släk-
tens hemsidor. 
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Veterantraktorrally. 
Söndagen den 5 september var det samling vid bygdegården i 
Eskelhem. Traktorerna kom åkande och ställde upp på rad. Det var 
flera olika märken representerade, bl.a. Massey Ferguson, Bolinder-

Munktell, Belarus och Volvo. Jag fick möjlighet att prata lite med Sö-
ren Pettersson som ansvarade för dagens tur och med Kjell Petters-
son. Det var Kjell som fick idén till ett rally efter att ha läst om mot-
svarande i Traktor-tidningen. Det första rallyt hölls i Sanda år 2016. 
Nu har det blivit ett årligt återkommande evenemang.  
Sören sa, att den äldsta traktorn, som är med idag, är från år 1948.  
Det var många intresserade som kom för att titta på dessa rariteter 
och några av oss skulle dessutom åka med på de två vagnar som var 
iordningsställda med bänkar. 
 En traktor med LRF-flaggan i 
topp tog täten. Det var 25 
traktorer som deltog i själva 
rallyt. Vi åkte runt på flera 
småvägar. Mats Bäckström 
körde den traktor som jag 
följde med.  Efter en paus när 
några herrar skulle titta på 
skogen så tog Conrad Bäck-
ström över. Mats bytte med 
sonen och fick istället köra en 
traktor med fotgas.  
Conrad körde gärna traktorn 
med handgas. Conrad var 
iförd en keps som passade till 
dagens evenemang. Se bild.  
Vi stannade så småningom på 
ett änge inte långt ifrån Vall 
kyrka. Där bjöds vi på korv 
och fika. Det smakade ut-
märkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kjell Pettersson och Sören  
       Pettersson 
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Efter att vi ätit och fikat i soligt 
och fint väder så gick turen till-
baka till Eskelhem. 
Det var inte bara vuxna entusias-
ter som deltog, utan även ett fler-
tal barn. Dessutom var det flera 
ungdomar bland traktorförarna. 
Det bådar gott för framtiden! 

 

 

 

 

 

 

 

       Text och bilder: 
       Agneta Lippman 
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Sanda Västergarn Röda Kors 

Knack, knack, knack… 

Hej, vi kommer från Röda Korset med årets insamlingsbössa till Värl-
dens Barn. 
Det är en svunnen tid när vi knackade på er dörr och fick kontanter i 
bössan. Tyvärr nya tider. 
Under sista året har Sanda Västergarn Röda Kors genomfört ett flertal 
mycket lyckade digitala försäljningsaktiviteter. Nu gör vi ett försök 
med den digitala bössan. Du kan swisha direkt till Sanda Västergarns 
Röda Kors bankkonto på två sätt. Antingen skriver du in ett 
swishnummer eller också scannar du en QR-kod.  
Swishnumret är 123 431 3052.  
Scanna QR-koden med din telefon och välj hur mycket du vill ge och 
slanten går rakt in på Sanda Västergarns Röda Kors bankkonto.  
Tänk om vi kunde bli de bland de bästa ”soknarna” på Gotland. Vi vill 
ge Världens Barn det alla barn borde få ha rätt till - skola, trygghet 
och hälsa. 
Så enkelt, men så stort för Världens Barn! 
TACK FÖR DIN GÅVA! 
PS. Vi har en fysisk bössa också för kontanter. Ring då 0705/642011 
så kommer vi med den. 
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Röda Korset i Sanda Västergarn  

bjuder in till ett riktigt stort  

KAFFEKALAS 

i Sanda bygdegård 

söndagen den 31 oktober  

mellan kl. 14.00 och 16.00 

(Du sitter kvar och pratar och tar tretår  

även om klockan blir mer än 16.00.) 

Kostnad för kaffe/te, många sorters kakor och bullar  

är minst 80 kr/person och 50 kr för barn. 

Ett lotteri säljer vi också.  

Intäkterna går just till barn - Världens Barn, 

som vi genom kaffestunden och gemenskapen gör skillnad för. 

Varmt välkomna alla 

till en god eftermiddag! 
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Pumpor 
till salu 

Bröderna Österlund 

Boterarve 

Melodikryssfrukost 
Lördag 9 oktober kl. 09.30 

Sanda bygdegård 
Nu återgår vi till hur det var innan pandemin. 

Anki, Hasse och Rasmus fixar en god frukost till självkostnadspris.  
Vi äter den tillsammans 

och sedan löser vi krysset kl. 10.00 

En trevlig början på helgen. 

VÄLKOMNA! 
Sanda hembygdsförening 

 

 

 

Adventsmarknad 

Sanda hembygdsförening planerar att anordna  
adventsmarknad i och runt Sanda bygdegård 

lördag 27 november.  
Vill du delta med försäljning eller något annat? 

Hör av dig till Ola och boka en plats:  
073-979 71 02 
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Sandpappret förr i tiden. 
Det här kunde man läsa i Sandpappret november 1997. 

Då hade första ”Kvinnornas Höstsalong” just arrangerats i Sanda all-
helgonahelgen, fredag—söndag. Siv Niklasson var ansvarig och hade 
fått ihop 35 kvinnliga, på Gotland boende konstnärer. De ställde ut 
sammanlagt 132 verk. Tre av konstnärerna bodde i Sanda, Cecilia Ga-
zelius, Ellen Itziegel och Siv Niklasson.  
Siv kom med förslaget om en konstutställning till sockenutvecklings-
gruppen, hon fick de andra med sig och det byggdes och målades ut-
ställningsskärmar för fullt innan man kunde hänga konsten. 
Utställningen var välbesökt, 732 besökte den. Siv berättade att det 
kom gäster från 48 av Gotlands socknar och 22 fastlänningar samt en 
person från Australien.  
Kvinnornas höstsalong anordnades 1997, 1998 och 1999. /Gunvor 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 3  10.00 Gudstjänst i Sanda kyrka 

Mån 4 18.00 Dansbanan i parken tas in.  Sid 10 

Lör 9 09.30  Melodikryssfrukost i Sanda bygdegård. Sid. 8 

Lör 9 10-15  Sockendag vid Eskelhems bygdegård. Sid. 14 

Sön 10 14.00 Film, ”Sammetskostymen” i Sanda bygdegård. Sid.1 

Sön 17 10.00 Mässa i Mästerby kyrka 

Mån 25 19.00 Sanda Hbf styrelsemöte i bygdegården 

Fre 29 18.00 Spökstig vid Sanda bygdegård. Sid 11 

Sön 31 13.00 Gudstjänst i Västergarns kyrka  

Sön 31 14-16 Röda Korsets kaffekalas i Sanda bygdegård. Sid 7 

 

Sön 7  19.30 Minnesgudstjänst för nyligen avlidna i Sanda,  
   Västergarn, Mästerby, Hejde och Väte i Sanda kyrka. 

 

 

Oktober  2021 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

November  2021 

Till salu. 
Barnkläder 
Tröjor, morgonrock, klänningar, fotbollsstrumpor, strl 146 - S 

Höst och vinterjackor, strl 164 - S 

Jeans strl W 30, leg 32 

Åsa 0709942016 
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”Sokenspökena” ligger i hårdträning  
för att upprepa förra höstens spöksuccé. 

   Spökstig 
            Fredag 29 oktober  
     kl. 18.00 - 19.00 

     vid Sanda bygdegård och  
      i bygdegårdsparken 

         Det kostar 30 kr. 
            Då får du också  

     en korv och en dricka. 
Välkomna 

alla modiga barn  
och vuxna! 

Sanda hembygdsförening 

Sanda och Västergarns hembygdsföreningar samarbetar med  

Dansbanan skall tas in! 
Det är slutdansat för i år  
och dansbanan i bygdegårds-
parken skall tas in. 

Det gör vi på 

Måndag 4 oktober kl. 18.00 

(Reservdag om det regnar  6/10) 

Hembygdsföreningen  
bjuder på kaffe  
och korv. 

Kom och hjälp till! 
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Aktuellt på RONDO i Klintehamn 

Filmer hösten 2021 

 3/10  kl. 15.00 Paw Patrol: Filmen 

 10/10  kl. 19.00 No time to die 

 24/10 kl. 15.00 Baby-Bossen 2: Familjeföretaget 
 31/10 kl. 19.00 Bröllop, begravning och dop - Filmen 

Adventskonsert 
Lördag 27/11 kl. 15.00 och 19.30 

med bl.a. Blossom Tainton och Fredrik Willstrand. 
Ordinarie biljettpris 425:-  

395:- om du bokar och betalar före 31/10. 
Matinépris på eftermiddagsföreställningen 275:- under 15 år. 

Boka biljett på tel.nr: 0730496187 (Marita) 

Välkomna! 

www.klintebf.se  Facebook: Rondo Klinte Bygdegårdsförening 

Sandpappret förr i tiden 

Sockengränsvandring 

I oktober 1998 berättade Nils-Erik Jacobsson om sockengränsvand-
ringen 27/9 1998. 
”Vi var 30 st som gick från Tyrvalds klockan tio. Efter en timme var vi 
framme vid Johan Bergströms viltvårdsdamm, där vi intog förfrisk-
ning. När vi fortsatte mot Hemmungs var vi fortfarande 30 st. Vid 
framkomsten tittade vi på Bengt och Ellens domarring och andra se-
värdheter runt deras hus. Därefter åt vi korv och drack kaffe.”  
Utfordrarna den dagen var Sven, Marianne och Lena. 
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Vi söker dig som vill vara med i vår Gullingrupp. 
Nu är det höst och vårt Gullinmuseum är stängt för säsongen men 
snart är det vår igen och arbetet i och utanför museet sätter igång 
igen. 12 maj fotograferade Agneta Lippman när Gullingruppen höll på 
att förbereda sommaren. En sommar 
utan pandemi ordnar vi jazzkonserter, 
bakar, kokar kaffe, guidar m.m. Vi ses 
varje onsdagskväll och jobbar och sedan 
fikar vi och umgås.  
Kom med oss nästa år, vi brukar börja 
med en planeringsträff i februari-mars 
och sedan börjar vi arbeta i maj efter att 
vi har firat Lars födelsedag med kaffe och 
tårta. Den här kvällen firade vi Torbjörn 
som skulle fylla 80 år några dagar senare.  
Bilderna visar Raymond som fixar utställ-
ningens bilder, Ola sköter rabatten runt 
valnötsträdet och till sist en bild av Tor-
björn som snart skall fylla år. 
 

Text: Agneta och Gunvor 

Bild: Agneta Lippman 
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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 

Sammetskostymen 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 43 

MANUS IN SENAST 22/10 

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 hejare på att lösa 

     Melodikrysset 

     och en förebild för många med 

     funktionsvariationer, 

     Rasmus Wallin. 

 

     Text och foto: 

      Agneta Lippman 


