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Ella Stenman,  

en av Sandas många duktiga varpakastare. 

Ella och hennes bröder  

Abbe och Malte kastar 

varpa hemma vid Lugnet. 

Agneta Lippman har träffat Ella. 

Läs hennes reportage  

på sidan 5. 
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Stenhuse i Sanda - en gård med gamla anor. 

Vi är många som har förmånen att få njuta av de exklusiva produkter, 
som Stenhuse gård levererar till oss år efter år. Varje gång jag besöker 
gården tänker jag på dess historia, som jag av en ren tillfällighet ge-
nom min släktforskning stött på. Gården är mycket gammal och här 
har människor bott i hundratals år.  

Jag läser Sandpappret och kan där konstatera att intresset för sock-
nen är mycket stort och jag hoppas därför att min historik över en del 
av gårdens historia och innebyggare kan vara till glädje.  

Jag började forska i min gamla gutasläkt från Kroks i Lokrume för 
många år sedan och stötte då på en man, Anders Stenhoff, som var 
född just på Stenhuse i Sanda. 

Carl-Magnus Krokstedt 

—————————————————- 

När Gotland blev svenskt 1645 blev det för myndigheterna angeläget 
att undersöka skatteförhållandena på ön för att få en rättvis fördel-
ning av skatterna. Undersökningen resulterade i ”revisionsboken”, 
som redogör de enskilda hemmanens beskaffenhet. Revisionsboken 
bildar i sin tur underlag för jordeboken 1654.  

Följande står om Stenhuse i revisionsboken: 
”Steenhuset är 1 hemman om 18 marckeleij, hafwer åcker till 18 tun-
neland, ängh till 20 mans slätt, starr 8 mans slätt, humblegårdh till 
200 stänger, een haga till 4 hästar och tarfweligh skough. Bruckas af 
h:r Hans pastore i Sanda, hwilkcken hafuer bytt dhenne gårdh till sigh 
medh landsdommaren Niels Mattson sahl. H:r Erichs barns förmyn-
dare och gaf dhem een annor gårdh igen i Wijssby belägen som kallas 
Barbo m:r Dafwids gårdh, hwilket skiedde a:o 1641, och hafwer h:r 
Hans wäll oppbygdt gården och upsatt een sågeqwarn i Haborgsåå. 
Härtill är kiöpt een hollma kallas Sigfridshollm om 5 manss slätt, ifrån 
Wiwedes i Sanda , hwaraf åhrlgen gifwes 3/4 öre smt. Item är härtill 
kiöpt ifrån sahl. H:r Erichs arfwingar 1 markeleij jord kallas Mallms 
hwaruthi Clausegiärdet medh 3 fiskeparkar och een beetningh till 3 
hästar äre belägne”.  
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Med Pastore i Sanda avses Hans Jörgensen Oxenwaldt. Han tillträdde 
pastorstjänsten 1640 och dog 1670 i Sanda prästgård. Sannolikt har 
han bott i prästgården och brukat Stenhuse gård till sin död. Hans 
Oxenwaldt var gift tre gånger och hans sista hustru hette Christina 
Larsdotter. Hon finns omnämnd i en Jordabok från 1690, som präs-
teänka och skattefri. En uppgift säger att hon var född i Eksta präst-
gård.  

Hans Oxenwaldt och Christina Larsdotter hade en dotter, som hette 
Carin. Hon var född omkring 1640 och gift med en smed Pähr/Petter 
Clauson Kock från Endre. Änkan Christina Larsdotter har sannolikt 
brukat gården i ett flertal år efter mannens död och svärsonen Petter 
Clausson finns i mantalslängden 1694 noterad som ensam ägare till 
gården. Petter är nu gift och svärmodern njuter skötsel och uppe-
hälle. Kyrkoherden Göran Poies med hustru bor nu på gården.  

1698 finns vid Stenhuse förutom Petter och hans hustru endast svär-
modern, två drängar och en piga.  
1707 finns en notering att Petters son Nils är sjuk och eländig. 
Från 1708 och några år framåt noteras att Pähr är skolmästare, vilket 
låter besynnerligt. Det är svårt att veta om denne Pähr är samme man 
som Petter. Hur som helst står Pähr Clausson 1711 åter som ägare 
och husbonde på gården ända fram till 1718. Från och med detta år, 
brukas Stenhuse endast av prästen i Sanda, herr Jöns Dahlman. Vad 
som hänt med Petter Clausson Kock och familj är okänt. 

Stenhuse kommer efter Petter Clausson Kock att brukas ensam av 
”Pastore Loci” d.v.s. på platsen tjänstgörande präst. Kyrkoherden 
Jöns Dahlman brukar gården från 1718 ända fram till sin död 1742.  

1743 har änkan efter Landsfiskalen Olof Beckman, Madam Elisabeth 
Beckman, övertagit driften av gården.  

1746 står änkan Elisabeth Beckman som ägare till halva gården och 
Anders Olsson och Per Olsson med var sin fjärdedel. Anders Olssons 
och Per Olssons ursprung är ovisst.  

Änkan Fru Elisabeth Beckman avlider i augusti 1748, 50 år gammal 
och 1750 står pastor Göran Westphal som ägare till 7/16 delar och 
Anders Olsson till 7/16 delar av gården. Pastor Göran Westphal till-
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Ella med katten Bosse 

trädde pastorstjänsten 1744. 

I mantalslängden från 1752 framgår att Anders Olsson är gift och 
brukar gården. Han har en son och svärmodern är nu gammal och 
svag och befriad från beskattning. Detta betyder att svärmodern 
överlåtit gården på Anders Olsson. Se nedan. 

1754 äger pastor G Westphal 7/16 delar och Anders Olsson 7/24 de-
lar samt Dorte Olofsdotter (syster?) 7/48 delar av gården. Dorte är 
gift med Pähr Harding i Wall, som nu gör anspråk på och brukar hust-
runs part. Han brukar gårdsparten till 1761 då Anders Olsson åter har 
7/16 delar och därmed övertagit gårdsdelen från Dorte Olofsdotter. 

Pastor G Westphal har kvar sina 7/16 delar och brukar sin gårdsdel 
till sin död 1768. Anders Olsson har sannolikt arrenderat och skött 
pastorns gårdspart.  

Pastor Göran Westphals son Lars Westphal kom att överta gårdsde-
len efter sin fader. Lars Westphal var född 1724 och gift 1769 med 
Stina Greta Lindberg. Pastor Lars Westphal installerades i Sanda 
1770 och övertog faderns 7/16 delar i Stenhuse. Han brukar gården 
fram till sin död i maj 1782, endast 57 år gammal. 

I oktober samma år avled nämndemannen och kyrkvärden Anders 
Stenhuse (Olsson). Nya ägare till Stenhuse tillträder.  

1784 brukar änkepastorskan Stina Greta Westphal/Lindberg sina 
7/16 delar och Anders Olssons son, Olof Andersson har övertagit fa-
derns 7/16 delar av Stenhuse. 

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.  

Ni får läsa mer i nästa Sandpapper. 
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Varpakastarna vid Lugnet 
  Vid Lugnet finns tre syskon, som alla kastar eller har kastat varpa. 
De har alla deltagit i Stångaspelen. Men innan jag fortsätter med 
Abbe, Malte och Ella Stenman så ska jag berätta något om varpa och 
Stångaspelen.  

  Att kasta varpa är en sport som anses komma från Gotland. Varpa 
likna boule men istället för ett klot så använder man flata stenar. Var-
porna är alltså gjorda av sten eller gjutna i aluminium. Banan marke-
ras med en pinne i var ända. Sporten går ut på att få sin varpa att 
stanna så nära pinnen som möjligt, helst pricka pinnen. Stångaspelen 
är ett årligt kultur– och idrottsevenemang. Tävlingarna pågår i flera 
dagar. De grenar man tävlar i är bl.a. varpa och pärk m.fl. andra. Allt 
arbete med Stångaspelen sker ideellt! I år är Stångaspelen tyvärr in-
ställda. Även SM i Ronneby är inställt. 

Nu åter  till Abbe, Malte och Ella Stenman. Abbe är inte på plats just 
nu eftersom han studerar vid KTH i Stockholm. Malte ska iväg och 
jobba. Jag ställer därför mina frågor till Ella.  

”Hur länge har du hållit på med att 
kasta varpa?” Ella svarar att Abbe 
och Malte kastade varpa och väckte 
hennes intresse. Hon började tävla 
när hon var 7 år. Hon har deltagit i 
såväl Stångaspelen som i SM. 2019 
vann Ella individuellt i sin klass i SM.  

”Hur blir man en duktig varpakas-
tare?” Ella svarar att det krävs trä-
ning. Att få in känslan i armen. Det 
ska sitta i muskelminnet. Det krävs 
även mental styrka, enligt Ella. Att 
man haruthållighet.  

”Är det en sport du rekommenderar 
för andra?”  Ella svarar: ”Absolut! 
Att kasta varpa passar för många.” 

Text och foto: Agneta Lippman 
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    Jaktarrende sökes 

  ”Jaktarrende för i första hand fältfågel i Sanda socken eller  

  på mellersta Gotland sökes från hösten 2021 av 

  jagande deltidsgotlänning med två labrador retrievers. 

                        Allt av intresse! 

               Hör av dig till Anders Blomqvist i Kovik  

 

 

Strandstädning i Västergarn. 

Vi strandstädar på Västergarns badplats med början 

 tisdag 15 juni mellan kl. 18 och 19. 

Vi följer myndigheternas restriktioner och rekommendationer. 
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Vad händer i Sanda och Västergarn? 

 

Sön 6  08.00 Gökotta vid Petarve. 

Sön 6 13.00 Gudstjänst i Sanda kyrka 

Tis 15 18.00 Strandstädningen börjar i Västergarn. Sid. 7 

Fre 25  Midsommarstång finns vid Sanda bygdegård. Eget  

   firande. 

 

Mån 5 19.00 Styrelsemöte Sanda Hbf. 

Lör 17 13-17 Vernissage på konstutställning i Västergarns hem- 

   bygdsgård.  Sid 7. 

 Juni  2021 

 Juli  2021 

 

CYKELTIPSRUNDA 

Vi kommer att sätta upp 12 tipsfrågor för barn och 

vuxna längs med vägen ner till stranden och  

tillbaka upp till bygdegården. Du kan cykla eller gå  

när du vill.  

Tid: 25 juni - 4 juli. 

Start och mål: Sanda bygdegård 

Karta och svarslappar finns vid bygdegården 

och på hemsidan www.sanda-gotland.net 

Priser utlottas. 

Sanda hembygdsförening 
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Fira egen 

MIDSOMMAR 
vid Sanda bygdegård. 

Lövad stång och bord och bänkar 

kommer att finnas där. 

Ta med din kaffekorg, antagligen 

träffar du någon att  

umgås med. 

Sanda hembygdsförening 

 

GÖKOTTA 
Söndag 6 juni kl. 08.00 

vid Petarve vattensåg. 

Ta med frukostkorgen,  

grillen är tänd. 

 

  Välkomna! 

  Sanda  

  hembygdsförening 
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Fagning vid vattensågen och Hildings torp 
 

Lördagen den 8 maj var det åter dags 
för fagning. En riktigt solig och varm 
vårdag. Många mötte upp och 
fagade. Dessutom klipptes en del 
buskar och en rabatt blev finputsad 
samt mossa togs bort från sten-
plattorna. Gertrud Andersson kunde 
upplysa oss om namnet på en röd-
blommande buske. Nu gäller det bara 
att komma ihåg buskens namn… Kris-
tina Laurent pekade ut var vi kan 
plocka vårmusseroner. Ovanligt att 
någon avslöjar sina svampställen! 
Och jag gick bara runt och fotade… 

Arbetet avslutades med grillad korv 
samt kaffe med en supergod tosca-
kaka som Marie Andersson bakat. 
Vårsolen värmde och fåglarna kvitt-
rade.                                                            Text och foto: Agneta Lippman 

Elisabet Andersson Ove Norragård 

Viking och Gertrud 
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Arbete på Kovik 
I förra veckan lades nytt spåntak på Norragårds bod på Fiskerimuséet 
Kovik. På bilden är det Peter Björkegren och Torbjörn Fors som arbe-
tar. Bilden togs av Bibbi Fors. 

Valborgsfirande med avstånd. 
Hembygdsföreningen tände elden. Johan Åhström 
höll digitalt vårtal och revygänget hade fått ihop en  
en liten digital revy. Agneta Lippman hittade några 

som tagit sig till bygde-
gården. 
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   saml.parkering mitt emot festplatsen       tisdagar kl.  9.30 
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   UNEA   

   Hemtjänster AB 
 

Tjänste– och serviceföretag som gör din vardag bekvämare 

Vi utför biståndsbedömd kommunal hemtjänst, priset är det samma 

som i regionens regi och betalas till kommunen.  

Vi har små arbetsgrupper som ger god kontinuitet och personal som 

vet hur du vill ha det i ditt hem. 

Du vet väl att du kan välja oss, eller byta till UNEA Hemtjänster  

i följande socknar: 

Klintehamn   Sanda   Mästerby   Fröjel   Hejde 

Västergarn   Tofta   Eskelhem Stenkumla 

Hogrän    Västerhejde    Visby  

Vi ger dig: 

Kontinuitet i personalgruppen   Flexibilitet 

 Kontaktpersonal    Personal som vet hur du vill ha det 

Trygghet    Respekt och tillit 
 

Hjälp med kontakter - Vårdcentral, sjukgymnast/arbetsterapeut,  

fotvård, frisör, färdtjänst mm. 

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 rut-städ. 

 

VÄLKOMMEN ATT RINGA 0498-24 03 58 

så hjälper vi dig! 



 14 
www.sanda-gotland.net 

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 

 

 Öppna Ateljéer 

Under Öppna Ateljéer ställde 

Sanda-konstnären Ann Ceder-

lund Bogström ut sina fina tav-

lor vid Krokstäde Tröskvandring 

i Tofta. Vågor, maneter, bal-

longer och blommor och de 

sistnämnda ofta med regn–  

eller vattendroppar. 
 

Bild och text: 

Agneta Lippman 
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Nästa nummer av Sandpappret utkommer i slutet av vecka 27 
MANUS IN SENAST 2/7 

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 av personerna bakom 

 Formgården och en  

 ypperlig konstnär. 

 Ann Cederlund Bogström. 

 

 Text och foto: 

 Agneta Lippman 


