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Nostalgiskt från brylkrämens tid
Lite 1950- och 1960-talsnostalgi bjuder JanAnders Månsson också på i sina skildringar
från Sturkö.
Det var stålkammarnas och brylkrämens
tid.
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Kyrkklockan slog

Det är rörande att läsa
om den gamle stenhuggarens sista ögonblick i
livet:
”När Nils låg på sitt
yttersta så ville Kerstin
att min faster Greta skulle
hjälpa honom med att få
i sig lite kaffe och en bit
kaffebröd. Nils var nämligen så darrig så att han
inte klarade av att göra

detta själv, Kerstin stod i dörren in till
kammaren och tittade
på. Då sa Nils att ’flytta
lite på dig Kerstin för nu
kommer min frälsare för
att hämta mig’. Därefter
somnade han in. Sam
tidigt så öppnades luckorna på kyrktornet och
kyrkklockan började slå
mycket spöklikt. Det var
dock inte för Nils, utan
för Gertrud Håkansson
på Flakskär, som brunnit
inne i sitt hus.”
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Jan-Anders tillbringade
sin barndoms och ungdoms somrar i Sanda
och delar med sig av sina
minnen från en tid då ”en
stadstur var ett stort äventyr” och ”den asfalterade
vägen började på Möcklö
vid det som kallades för
Wahlboms backe”.
Det var alltså stålkam och brylkräm som
gällde. Polotröja hörde
till och ”gottalukt” om
man skulle göra intryck
på flickorna i Folkets hus.

Problemet var bara att
man på vägen dit måste
förbi Olla-Pella-Nisses
lagård med tillhörande
gödselstad och då var det
risk att andra lukter satte
sig i kläderna.
– Men gick allt väl så
avslutades kvällen med
att man dansade tryckare
till Två blodröda segel,
minns Jan-Anders från
det tidiga 60-talet.
Man köpte korv av
Korva-Nisse som sålde
Bullens med bröd i glan-

sigt KBS-papper som
korven gled fram och
tillbaka i. Potatismos
hade inte slagit igenom
på Sturkö på den tiden.
Vid ett besök på Olles
korvbar i Karlskrona
fick Jan-Anders och hans
kompis varsin korv med
bröd medan de vuxna
tog korv med mos. Varpå
kompisen lite avundsjukt sa: ”Jag vill också
ha en sådan där korv med
tårta”.
Det var en brytningstid och tv:n hade nyligen
gjort sitt intåg i hemmen, åtminstone i vissa.
Jan-Anders minns att en
granne som kallades för
Måga-Kajan brukade
komma över för att titta,

Smeden Anders och
Karolinas hus i Sanda på
vägen mot Ekenabben, som
det såg 2005. Här har JanAnders tillbringat många
somrar. Foto: Jan-Anders
Månsson

men var besvärad av
hallåan: ”Sir ni att hon
glor på mig.”
– Det hade alla roligt
åt. Det var enkla nöjen
på den tiden, konstaterar
Jan-Anders Månsson.
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”Smederna hade hög status på ön”
Som ett sidoprojekt ägnar sig Jan-Anders
Månsson åt att kartlägga smedjorna på
Sturkö. Det fanns en hel del.
– Inte mindre än ett tjugotal i början av
1900-talet.
I en av sina artiklar i
Sturköbladet nämner JanAnders Månsson sex av
dem, och man får nog
vara infödd Sturköbo för
att orientera sig. Vi har
smedjan i Sanda med
snickarverkstad och kolbod, smedjan vid Nanny
Fredrikssons stenbrott
vid Smedvägen, smedjorna vid den nedlagda
minkfarmen där det i dag
är ett vattenfyllt stenbrott,
Kronobrotten mellan
Ekenabben och Hålevik
och så en smedja någonstans på Kullen.
– Många av dem var

små och stod på ofri
grund, så de fick flytta
runt, berättar Jan-Anders
Månsson, som lett en
visning för intresserade i
stenhuggarland, där smederna var en nödvändig
och uppskattad yrkesgrupp.
– Man var beroende av
dem, liksom man var av
handlaren, så de var väl
sedda och statusmässigt
stod de ganska högt.
För stenhuggarna
gällde det hålla sina verktyg vassa. När de gick
hem efter ett arbetspass
kunde de lägga borrar

Stenhuggare och Anders Johan Månsson ”Smen” i
förgrunden med släggan över axeln i ett av Fernströms
brott i Sanda.

och mejslar i särskilda
fack som de var tilldelade
och få dem skärpta av
smeden.

Blygsam start

Även kartläggningen
av smedjorna började i
blygsam skala, men tog
ett rejält kliv framåt när
Jan-Anders Månsson
kom i kontakt med Aage

Mazetti, av den välkända
stenhuggarsläkten.
– Han hade koll på hela
19 smedjor här på Sturkö,
och var en riktig källa att
ösa ur och en annan värdefull källa till kunskap
om smedjorna är min
gode vän Ingvar Sturkman.
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En gammal bild från Karolinas 70-årsdag
Jan-Anders Månsson
visade en bild från
Karolinas 70-årsdag
1956.
Jan Anders Månsson:
– Personerna på bilden
är stående från vänster (namnen på hennes
barn markerade med fet
stil):Min mor Maj-Lill,
Kerstin gift med Simon
Olsson, Folke, Anna gift
med Gottfrid Moberg,
Karl ”Kalle smed”, Anna
Lind gift med Yngve Månson, Lennart Karlsson
med min kusin Ronny på
armen, gift med Siv, Rune
(bakom dessa), Siv, Bertil
Nilsson grannen, Yngve,

Bilden är tagen av Oscar Månsson på Senoren, som förmodligen också tog bilden på familjen framför huset 1912.

Margareta ”Greta”
(Posta-Greta på Aspö).
Sittande från vänster. Hilding gift med ”Greta”,

min far Ove, födelsedagsbarnet Karolina,
Erik, Simon, Kerstins
man.

På golvet sitter ett fåtal
av alla oss barnbarn. Från
vänster: Birgitta Johannisson, dotter till Anna
och Yngve, Christer son
till Kerstin och Simon,
jag själv, Tommy son
till ”Greta” och Hilding
boende på Aspö, min
syster Barbro G Johansson på Senoren och Arne
Nilsson som numera bor
i sitt föräldrahem tillsammans med hustrun Eivor.
Barn till Karolina som
fattas på bilden är Helge,
som hade smedjan invid
Strandgården och dottern
Mary. De båda senare
kunde tyvärr inte närvara
på kalaset.

