
Anders & Karolinas grav



Smeden Anders Johan Månsson
• Anställd som smed hos 

Fernströms stenhuggeri 
• Politiskt och fackligt 

engagerad på ön.
• Född :1876-07-09
• Son till: Måns Åkesson 

och Kerstin Andersdotter
• Gift med Karolina 

Nilsdotter 
• Avled: 1941-01-15

•Bild på Anders som finns upphängd i 
Styrelserummet på Folket hus på Sturkö.



Anders och Karolina 1912



Stolta föräldrar utanför huset 1912, fr.v. Karl, Anders, 
Erik, Karolina med Anna och Kerstin (Sidan mot sjön)



Karolina & Anders utanför huset (Södersidan)



Karolina & Anders utanför huset (Delförstoring förra bilden)



Karolina & Anders utanför huset 1940



Karolina & Anders utanför 
huset 1940 
(Delförstoring förra bilden)



Smedfamiljens söndagsutflykt (1) ?



Delförstoringar 1



Smedfamiljens söndagsutflykt (2) ?



Delförstoringar 2



Karolina 60 år, på Drottninggatan.



Karolina på besök hos Kerstin i Sanda.



Karolina med kisekatten 1942.



Karolina på 70-årsdagen 1956



Karolina med 10 av sina barn på 70-årsdagen



Karolina med barn, barnbarn och gäster på sin 70-årsdag



Alla barnen vid Karolinas begravning



Karl vid smedjan på Söra gata, Bregatan eller nuvarande Smedvägen.



Karl vid den smedja på Bredgatan som han 
kallade för ”Fars smedja”. Här fick alla smens 
söner sin skolning inom smidet enligt Aage 
Mazzetti. 

Notera att namnet ”Karl” är inristat uppe på 
dörren.



Kerstin, grannen Tilly & gårdvar utanför Tillys föräldrahem. 



Inge Olsson med en svensk tiger Kerstin, grannen Tilly & gårdvar 



Sturkö Arbetarekommun, vem är fanbäraren till vänster, Erik ?



Erik som fanvakt vid den fana 
som hans far hängde upp på 
husväggen när Kata Dahlström 
skulle övernatta på kammaren.



Det var dans bort i vägen….. (Ester & Erik bl.a.)



Familjen Moberg, Erik och för mig okända….. 
Gottfrid med Åken Erik uppe i mitten, Anna med Ulla till höger.



Ulla,Siv, Mary, Gotttfrid, Anna, Greta & gäster till familjen Moberg.



Sonja & Folke vid Fredriks-
Kyrkan i Karlskrona



Okänd & Anna Greta & Ove Sonja & Greta Yngve



Maj-Lill, Ove och Barbro.

Jan-Anders & Barbro.



Långe Gustav, Signe, Karl-Erik, Greta & Ture.



Här finns plats för fler bilder…
• Fanns det någon bild Du skulle glädjas åt att äga ?
• Har Du själv några gamla foton någon annan i 

släkten kan ha glädje av ?
• Visst är det roligt med gamla bilder ?
• Kan Du skanna in bilder själv ?
• Vill Du ha hjälp ?

• Jan-Anders, telefon 0455 - 814 61


