Nils Olof och Kerstin Svensson, f. Hansdotters stuga i Uttorp.
Alldeles invid Sturkö kyrka finns det en
stenstuga som i början av 1900-talet
tillhörde min farmor Karolinas mor
Kerstin, f Hansdotter och hennes man, min
farmors styvfar Nils Olof Svensson. Nils,
även kallad ”Nisse rulla”, var en
stenhuggare som genom en olycka blev
handikappad i sitt jobb som stenhuggare,
därför fick han sysselsätta sig med att bl.a.
hämta posten vid båten och dela ut denna
i affärerna på ön. Han var också
söndagsskolelärare och vikarierade med
att trampa orgeln vid ordinarie
orgeltrampares frånvaro. En annan roll var
att staka ut isvägen till/från Tallebryggan
inne i Karlskrona ut till Sturkö. Detta finns
omnämnt i ett tidigare Sturköblad, där
berättas att Nils blev instämd till tinget för
att vittna om att enruskor fanns på plats
samma dag som en olycklig droskfärd från
Karlskrona slutade i en tragedi i
Djupasund. Ragnhild Lilja från Bredavik
och hennes dotter Gerd, följde droskan
till botten och drunknade.
Se Sturköbladet nr: 59/60 1997 sidan 46.
Här ovan ses från vänster Klara, hennes mor Kerstin, Klaras son Göte och
hennes far Nils posera utanför ingången på östra sidan av stugan.

Min faster Greta, har berättat att hon tillbringade rätt mycket tid hos
sin mormor Kerstin och Nils i sin ungdom. Hon berättade att det alltid
var så rent och fint i stugan trots dess primitiva byggnation och hur
hon minsann inte fick hänga upp de nytvättade och nypressade
gardinerna utan ett ytterligare steg i processen. Kerstin visade henne
då hur man blånade dessa innan de hängdes upp för att ge en svag
blåaktig nyans ytterligare framhäva dess renhet.
Detta med renheten och hur välstädat det var i stugan har ytterligare
en Sturköbo, som inte är släkt med oss omtalat, så detta är härmed
styrkt utom allt tvivel. Men när man tittar på bilden ovan så har man
svårt att förstå hur detta kunde upprätthållas utan stensatta gångar
och asfalterade infarter som vi har idag.
Nils på sin vandring med postväskan.
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Kerstin Hansdotter, härstammade från Sturkö, hon var född 1864 som barn nummer tre i en syskonskara
om åtta barn. Hon arbetade bl.a. som piga i unga år i Grannhället i Uttorp. Hon fick min farmor Karolina
utom äktenskapet, som det hette, och gifte sig med Nils som var fem år äldre, den 26 oktober 1894 i
Sturkö kyrka. Nils och Kerstin fick sedan barnen Klara, Magnus, Hans, Syster och Greta tillsammans. Flera
av dessa barn bosatte sig sedermera på Öland, i den regionen finns det ättlingar efter Kerstin och Nils än
idag.
På morgonen den 7/6 2014 tog jag mig i kragen och körde ut mot Uttorp på Sturkö för att fotografera
lite, utan planer på något speciellt objekt. Fick en impuls och stannade till vid kyrkan och stegade in hos
grannen till Nils och Kerstins stuga och frågade om nuvarande ägare till stenstugan hade varit där på
länge. Fick till svar att de varit där dagen innan för att kika till det lite. Berättade att min farmor vuxit
upp där och frågade om de trodde att jag fick gå in och fotografera stugan vilket de tyckte att jag kunde
göra.

Södra gaveln med prunkande rabatt och vinranka.

På bilderna ser ni hur stugan ser ut från lite olika håll idag, lummigt inbäddad i Syrénbuskar och
Guldregnsträd ligger den där, man önskar att man kunde få se tillbaka en enda dag i början på 1900talet och få se hur det var att leva där och då. Kommer på mig själv med att tänka på en skön solig
sommardag, en kall vinterdag när det blåste snålt och snön ven runt knuten fanns inte i min tanke? Får
väl skylla på att jag varit förskonad från utedass och omodernt boende utom under sommartid hemma
hos ”Smens” i Sanda.
Vid mitt nutida besök var trädgårdsmöblerna inte ställda på plats och en virkeshög med presenning över
tog stor plats utanför ingången vilket tyder på att ett visst renoveringsarbete pågår. Enligt utsago av min
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faster Greta på Aspö, som var mycket hos sin mormor Kerstin som barn, så ska Nils ha byggt stugan
själv. I ett nummer av Sturköbladet så spekulerades det om stugan var den s.k. fattigstugan som tidigare
funnits i området. Om detta är riktigt finns väl inga belägg för i nuläget och det kan ju mycket väl vara så
att Nils återuppbyggde sin stuga på en befintlig grund som mycket väl kunde vara den omspekulerade
fattigstugan.

På den östra sidan finns det numera en
farstu, enligt de uppgifter som följde
med första bilden angavs att den tagits
1939 vilket måste vara fel. Lilla Göte som
står på trappstenen var född 1920 och
han verkar vara mellan fyra och sju år
gammal. Enligt Greta så fanns farstun
1939.

Här ser man östra sidan där trädgårdsbordet ännu inte rests upp för
sommarens aktiviteter.
Ett flätat lövverk skuggar idag skönt
utanför fönstret där Kerstin och Nils
kanske stod och tittade ut en kulen
vinterdag, då snön vräkte ner och drivor
bildades mellan farstun och utedasset.
På norrsidan finns ett likadant fönster
som på sydsidan, där lyste en femarmad
ljusstake inbjudande när ”smens” stora
familj (12 barn) kom från Sanda för att
Östra sidan där man idag har en insynsskyddad plats i tillvaron.

gå på julottan, då gick man från Sanda klockan fem på morgonen för att hinna fram till julottan som
började klockan 6. Det har man svårt att förstå idag när det tar tio minuter med bilen. Efter julottan gick
man till Nils och Kerstin för att dricka kyrkkaffe. Då fanns det en stentrappa direkt från kyrkogården ner
till tomten där stugan ligger. Där på vallen mot stenmuren ligger idag gravstenar upplagda från utgångna
gravvårdar.
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. Samtidigt 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. Man tror att hon råkat välta fotogenlampan genom
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en olyckshändelse. Har i efterhand varit i kontakt med nuvarande stugägarna Eva och Agne Jeppsson
och fick gärna komma och fotografera inne i stugan. Mycket av utrymmet är just nu lagringsutrymme
p.g.a. pågående renovering men jag fick komma och ta ett par bilder vilket är mycket uppskattat. Mina
tänkta 10 minuters fotografering blev till en timme intressant samtal om stugans historik.

Faster Greta berättade om att Kerstin bakade så gott
vetebröd i vedspisen, detta täckte hela plåten och var
naturligtvis något extra utöver det vanliga för sméns
barn. Naturligtvis ville jag gärna ta en bild av spisen om
den fanns kvar, med en bit vetebröd i ugnen. Köpte en
bit vetefläta i Sturköhallen som rekvisita, den täckte inte
hela plåten men jag hoppas det smakade till ert
eftermiddagskaffe som ett tack för att ni tog er tid, Eva
och Agne.

Här är gravstenen efter Nils och Kerstin på Sturkö kyrkogård.

Smens-Oves-Jan-Anders
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