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Jag föddes den l oktober 1905 i Uttorp, i en gammal
stenstuga intill kyrkogården. Senare flyttade vi ner till
Gustav Petterssons, kallad "långe Gustav", och hyrde
där. De talar om trångboddhet, men då borde de se det
rummet, där far stuvade in sig, mor och tre barn. I det
rummet skulle allt göras: där lagades maten, där servera-
des den och där sov vi. Det var djäkligt trångbott. Där
bodde vi från 1905 till 1911, i sex år.

1911 flyttade vi ner till nybygget, som vi kallade det.
Det är det gula huset i närheten av kungastenen. Vi blev
tolv syskon och jag är äldst. Jag får lov att säga, att hälsan
har varit bra hos oss. Far behövde aldrig ge ut ett öre till
medicin.

Min skolgång började i Tockatorp, när jag var sju år.
Där fanns två skolhus på den tiden. Jag hade en liten
lärarinna, som hette Elin Johansson. Hon blev bondmo-
ra uppe i Torstäva senare. Jag skulle alltid gå hennes

ärenden, minns jag. Gå ner till båten och hämta skriv-
böcker, t ex. Det var rätt så tungt för en liten gosse. I
gengäld fick jag förstås komma upp till lärarinnan i
bostaden och få t.ex. en kopp kaffe och pepparkakor.
Det smakade ju inte illa.

Den gamla skolan i Tockatorp revs senare, och såldes
till Per Svensson i Bredavik. Den skulle han bygga lada
av, tillsammans med en gammal kasern, som hade tjänst-
gjort som ålderdomshem på Sturkö, ute där Banevägen
börjar.

Jag gick i skolan i sex år och gick och läste 1919-
1920. Då gick man på vintern i träskor, ibland i en fot
djup snö ut till Uttorp. Det klampades, så jag förstår inte
att man inte bröt benen av sig. Vi gick och läste i det där
röda huset, som står sydväst om kyrkan. Prästen som jag
gick för hette Nordblad.

Far hade skadat ögat, och en gång i kvartalet skulle
han få ut nån krona från Riksförsäkringsverket. Då fick
jag gå ut till prästen och hämta ett intyg. Jag var så rädd
för de där prästerna, för de röt och skrek alltid åt oss barn
på den tiden. Man stod där nere vid dörren med mössan
under armen och väntade.

Den första tiden från smedjan, som jag minns, var när
jag fick springa från skolan på rasten ner till smedjan för

För 20 år sedan, den 5 augusti 1986, besökte jag den 80-årige smeden Karl Månsson och Linnea på den
passande adressen Smedvägen i Frändatorp. Det blev en oförglömlig pratstund på sammanlagt nästan fem
timmar. Så här efteråt är jag naturligtvis glad över att besöket blev av. Samtidigt beklagar jag att det aldrig
blev tillfälle att åka runt till alla platserna där smedjorna hade funnits.

Denna artikel infördes i sommarnumret 1987. Sedan dess har många läsare tillkommit, så det kan vara
dags att publicera den igen. Jag valde att använda Kalles egna ord så långt det var möjligt. Och visst märks
det att han hade både humor och berättartalang. Hålle till godo!

Karl Månsson
– den sjungande smeden –

Kalle i sin krafts dagar då släggan vägde lätt i hans
hand. Foto från dottern Violet Andersson.

Från vänster: Karl Månsson, 7 år, Anders Månsson med
sonen Erik, Karolina Månsson med dottern Anna i knät
(Anna blev gift med Gottfrid Moberg) samt dottern
Kerstin (som blev gift med Simon Olsson). Anders och
Karolina fick åtta barn till. Kortet, taget 1911 eller 1912,
har lånats av Violet Andersson, Bredavik.
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att sköta bälgen. Den var baklastad för att stången
skulle gå upp, och jag var så lätt att jag nästan följde med
upp. De hade stora fordringar på oss barn då.

När jag var tolv år, stora karl'n alltså, blev jag skickad
att hämta en slägga på 8,5 kg. Far skaftade släggan och
sa att jag skulle slå med den. Stenhuggarna kom och sa:

– Nänns du låta pojken stå och slå med den?
De tog släggan och kastade den många meter utanför

smedjan. Men när de hade gått fick jag gå ut och hämta
släggan igen. Det var ingen ömk då. Jag har släggan där
borta i ladan, men det finns ingen som orkar slå med den
nu.

Jag var ju äldst och fick gå igenom ekluten ordentligt.
Man blev upptränad i armarna. Vi tränade mycket
också. När Erik, bror min, kom med i smedjan, använde
vi de där ringarna, som man band hästarna i, till att träna
på. Jag minns att vi lyfte städ, ett på 119 kg och ett på 68
kg. Vi slog en krankätting om dem och lyfte dem. Träning
gör mycket. Det var vår idrott: att lyfta, dra fingerkrok
och bryta arm.

Min far hette Anders Månsson. Han var egentligen
från Augerum, för därifrån kom farfar.

Farfar var kusk vid stenhuggeriet. De hade två hästar
då, två märrar, som hette Flora och Berga. Farfar hette
Måns Åkesson. Senare köpte Fernström Anton Måns-
sons stenhuggeri, och i och med det kom det två hästar
till, Fritz och Klas. Det var härligt att se dessa hästar, som
utfodrades med havre och var så blanka, att man kunde
spegla sig i dem. De var stationerade i stallet nere vid
Sanda brygga, närmare bestämt i det hus, där Nisse frisör
nu bor. I husets södra ände var stallet och i den andra
änden bodde farmor och farfar.

Far lärde sig smedyrket hos en gammal smed vid namn
Lilja, som var här ute på den tiden. Fars smedja stod här
nere i kröken vid Arvid Anderssons. Där syns brunnen
ännu. Far hade en hantlangare, som hette Karl Magnus-
son. Han blev smed nere på Svärmhallen. Där låg ett
brott, som kallades Vrålebo, vid Nötaholmen. 1929 blev
han sjuk och då blev det jag som skulle vara där. Men så
tyckte jag, att jag ville ha min egen eld igen, här uppe på

"Bredgatan". Därför fick min bror, Erik, ta vid nere på
Svärmhallen istället. "Eld" sade man alltid om smedjan.

Innan man fick börja smida skulle man lära sig "smed-
visan". Det tillgick så, att man värmde en tång, just där
man skulle hålla i den. Under tiden som tången värmdes,
skulle novisen springa runt smedjan ett par gånger. När
han kom in i smedjan igen skulle han ta tången. Han
släppte naturligtvis taget med detsamma, men hann i alla
fall bränna blåsor i händerna. Smedvisan skulle alla
smeder ha lärt sig. Jag var nog inte mer än tio år när far
lärde mig den. Alla ville också lära sig den. Det var
däremot långt ifrån alla som tyckte om den, när det kom
till kritan.

Jag gick länge under benämningen "den sjungande
smeden", men jag arbetade också medan jag sjöng.

När jag var 17 år kom jag över till Tjurkö och fick ta
det tyngsta jobbet där. Jag fick smida hamrarna. De
tillverkades av gamla utslitna gatstenshammare. Mejslar
och borrar kom i form av stänger, som vi fick skära i
lagom längder och smida. Visst blev man väl trött ibland,
men då var man ung och efter en kvart var man lika vil
igen.

Ibland gjorde vi snaror av tunn mässingtråd för att
snara gäddor nere i Fernströms hamn. En del "sprang",
men vi fångade många också.

I smedjan hade vi s.k. vanlig smideshammare och
olika släggor. Till att hålla ämnet med använde vi tänger.
Alla verktyg tillverkade vi själva. Vi hade också s.k.
sätthammare och huggmejslar till att kapa med.
Skrotjärnet satt på städet. De olika delarna på städet
hade sina namn: sparren och bockhornet.

Fruntimren kom ibland till mig i smedjan och ville få
sina strykjärn uppvärmda. Det hjälpte vi dem gärna med,
för som ersättning kunde jag få kärnmjölk eller något
annat gott. En gång lödde jag ihop mig en sparbössa av
plåt. I den tog jag för vana att stoppa alla 25-öringar jag
tjänade. Dom förtjänade jag genom att smida åljärnstin-
nar och tillverka s.k. kuggeboda-skridskor. En dag
öppnade jag sparbössan och fann att jag hade fått ihop
55 kronor. Jag var sån pojk för det och skulle åka till stan
och köpa mig en klocka. Jag gick in i en uraffär och fick
välja mellan Zenith och Omega. De var världsmärken då.

Jag köpte en zenithklocka,
som jag har kvar än idag. På
boetten stod ingraverat mina
initialer, "C.M", men de nöt-
tes bort med tiden.

20 år senare, 1945, jobba-
de jag vid Skånska Cement-
gjuteriet. Man höll på med att
spränga för grunden till
Karlskrona fryshus. Då kom
laddarebasen till mig i smed-
jan och sa åt mig att gå ut och
söka skydd medan skottet
gick. Jag tyckte i och för sig
att smedjan erbjöd skyddÄr detta smedjan i Sanda? Fotot var infört i nr 51, 1994, och kom från framlidne Hugo

Lindh. Tacksam om någon kan ge upplysningar om bilden.
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nog, men lydde i alla fall hans uppmaning. När jag kom
tillbaka till smedjan såg jag att en sprängsten stor som ett
huvud hade gått igenom båda väggarna. Om jag hade
stannat kvar hade jag fått benen avslagna. Klockan, som
jag hade haft upphängd i smedjan, hade ramlat i golvet av
smällen och gått sönder. Jag fick ställa iväg den till
lagning. Bolaget bekostade motvilligt reparationen, som
gick till 24 kronor.

När jag var 17-18 år gick jag upp till August Johans-
sons affär (nästan mittemot Sturköhallen. Red:s anm.)
och frågade om jag fick ta ut mig en cykel på avbetalning.

– Då får du skriva din fars namn, sa han.
Jag skrev Anders Åkesson. Far kallades ibland Åkes-

son, ibland Månsson. Jag tog ut mig en cykel, Tor hette
den, minns jag. Den kostade 140 kr och jag skulle betala
10 kr per månad. Jag klarade av att betala min cykel. På
den tiden fanns det inte många cyklar på Sturkö, något
tiotal kanske. Albert Johansson, eller "Pott", som han
kallades, hade en utan frihjul, dvs. tramporna följde med
runt hela tiden.

När jag var barn handlade vi nere hos Alfred Lars-
sons vid Sanda brygga. Jag minns en gång när Alfred
skulle expediera min mor margarin. Jag var med för att
hjälpa till att bära.

– Margarin var det, ja! sa Alfred, och körde näven
med full kraft i fel tunna, äggatunnan! Ni må tro att han var
grann om näven med alla äggaskalen!

Jag minns en annan händelse nere hos Alfred Lars-
sons, men det var långt senare. Ett par bröder satt inne i
Alfreds hus och festade. Då kom Alfreds fru ut och bad:

– Du Kalle, kan inte du lura iväg luarna, så de kommer
hän härifrån?

– Jo, det kan jag väl försöka, svarade jag.
Det hör till saken, att deras far låg lik och skulle

begravas. Min far var hemma och skulle sko deras häst.
Jag gick in till de festande bröderna och sa:

– Det är nog bäst att ni går hem till ert och hjälper till
att hålla hästen när far ska sko den. Förresten ligger ju er
far ovan jord ännu, betonade jag.

Då svarade den ene mig:
– Kan inte din far sko hästen utan vår hjälp, så kan han

ta mej fan gå oskodd! Vill du ha dej en sup, förresten?
Ja, jag tackade ja till supen, och kanske en till. Efter en

stund kom frun in, och när hon fick se mitt glas utbrast
hon:

– Jaså, Kalle var lika grå som dom!
Då skämdes jag nog en smula.

Den största smedjan stod nere vid kontoret, i närheten
av Sanda brygga. Där fanns fyra eldar. Det var där, som
Lilja och far fick sina lärospån i smedyrket. Där stod
Adolf Holst och Alfred Holst och Lilja, men den fjärde
smeden kommer jag inte ihåg. I den ena änden av
smedjan fanns en snickarbod. Där tillverkades bl.a. de
där vattenpumparna, som gick med vindens hjälp. Det
gjordes pumpar med fyra eller med sex vingar. Från
brotten här uppe vid Bredgatan eller Slätehall, som man

också säger, var inget fall så att man kunde använda
hävert för länspumpning. Då fick man istället ta hjälp av
sådana vindpumpar. Min far järnbeslog pumparna.
Dessutom skulle alla handkranar beslås och lådorna till
stenen, för att inte tala om hur mycket smide det var till alla
hästvagnar. Men far slet ut sig. Han blev inte gammal
heller, bara 65 år, när han gick bort 1941. De som minns
honom vet hur det var.

Jag minns när åtta storbrott var igång här på ön. Här
uppe ligger ett storbrott. I min barndom användes ång-
maskiner i brotten för att dra upp stenen med. När de
började klockan sju och blåste i ångvisslorna, så lät det
som inne vid hattfabriken i stan. Det var liv och rörelse.
Klockan nio blåste de frukost, tolv middag och klockan
fem var det slut för dagen. Man hörde ångvisslorna både
från Svärmhallen och ute från Bredaviks mark. Sedan
kom maskinerna och slog ut ångdriften.

Jag skulle kunna visa 17 storbrott. Ett fanns där nere
på Svärmhallen, där kasernen stod. Det ligger så högt att
vattnet rann ut av sig själv. Ramlar man ner där, så blir det
en ögonblicklig död. Det var sista storbrottet som jag
arbetade i. Men då hade vi fått moderniteter. Vi hade
borr som drevs av luft, och jag hade bl.a. hand om
kompressorn. Den drevs av en stor bolindermotor. En
gång kom Albin Sundberg och bad mig skärpa ut en yxa
åt honom. Han var förman där. Medan jag höll på med
yxan skenade motorn. Jag sprang in och försökte stoppa
den, men det gick inte. Det var två stoppskruvar vid
bränslepumpen som hade lossnat. Bränsle öste in i
motorn, så pass att avgasröret blev rött och det brann i
taket. Va fan skulle jag göra? Utanför dörren stod Albin
och skrek:

– Kom ut, kom ut, och låt det gå åt helvete!
Men jag kom att tänka på, att det satt en kran på det

långa röret mellan tanken och motorn. Jag rusade dit och
stängde kranen och motorn stannade. Hilding Magnus-
son, som skötte lyftkranen där uppe, kom ner och sa:

– Nu behöver du inte sota, Kalle!
Där nere vid Svärmhallen fanns en rallbana som gick

förbi smedjan. Där fanns också en riktig tipp. Därifrån
tog fraktekorna kolossala mängder stenfyllning. Det
skulle sten ut till kasunen, som ligger vid Ölands rev. Sten
fraktades också till hamnen på Utklippan, broarna på
Möcklö, Skällö och Tjurkö, till Ekenabbens fiskehamn,
ja, alla hamnarna som finns här i skärgården. Bönderna
passade på då, för de fick stöd från Hushållningssällska-
pet. David Pettersson i Bredavik, till exempel, gjorde
hela sitt gärde stenfritt.

Hos Ola Petterssons, gården som Rune har nu, där
var jag och skärpte mejslar på den tiden för två öre st. De
kom med sina mejslar, ett 30-tal åt gången. 25 öre tog jag
för att skärpa en "öx". Då skulle jag först värma den,
sedan dra ut den till rätt form, fila upp den vass och till sist
härda den. 25 öre blev det om jag gjorde fyra ålajärns-
tinnar, och då skulle det vara hullingar i båda ändarna.
Ofta fick man höra då:

– Det ska du få ett halvt kg ål för.
Men jag minns inte att jag fick någon ål. Sven Petter
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Olausson däremot var bra. Begärde jag en och femti
för ett jobb, så tog han alltid upp en tvåkrona och gav mig.

Tänk, då hörde man alltid "klinket" i bergen.
Under första världskriget kom det ut stora lag som stal

ved. Bönderna blev då så rasande, att de med hästarnas
hjälp drog upp t.o.m. enebuskarna här ute. Här såg ut
som en öken då. Sibirien, kallade de området här utanför
ner mot Ekenabben, och lille Johans ställe benämndes
Petersburg.

Vägarna på Sturkö var smala på den tiden och beväxta
med nässlor och hundkex på sidorna. Hjulaxlarna på
hästvagnarna var smorda med vagnssmörja, och den
ströks av mot grönskan längs vägkanterna. När man var
ute och gick fick man därför akta sig så att man inte blev
nersmord. Det fanns ju bönder, som inte hade råd att
smörja sina vagnar. Då lät de så här när de kom till en
backe:

– Hjälp, hjälp!
När de kom till nerförsbacken lät det:
– Hjälper sig själv, hjälper sig själv!
Stenskjutsarna gick i ett ner till Sanda, där de lossade

sina lass. Där kunde ligga gatstenshögar som var tre,fyra
meter höga.

Jag gifte mig 1927, knappt 22 år gammal. Vi fick tre
töser. I februari 1934 fick vi vår tredje flicka. En kort tid
efteråt blev min fru sjuk. Hon fick hög feber och jag visste
inte vad jag skulle ta mig till. Jag begav mig upp till
barnmorskan, Mathilda Pettersson, i Bredavik. Hon

kunde inget göra, utan vi blev tvungna att fara in till
lasarettet.

Några dagar därefter var det slut med min fru. Där stod
jag nu ensam med mina tre små ungar. De två äldsta tog
jag ut till Ryd, för där var jag själv just då. Den lilla fick
vara här hemma hos mina föräldrar. Då var jag riktigt nere
i skorna. Det går inte att förklara hur svårt det var. Det
måste genomlevas för att man ska fatta det.

Inte långt därefter lämnade jag mitt jobb vid rödeby-
vägen i protest mot att jag inte fick timpenningen höjd från
55 till 60 öre. För den skull blev jag avstängd från allt
samhälleligt stöd och nytt arbete. Då fick jag för mig, att
jag skulle besöka landshövdingen, gamle Hagströmer.
Han tog också emot mig efter en halvtimmes väntan. Han
sa att jag hade gjort fel. Jag skulle ha kommit dit innan jag
slutade jobbet. Men han sa också till mig att jag skulle
uppsöka fattigvårdsstyrelsen på Sturkö och tala om att
jag hade varit hos honom.

– Säg till dem att du ska ha 30 kr i månaden för vart och
ett av dina barn och dessutom 60 kr för din hushållerska!
Min frus syster, som var frånskild, var nämligen hushål-
lerska hos mig då. Vi gifte oss senare. Jag besökte
fattigvården och lade fram mina problem och berättade
vad Hagströmer sagt. Efter många om och men frågade
Mårten Svensson:

– Är du nöjd med 30 kronor?
– Det får jag väl vara, svarade jag, men när de är slut

ska jag be att få komma tillbaka.
I slutet på samma vecka var jag ute hos Arvid Antons-

Alla 12 syskonen samlade på mor Karolinas bedravningsdag 1959. Från vänster i översta raden: Helge, Rune, Folke,
Yngve, Erik och Kalle. Främre raden: Ove, Greta, Siv, Anna, Mary och Kerstin.
Idag lever endast Greta, Mary och Siv. Foto från Violet Andersson.
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son och där fick jag veta att jag skulle få jobb redan
följande måndag ute på Ö Hästholmen, tillsammans med
ett helt lag med sturköbor. Det jobbet varade över
sommaren.

Efter hästholmajobbet började jag här ute igen, i
bredaviksmarken och senare Svärmhallen. När det ber-
get lades ner skickades jag till Vallby. Dit cyklade jag sex
dagar i veckan, så man fick ligga i som fanken. Där togs
ut stora block, s.k. bombvalvsten, som skulle föras till
Tyskland. Då hade man kommit så långt att man borrade
med maskin och kilade med s.k. rundkil. Det var minsann
inte mycket man hann med att göra om kvällarna när man
hade cyklat hem.

Jag har varit i alla smedjor här på Sturkö. Jag var i
Stensvik, vid Nötaholmen, Södra gata, Bredaviks mark,
Knallen, Hålevik och i smedjan på Bredgatan. De flytta-
de mig som de behagade. Som mest fanns här ca 400
stenarbetare och 12 smeder. Det var Anton Holgersson
i Uttorp, Gerhard Hoffstein, Algot Holst i Ryd, Oskar
Rundgren, Adolf Holst, far, jag, Gustav Nilsson, Per
Ljunggren, August Olsson, Erik på Nötaholmen. Det
var 11 smeder. Den tolfte kommer jag inte på.

Östring var smed i Hålan, men han sysslade med
bandsmide och räknas inte in här. Han skärpte inte
verktyg. Han sa förresten till mig en gång, att han gjorde
sina rakknivar själv, en i veckan, sa han.

Det var ett väldigt liv i smedjorna då, särskilt när det
var oväder. Då kom det in många och ville prata och det
kunde bli trångt. Det fanns många duktiga stenhuggare
här då. Till exempel Bernhard Lind, Adolf Olof Olsson,
Alfred Nilsson, Oskar Johansson, Leander Lindberg,
August Holgersson. De var inte dåliga dom. Ruben,

Viktor Makes pojk, som han själv brukade säga, var en
duktig stenhuggare.

På 30-talet, när stenhuggeriet låg nere, fick vi ge oss ut
på AK-arbete. Jag var 25 år vid A K Fernströms och 25
år vid Skånska Cementgjuteriet. Därför kan man inte
kalla mig för "hoppjerka", eller hur? Jag trivdes med mina
jobb.

1943 började jag vid fortifikationen och kom till
Gräsvik. Då fick jag åka med ångbåtarna "Orädd" och
"Imperator" morgon och kväll mellan jobbet och Sturkö.
Det var mycket folk som åkte med då. Jag har för mig,
att de båtarna tog 180 passagerare vardera. "Carl" och
"Gustaf" var mindre och tog nog bara 120 personer.
"Carl" och "Trossö" ligger på Tjurkö nu. "Trossö" var ju
en god båt, som klarade tio centimeter is. Sista gången
jag såg "Imperator" för några år sen låg den i Aspö mad.
"Imperator" blev rammad av "Bore" en gång och sjönk
inne vid Skeppsbron.

Efter sex år på olika byggen blev jag förflyttad till
förrådssmedjan nere vid Blå port. Det sista bygget för
min del var porslinsfabriken. Så kom det sig, att jag
arbetade i förrådssmedjan frän 1951 till 1970. I ett
avseende var det bättre där: jag fick ackord på mina
jobb. Jag utverkade t.o.m. en lista, som inte fanns i
Sverige, en verktygslista, så jag fick ackord på stenhug-
garverktyg. Jag var ju van vid sådant arbete, så jag kunde
ligga på 125-150 %.

1970 skulle man inte ha nån smedja längre vid Blå port.
Då fick jag åka hem. 65 år var jag då, men fick inte
pension förrän jag fyllde 67. De båda åren jag hade kvar
till pensionen höll jag mig hemma. De ville skicka iväg mig
på omskolning till Ronneby, men jag sa till dem att det var
lite för sent påtänkt vid min ålder.

Jag blev ensam för andra gången 1966. Min fru fick en
hjärtinfarkt. Doktor Encrantz beställde en ambulans,
och det bar iväg till lasarettet. Vi hann in till lasarettet, men
en stund efter att min fru kommit under vård dog hon.

Så kom det sig att Linnea, som också hade blivit
ensam, flyttade ut hit till mig. Vi har haft förmånen att ha
hälsan och har nu haft varandras sällskap i bortåt 20 år.

Som avslutning bad jag Kalle att han skulle sjunga en
stenhuggarsång för mig:

STENHUGGERI HAR HÄR LÄNGE VARIT
OCH ÖVER BÖLJAN BLÅ HAR STENEN FARIT.
STENHUGGAR'N SJUNGER SIN GLADA TRALL
DEN LJUDER HÖGT ÖVER BERGEN ALL!

VÅR LILLA Ö VAD DU ÄR GRANN OCH SKÖN
I ÖSTERSJÖN DÄR VILAR LILLA MÖN.
HIT KOMMER SKRÄDDARE MED SMALA BEN
FÖR ATT FÅ LÄRA ATT HUGGA STEN.

– Det var egentligen två olika bitar, men jag kommer
inte på något mer.....

***
Kalle på en sjötur 1957.
Foto från dottern Violet Andersson, Bredavik.


