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Hans Janstad 80 år
Ett liv med pensel och penna 
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På Skåre, med utsikt över 
havet, bor Hans Janstad 
tillsammans med sin Ulla. 
En miljö som stimulerar 
hans kreativa själ. Ofta kan 
man se Hans stå med sitt 
staffli och föreviga vågor-
nas färger och rörelser 
genom sina penslar. Det är 
fantastiskt vad somliga 

kan åstadkomma på en 
duk! Fyller du snart 18, 
nolla eller femma och kan 
tänka dig att träffa mig för 
en intervju? Hör då gärna 
av dig direkt till mig eller 
genom det brev som ska 
komma hem till dig i brev-
lådan. Ha en fin tisdag!

Nilla OlssON

God morgon!  
Kreativ själ.

Jubilaren

skåre. Hans första tid  
i livet kan tyckas lite olyck-
lig. Halvt annat år fick han 
tillbringa på barnhem  
i Stockholm där han föd-
des, innan morföräldrarna 
på Limhamn kärleksfullt 
tog hand om honom.

– Min mamma var 

ensam, förklarar Hans. 
Hon arbetade som gymnas-
tikdirektör i Belgien tills 
kriget bröt ut. Då flyttade 
hon till Hofors och 1940 
vidare till Trelleborg där vi 
återförenades fyra år 
senare.

Bostaden låg ovanpå Palm-
blads konditori och där 
växte Hans upp. Han gick 

”Mitt liv är att skriva 
och måla och det är 
jag glad för eftersom 
det är sådant jag kan 
hålla på med så länge 
jag vill och önskar.”

HaNs JaNstad
konstnär och skribent

Han målar med penslar och ord
på Kyrkskolan och sedan 
gymnasiet. Lärarinnans 
uppmaning att måla med 
orden tog han på största 
allvar och medverkade 
både i skoltidningen Reflex 
samt Trelleborgs scoutkårs 
medlemstidning. 1952 bör-
jade Hans som volontär på 
Trelleborgs Allehanda. För-
sta arbetsdagen började 
han klockan 10 och var inte 

hemma förrän mitt i nat-
ten.

– Det gav absolut mersmak. 
Jag jobbade där hela som-
maren och lärde mig allt 
om arbetet på en tidning, 
att sätta rubriker och kor-
rekturläsa. Jag skrev kåse-
rier och recenserade bio, 
minns Hans.

På den tiden krävdes sex 

månaders obetalt volontär-
arbete. Eftersom Hans gick 
på gymnasiet löstes det 
genom att man lät honom 
fortsätta att recensera bio 
och skriva kåserier. När 
volontärtiden var över 
sökte han sig vidare till 
Skånska Dagbladet och 
blev kvar där ytterligare ett 
halvår innan han erbjöds 
att börja på tidningen Arbe-

I en nybyggd del av huset har Hans Janstad ett en ateljé som även fungerar som galleri. Foto: tomas Nyberg

”Kan du teckna så kan du måla med ord också.” 
 Det rådet mötte en ung Hans Janstad när han berättade 
för sin lärarinna att han ville bli konstnär. I över 50 år 
arbetade han som journalist, men färgen och penslarna 
har alltid funnits med.

namnsdagen

Iris
I dag har Iris namnsdag. 
Iris kommer från ett gre-
kiskt ord som har tolkats 
som regnbåge. Det kom 
hit från Finland i mitten 
av 1800-talet och var som 

populärast på 
1910- och 
1920-talen. 
Omkring  
10 400 heter 
Iris, cirka 5 400 
kallas så eller 
har det som för-
sta förnamn.

Iris van Herpen, 
nederländsk desig-
ner.
 Foto: Zacharie scheurer

dagens citat

”Den som kan 
något gör det, den 
som inte kan något 
undervisar.”
GeOrGe BerNard sHaw
irländsk dramatiker,  
1856-1950
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Vår kära 

Sonja Persson 
* 16 november 1934  

har lämnat oss 

Malmö 26 januari 2015 

Släkt och vänner 

Nu är Din strävan slut 
All smärta den är borta 

och Du får vila ut 
 

Begravningen äger rum  
i Hemmesdynge kyrka 

måndagen den 23 februari  
kl.11.00. Efter akten inbjudes  
till en minnesstund. Svar om  

deltagande till Fonus  
tel: 040-174062 senast  

18 februari 

Vår älskade Mor,

Svärmor och Mormor

Erika
Wieland
* 7 augusti 1931
† 22 januari 2015

Rolf, Inga, Fred

med familjer

Kära lilla Mor,
nu är Din strävan slut

All smärta den är borta
och Du får vila ut

För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor

För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor

Begravningen har ägt rum
inom familjen.

Ett stort varmt tack
till personalen på

avd. Kastanjen, Tappershus
för god och kärleksfull

omvårdnad.

”... jag fick stanna  
kvar trots att jag  
skrev maskin med  
två fingrar, det har  
jag förresten gjort 
hela livet.”

Hans Janstad
konstnär och skribent om när han 
blev anställd på Arbetet i MalmöI en nybyggd del av huset har Hans Janstad ett en ateljé som även fungerar som galleri. Foto: tomas Nyberg

% Fakta

80
Hans Janstad

Fyller: 80 år den 10 
februari.
Bor: På Skåre.
Familj: Hustrun Ulla, tre 
barn i tidigare äktenskap, 
sju barnbarn och fem 
barnbarnsbarn.
Gör: Målar och skriver.
Firar födelsedagen: Inom 
familjen.
På nattduksbordet:  
Baltiska speglingar.
Aktuellt: Ska ställa ut 
i Limhamns konsthall 
under mars och medver-
kar under konstrundan  
i april.

Hans Janstad bor på Skåre och syns ofta med sitt staffli ute i 
det fria.

tet i Malmö den 1 april 1954.
– Jag trodde att det kanske 

var ett skämt, skojar Hans. 
Men jag fick stanna kvar 
trots att jag skrev maskin 
med två fingrar, det har jag 
förresten gjort hela livet.

Hans blev kvar på Arbetet  
i 46 år. Fram till år 2000 då 
han själv gick i pensionen 
och tidningen lades ner. 
Under åren hann han prova 
på i princip allt inom tid-
ningsvärlden.

Hans vikarierade på kvin-
nosidan och skrev om både 
bilar och motorcyklar – trots 
att han aldrig haft körkort.

– Jag inriktade mig på att 
beskriva hur de såg ut i stäl-
let, förklarar han.

Vid sidan av arbetet som 
journalist fortsatte Hans att 
måla och teckna och de sista 
15 åren på Arbetet ägnade 
han sig uteslutande åt kon-
strecensioner. 1991 hade 
han och hustrun Ulla flyttat 
till Provence och det för en 
målare attraktiva ljuset där.

– Tack och lov var vi där 
när tidningen gick i graven. 
Det var skönt att inte vara 
hemma då, konstaterar 
Hans.

Genom åren har han även 
skrivit ett 20-tal böcker med 

historisk inriktning, men 
numera är det måleriet som 
upptar det mesta av Hans 
tid.

– Jag var sju år när min mor-
mor och morfar gav mig mitt 
första staffli. Då hade jag 
bara vattenfärg, men det var 
en nyttig lärdom att se hur 
det rann över pappret.

Året senare fick Hans en 
bok av sin pappa, som han 
för övrigt bara sett i tre 
veckor av sitt liv. Det var en 
bok om måleriteknik och 
Hans lyckades komma över 
några halvtomma burkar 
med lackfärg. Han minns 

hur de blänkte grant, men 
att han saknade en sandlik-
nande kulör. På Asps färg 
hittade han en oljefärg  
i ockra, men det blev kon-
stigt mot de övriga blanka.

– Då köpte min mamma 
ett enkelt målarskrin till 
mig och jag lärde mig att 
grundera och måla pan-
nåer på masonitbitar som 
jag fick gratis, berättar 
Hans.

Sedan dess har det rullat 
på. Hans har gått olika 
målarskolor och lärt sig 
alla grunder. Sedan 1979 
har han ställt ut regelbun-
det och han har även hållit 
egna målarkurser.

– Mitt liv är att skriva och 
måla och det är jag glad för 
eftersom det är sådant jag 
kan hålla på med så länge 
jag vill och önskar. Genom 
måleriet får jag utlopp för 
mitt skapande. Det min 
lärarinna sa stämmer. Kan 
man teckna så kan man 
måla i ord, man tittar på 
saker på samma sätt och 
beskriver hur de ser ut.

Paret Janstad har fortfa-
rande hus i Frankrike, men 
bor numera större delen av 
året på Skåre. Så gott som 
dagligen kan man se 
honom stå med pensel  
i handen och måla av natu-
ren kring Skåre. Nere  
i hamnen har han en hodda 
som fungerar som ateljé.

– Jag tillhör elefanterna 
som lärt sig stå vid ett staffli 
och måla det de ser. Jag 
målar ogärna av ett foto-
grafi, förklarar Hans.

Känslan för Skåre har 
bara blivit starkare med 
åren och Hans har engage-
rat sig i byalaget. Givetvis 
har man medverkat i de 
böcker som skrivits om 
lägets historia.

– Byalaget ordnar mycket 
trevligt. Jag tycker att det är 
roligt att kunna medverka 
ideellt och se hur samhället 
lever upp.

nilla OlssOn
nilla.olsson@trelleborgsallehanda.se

0410-545 33

Grattis

48
Lars Halapi

1967 föddes gitarristen och 
producenten Lars Halapi. 
Han har uppträtt som solo-

artist samt med-
verkat i Bo Kas-
pers orkester, 
med Olle Ljung-
ström och grup-

pen Gloria med Rebecka 
Törnqvist. Han har även 
producerat skivor för Peter 
Jöback, Sophie Zelmani 
och Ulf Lundell.

76
Roberta Flack

1939, föddes 
den amerikan-
ska soulsånga-
ren Roberta 
Flack. Hon slog 

igenom i början av 1970-

talet med ”The first time 
ever I saw your face” och 
har haft stora hits med 
”Killing me softly with his 
song” och ”Feel like 
makin’ love”.

Det hänDe Då 

2000
För 15 år sedan fick ett 
flygkapardrama ett lugnt 
slut i London. Ett drygt 
20-tal kapare hade tvingat 
ett afghanskt inrikesplan 
att flyga via bland annat 

Moskva till London. Efter 
förhandlingar med poli-
sen släpptes alla 150 pas-
sagerare. Över hälften av 
dem sökte asyl för att 
slippa återvända till tali-
banstyret.


