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Inglemar Åt,terman Ech Jonas Frykman

Tjurkö sn

Vä*6ragårda

Uppteekning rörande handlaren Emil llosenelvis{ wtu.

Sieddelare: Fru Ånna trlosenqvist. Födfi 188ö på f;jurkö"
Upptecknare: Jauas Frykuun 1?f8 1§6?.

Uppväxt Fra R. är dotter till leatbrukaren §rca Slsson på ttPer l,arsagårdenR

eeh sysåer til} dess nuyarende ägare, Bustaf Slsson. §ödragårda.
iHåir jag va,r litea så giek jag ned ajälk nere ifrån vå,r g&rd oeh

upp till tserrg§.rden diir jag så,Ide till äoastaploraa oeh de andre

son bod.€e dii,r appe.

Jag giek ocks& i skole,$ åillea§Iäåas xed koasiepl*rnas bara. Skolaa
yar då i ett hus som fåg på vGigen app mot l{*bben. Habbaraa oeh

Serrgårdshornea var lea xot, de aadral kosmer jag ih&g.

åianel*

lare
Frn B. gifte eig med haadls.rea §mil åeseuqvist,.
H Eail seh $skar §,oeeaqvist,s åiren han banäIere på §jurkåi, Tar bröåer

eeh kom fr§.n åseda i §såland. Gåirifrån ksr oekså §aadqvist. IIaa

bade affären trppc vid posten, dea sos Bsksr seäBre örerteg.
§andqvist bade aog varit, hasdlare innon han koe hit till ?jurkö.
!åan rar ea driftig aan och blev sed tiden mycket, förnägen. ffaa

hade flera bqe på ön. PE äldre dagar flyt,tade haa till å,onneby.

Hår Sqadkvistee sålde sia affår så, blev tlEkar oeh Eail kompaajoner

os dea, F;ail hade .åå nyss kcffiit hep fråa åmerika.

190? - I sa,tte §uil upp elr egea affär bär dåir jag au bor. Ilaset, sch

affärea byggdee i ett, saurnanhaag.

t{är sienbuggaraa hode fått sin st,ea uppmätt,1 så. gick de hit med siaa
lagrpar oeh sålde deaa. *e kunde få trt beloppet i varor eller i
reda peagar. Set,dtir bley jtr Iite extra besvär fär oss f6r varje
fredag d& liiningea beåalades ut, så nåst,e vi gå upp t,ill koatoret, för
att löso iu la,pparaa. §ästan alla st,exhuggaraa had* kredit i affären.
Se betalade av på sia sluld ned lapporn*. §a del snet, fråa siua skulder.

I eff§re& förde vi matvaror c,y alla slag. Ållt var i lös rikt oeh

såst,e väga* upp, §är det var snå p§,tt, så gjerdo maa en litea strut, ocb

lade ycran i, cnue€t t.€x. såldes alltid i etrrrå,

Yi hade färdigkuggea ved t,ill ftirsäljning. §tt sått rred kostade 95 öre

oeh det var preci§ &np&ssat, så at,t det skulle rä,kka, till ett ugnsbak.

Åffålren upphörde 1Söö, äet blev a13t måndre folk på tin oeh min nake

vilie inte sederni sera efter de r:;r* bestäxxseL§er§4.


