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Dottni rhgu bygsicr rv lrans Au6rrttaaaötr! f6!ålilr.es när ilr
sl"tc alg. Dra xE Etrtrl uru tOo år gamolr DÅ faane rlrt beare

L6I farstu oot ctt ru ooh där boitäe tri rue oeh {!rra Damr
§Gletr rltt0r llr bargur ?rrr aorl ile flot äe utr pcs{trr ooh §6{Eda
tllL ilst etor nrrot.
fraga far rer lltc uuere, hala la ttoarrtt ooh mradc ]rfuglrr
ooh r& haåc tlo ilctta lll1l Jor{barrrt oah hatlr t,l k'r ea co
fttililc sd tr6a ooh nåppc ooh rl äe,äc itc aa grltl iat tlllhöriq
Nn ll&oa.
Solaapt (roffr) tlptc bcrg e; iru alXttope bflt lrrc. [Hn 56d!p
rar ilct ca roa rllde oa tortar hf,rr 8ro var 0et tuo bluier t
rm e{lde on cla. Ec hadc ea lott rnsr Dot vrr lugnat Ftrcron \"

ooh 4rrc §l,lamn ooh sren ltl,lsroa, De ftoL nog }rs bctalt rftr
0o tlits:as - ctt par turon Eroaor tglu}å.
Do bBE bruttt rykct rtca ur alaa årras hår, {ot Es Elingf, tuesr
{agwerkcn ilc gerle her 1a6t ner.
Iråea hEE har itc gpolc byggt upp.
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Bi-ekiuge rauseums stenhuggeriundersökning 1957

Ingemar Åtterman och Jonas Frykman

Blekinge
Östra hd.

tjurkö

Uppteckning rörande f .d. Frans Augustinssorl Ei.rii.

Meddel-ara Frk Bertha §ilsson Södra Gårda Tjurkö. 19/7 1967

Upptecknare: Jonas Fryknan

Denna stugan byggd.es av Frans Åugustinssons föräld.rar när de

gifte sig. Den är aLltså över 100 år gamroal. Iå fanns d.et bara

kök farstu och ett run och där bodde två vuxna oeh fyra baln.
§edan så1de d.e bergen här nere, d.e fick då Lite pengar och byg;5de

til-l- det stora nrmmet.

Frans far var lite nurare, han La stenmurar och murad.e bakugnar

och så had.e de detta Ii11a jordb::uket och hade t'rå ki.,r som d.e

födde nred nöd och näppe och så hade de en grisl det tiLlhörd.e
ju liksom.
Bolaget (-Vofff) köpte berg av dem al-lihopa här nere. Från början
var det en som rådde ora jorden här. Sen var d.et tre bröd.er

son rådde om d.en. De hade en lott var. Det var August lTil-sson

ocl: I..{åns Nllsson och Sven }Iilsson. De fick nog bra betalt efter
de tiderna - ett par tusen kronor kanske.

De har brutit nycket sten ur sina åkrar här, det är många tunga

d"agsverken de gamle har lagt ner.
Ladan här har de ganS-e byggt upp.


