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§leki:rge !äuseuBes stenirugxeriuadersiikniug lgg?
lugeaar Ått,ersaa och Jonas Fryknaa

fjurää

yäst,ra gårda

IJppteekaiag röreade fiskeu såenhuggeri och jordbruk på tjurkö.
*åedd,elarec Petter sveneeoa; rIästre gårdee f;urka" fåa* iSlS rc*A
på fjurkti"
[Ippteck*a,re: Jonas sb;rkman Bfg 196?.

Hin far rar stenkou*uri#iantbrukare ocb bodde vid sädra gårda"
farfe,r drev fiske och jordbruk och tii.l. det rade far arl{eå
steahuggeriet,. Far he&te sven Slof Forssou.
§tea iriigg han glå riadenn, s& fsr vi uö oefu fiskade på somrsarexr"
Yi iriigrg såen i svenningeas söorb:.ot seh i Lyekebergåt(sac"o N"ua)"
I båda de bretteä. v&r det mycket, a,rbeåar*, äu* iaaä sii raycret
appe
vid §errg&rdea oeh §abhen" sa na:r högg stån ute i ma.r&eraa, sä,eo6
hnåe'åolaget
häst, och ?ag'- fåir aät Fåistq steaen rcäd. steoeu liimpede de åv vist
jiiravåigospårea, ssd.aa rarLades den ner iill serrgåieea cller tilr
södra §"abb" steahuggare:r behiirde iate betela för at,t, eta*u€gerea
bolaget bärctade st,erren ute i mai.kerna. I enetaka fall kund.e de
få ktira sterren, sjärva tirl spåren. på senare år var aet så at,t
den bondesr srolå hade steaåruggire på sina i;iarker - dsr bola,ged
treqde köpt st,sne& * de f,iek köra trer steneu ured hrist och
fiek d.e beåelt för. setta var bara på s6€re åiadan ay ön. "ägrr, deå
nÅie

Ålltefter hur f,olk var hoeatts, så arbetade de på nsrra, eller på
södra äadan &tr iin" rnte glck man i åre kvort får att arbetaå
§medjarna ägdes all'a av bolageö. ?vå eseder stod i södra Habbeueedjan.
I.{är jag var rit,ea arbetade Åifred Eslst och Karl thunberg i
den seedjeh&. Eåda deras söner hley smeder. yarje sried hic}e
sina stenhu*gare, oefu d.. kuude r'*lJa vilkea s;Ered de virle.
§å, suåaisgoiu keu Fraas Harlssea ,eh Edvi.n l{.as.lsssn aer åilt
§ödra }{a,bben" äå var det så då}.igå ned st,enhuggeriet att de fiek
arbeöa ?:6,de vid fferrgården oeh ,id" Söaro }Iqbb.
§lagea hiÅrut,e går liåe snett emot ådringeu i eåenea, nen de sså
§trggerne epråiekte maa lite friare, rit; hur eom heiet,, d.et
ju
företås nycket, skrotetea på det, viset" F6n det qesta var det blev
br* sten i etrggor:ra"
§n he} del såenh*:ggere råkt,e åitrr gohusräa under k:.iget, ( t:a vk)
seh se*&re, oeh en d.el kom på nädhjätps&rbet,en" §t*ähuggaraa
på
så sätt spri.åda tiver hela sådra svärige. Hånga unga gif,te sigblev
i
BohusIän oeh blev bofesta sen.
På aorre ändaa av öa drev de etenhuggeri
f,iskad.e ellel-.Y*"9:.
på

för jäncaane så iate många
oomären
oåg*, J*g.
lerdSe, _a_1aa,t,.§n
Fruatireren v&r i?r}aast här nere oek hjälpt,e till seti patatisptroekniag,
sea det vax' obety€ligt.
s*idee.trä*k*defolk vaaligea sJtålva . lEaa trtis&ade aed slaga" §lasratea
var fåir det"-aeeta ev bok. §lågvalea kallades för ftsl*gdräapeq',
och
r
handval"ea för tthaad}e.t'. Ått träskning ekedde på logeuf
i*å ssåniagore träagdeo slagorna uå av träskverken. -t-.åe flesta bö:rclern*
irade en 3.ite:r trand_t,r'östr*a, ett par ri,irire n.!1r566g*rr HKslIe i ff$igaanr?
Eq fl, 5 -6 stycken hade tröskvandriagar dragaa av bäetar. §jälva
t,rösäverket yar inne på 1ogeR.
§är

jag växåe upp var d.et, ea del ?jurköbor sora ut,eslutaade
levde på fiskets kenske vardet et,å SS * tE}. $e rar ja
ett par tre styckea på varje b&t.
I§är kriget kop tS14 var det må,nga soa slog eig på fisket. Under
nelleakrigetiden fanns det 8-9 knobbar här på 6n. Bet var sotorer
i, dos. lieu färst,a knohbea ksa hit på vintera 1916*1T och
dea rar det neetor i, Fen bååea och ea till bestäIlde de nya
av ?rued,sson i Kuggehoäq' §ese* var de tv§. första. §oB kon kit,
oeh de ägdes av bröderna Persson, Årvido Åxel oeh §ven Johau"
$ea a,edra k*obben ägäe* av tv& endra fiskare" Se förra yar
åå€e-{* bara fisk&re, steä de två senå,re var både fiskare ech
H§,r

steahuggare

"

Jog hade ea kuobb son jqg köpte 1938 oeh dea var byggd på
Jnggersä av Hugo 0Isscn.
Här på öa har det aldrig fuauits aågot båtbyggeri. Ekeraa
här koe från fromdö oeh från F.obcrt Falskvist p& §pjelkti
oeh nå.gon fr6,a Kuggeboda oekså. * eller tre ekor byggdes på
Ssira Eåistholmea, de va,r de lättaste atå ro, v*d det, gäller
segelst;rvhetea vet ja.g inte vilkå, soer yar bäst,,
Fär det rnesta fsr fiskarna t,ill eu båtbygga,re seh beetiillde
sia båt, eller sekså träffade han hoaoa i staa.
Jag har egeatli.gen int,e varit, a&goa a,§.n&a stans äa hiir på tjurkä
och arbetat eeh det beror på att ja§ har haft f,isket oeh
det, btirjade ja,g med unåer kriget" Far mis oeh jag oeh eu
bror, vi yar ett trag ända tills brodera far t,ill .&.srerika 19ä3.
Få eenare ån har ja,g hnft arbete inae i etan, förrå,dsarbeåe åå kroäan.
Fiske$ her miaskat här ut,e setr de etera båt*rne koa till.
fagen ?jurkäbo är ratr deläga,re i aågoa tr§.lere. å knobbar om
å resp. 3 mau finas au. kvar aere vid Fiaek*n' 3 man fiskar
tued botterrgä.rn oeh de har en kaobb de oEkså.
Bi*ssläggå,n y&r
man för
ech anväades

slog

ellt,id rusdad i eaa ändaa. l§ed den ändan
aåt briieka steaen, den andra elagytan var plan
när maa slog på kilen.

oeh

äe som inte hade nå,goa nräyi', oeh det rar åe flestap bar nnejslaraa

i ett rep*

