Blekinge museums stenhuggeriundersökning 1967
Ingemar Atterman och Jonas Fryl«nan
Uppteekning rörande Tj urkö

före

stenhuggar tid-en.

stenhuggaren Gunnar Pettersson, Målenr Tjurkö.
Född r896.

f.d.

Med.d,elare:

Upptecknare: Jonas

Frykrnan. {f{f'f _ i

{^

här omkring min stuga kallad.es för "Småland". li,iin fars morfar
kallades för "småLänninge" trots att han var föd"d- på 'I'jurkö'
Han var bonde och ägd,e marken här vid 1\{å1en, det var han
som såId.e tilI ltfolff. Farfar sålde mark på 49 är ti1l Fernström.
Innan stenhuggarna kom hit så levd.e folket på jordbruk och de had.e
också lite fiske vid sidan om. Min morfar toex. hade I kor och
två hästar. Han bod.de nere vid Södra gårda. l\{in ne fars morfar hade

Områd"et

får.

}{,an od.lad.e

potatis, råg, havre oeh korn. vete började man inte

od.la förrän på lp20-ta1et.
let som fiskad,es var mest

silf. Ien tog de långt ute till havs
vrakekor. let var tre man i varje båt.
Förr i tid.en sköt man mycket sjöfågel. Ejderr Pi uk, svärta,
1om, skrak, - ia man sköt allt n'en }ru"nd-e.
Jägarna låg vid" Kuttaskär, dfu drog fågi-arna igenom vid nordostlig
vind" och högt vattenstånå.
Ie fåg1ar man inte behövd-e själv, så1des i stan.
(åaern, kallad.es för "äsker".)
över- Vid- Måsarna, Södra gård.a var d.et förr i tiden tät skog.
tro Farmor beräitad.e flera gånger för oss att skogssnuvan fanns ddr.
d_it

d-e

gick i sina

öppna

Några ungar nere vid Söd-ra gård"a hade en dag hittat vättasilver.
På natten gick c1e och lad-e sig i ladan, bara mod-ern och det
minsta barnet var i stuga. Under natten så kom vättarna in
letad.e derja
i stugan och började leta efter sitt silver, överalltI'nysilver,
de vände ti1l och med" på barnet. HeLa tid-en sad.e de
n3,si1ver, nysilver." Då sa frun: "Har det tagits något för er så ska d.et
lämnas tillbaks i morgonr'. d.å försvann vättarna.
En gång var min morfar ute och I'va:åkrr ' nå såg de en kubbe
som drev i sjön. De tänkte ta mecl den hem til1 ved-, men när de vände
på den så fick d.e se att d,et satt ett humd- på den. Straxt efter så
slog åskan ner i kubben och förstörde den.

En gammal fiskare som hette lvlårten had.e sett havsjungfrun. Hon
kom upp ur vattnet och hade ett litet barn på armen. I'.{årten
tog d.å av sig halsd-uken och kastad-e tiII henne och saÖe: "arejs
med. d.ej.rr let är nog hundra år sen d-et hiind-e.
En skuta förliste ute vid" Flakaskdr och d.et kom plund.rare ut ti1I
herure och tog a1lt guld och silver som hon var lastad, med.. ?å båten
fanns det en fin fru.Henne tog de med" sig ut på holmarna d-är
de hö]I till. En av ph.:ndrarna sa: " Ien gåsen en tar huvet av den
kacklar inte." och så högg de huvet av henne.
let är en sån där sägen som de gamle har berättat.
De

flesta

såna d,är har nog åskan

slagit ihjäl

nu"

