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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

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
Denna stugan byggd.es av Frans Åugustinssons

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.

