
Stenstugan i Uttorp...

I Sturköbladetm 43 frän 1990berättar Lilly Magnussoni sin berättelse "Minnen från Uttorps by" angående stenstugan
strax söder om kyrkan:

.- "P1 Slurkö ute i gvqlq var mån_ga duktiga människor. En av dessa var Nils Svenssolz, som bodde med sin maka
Kerstin i stenstugal invid kyrkan, Hän var dön tidens postbdrare, o_c!-gick varj" aug i"it"ir skur iuaåa 

"" 
iang, blank

pljerock som skydd mot väder och vind den långa va§en 
^upp 

tili KuIEn, däiilsi; vai inrryst i Mils;ons uiiä.. rrlu,
kan inte annat än beundra en sådan människa, söm tåts åldär och förlild;-;t p* n"gr* kunde biira denna runga
väska, illan! på axeln. Det var med en viss värdighet han qteg in i Uttorps ufnir iräÅait"ra1"r, Aa aiiiä -y"t"t r"ir.var samlat för att hämta posle_l. Siirskilt ungdomEn hade sin äotesplats hiir.

I den fina blomsterängen i Uttorps by vilär nu många av sturköböma som man minns, både unga och gamla.',

Intelangtfran stenstuganfixns en gammalbrunn. Vemhar
hämtat sitt vatten hrir? Vi tar tacksamt emot ev. fakta om
stenstugan eller brunnen.

Foto; Jan Abramsson.

"Pelle Salt"
P ä sidan 7 02 i " Jorden runt, II " från I 9 29 hittar man ett foto
pä Pelle Salt. Denne man blev ihågkommen för sin
skicklighet att handskas med sten. Såikert har en del av
våra läsare hört talas om honom och kanske t.o.m. känner
till någon mur eller källare som han tagt respektive murat.

Kapitlet, varifrån text och foto åir hämtat, har författats
av namnkirnnige Sigfrid Leander och har titeln ,'Ble-

kingekusten". Det dr inte utan att det känns lite högtidligt
att finna avsnittet om Blekingekusten mellan kapitlet om
Tunisien och det om Palestina.

Fototexten lyder: "Folket i skärgården dr arbetsamt och
förnöjsamt. Gamle "Salten" iir en ståtlig och ingalunda
sällsynt vikingatyp. "

Fotot iir taget ay författaren själv.
På samma sida finner man följande text:
"Av sten äro hägnader och murar p ä öama, och iin i dag

dro stenstugorna icke helt försvunna som människobo-
ningar. Gamle "Salten" har lagt fyra mil hägnadsmur i sin
dag, och det.iir en kulturgåirning så god som någon. Det
betyder, att många åkerlappar blivit stenfria och omgiirda-
de med dessa stenmurar, som utgöra det vackraste och
hållbaraste skydd, som överhuvud kan tänkas. Att man i
brist på ungskog nödgats göra en dygd av nödvändigheten
försiimrar knappast fakta."
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