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Sturkö Öa-Rockband

På Sturkö har vi ett eget band som har kommit ut 
med flera visor och sånger som handlar om sill, ål, 
fågel och torsk. Gruppen heter Eel Iron (Ålajärnet) 
och musiken är s.k. öa-rock som sjungs på äkta 
sturködialekt. 

Gruppen består av Leif "Knifen" Larsson, Krister 
Gustavsson, Roger Andersson, Affe Svensson och 
Abbe Albertsson. 

Som artister står de som följande:
Vocals   Abbe
Drums and vocals  Roger
Bass guitar  Affe Sinner
Rythm guitar  Magistern
Lead guitar and Vocals Knifen

Leif "Knifen" Larsson står oftast för text och 
musik.

En av de mest kända låtarna de sjunger är "Sill-
lablues", där de flesta i deras ålder känner igen sig, 
och som sjungs som allsång på många fester. 

Jag ska skriva ner den låten här. Den sjungs på 
sturködialekt, och jag skriver den som jag uppfattar 
den och som den ska vara:

   1.
På mor'nen klockan fyra startar jag Götan på min båt
Med kvarter'n under västen sjunger jag min sillalåt.
Jag sticker ut på fjärden 
för o' kasta mina garn,
för något sogel måste ja' ha 
för o' föda mina barn.

Refräng: 
Sill, sill, silla-blues, 
snus, snus, snusedos,
Torsk, torsk, torskaso', 

de är de' som behövs för att  gå,
för här kommer ö-bornas blues!

   2.
När jag har satt mina garn, så sticker jag till nästa 

fjär'.
Ja' kastar mina krok och hoppas de' finns torsk där.
Sen sätter jag ut vetar 
för att se om de' finns nån fågel,
för hemma på ön 
betraktas de' som världens bästa sogel.

Refräng: Sill, sill........... 

   3.
När lörda'n kommer blir det hembränt och pocker,
och efter varje sup, så tar vi en bit socker.
Sen bryter vi arm, 
för o' mäta vår styrka
och sjunger vår låt, 
här kommer vi som sillen dyrkar.

Refräng: 
Sill, sill.......

   4.
Da'n efter är man dåli', men får inte ligga still.
Jag måste ut och se, om jag har fått någon sill.
Ja' fick fyra lådor 
med de' får ja' vara nöjd,
så håller de' på, 
aldrig någon fröjd.

Refräng: 
Sill, sill, silla-blues, 
snus, snus, snusedos,
Torsk, torsk, torskaso', 
de' är de' som behövs för att  gå,

Övre raden fr. v.: Christer, Leif och Roger. Nedre raden: Abbe 
och Affe. Foto: Jonatan Bergkvist (son till Christer).


