
Debca är:niilariiiå:stare K.J.,i:i.Jchansson från Skövde xex föcl$, i iong 18d4 och tnina

föräldrar vi;r by';meoen Johanles K-rlsson och hans hustru GusLava Vilheknina Josefina

Gillberg rnin mor var kointflen från Sfocl.,nolm som barnirusbarn på l85o-talet till rong

och blev vid gilt:.svyxen ålder bekant med far och rje:,ifbe sig och han blev o.vsrned

i tong. iär ]ev*e de sedan sibt liv hela Lioen tjtl s:n död och jag var yngiba ba-rnet

i r'ler:.q sirrt-rnrn.skulI. llndcr mjn barndomsbid fick jag qi i skol-an enIigL rien tidens4s v.)

skola som v.j.r vanlig och våran lrirare hebte Gusbav Fogelqrrisf som var ansedd att vara

en god folkskoll-ärare för den Lioens ;nskpråx.

Hemma i smedjan fj.ck j.g börja vid tolv J-4- års ålder och vara med och hantlanda och

göra allt vacl $om kunde ilöras av en pojke j. d.eL då varande lanbrukssrnidet ined plogar

harvar och vagnar och tröskvar och harpor och allt och sådana saker som far ilåde

minr.io zr.z^ nnh .eparerade. llan hade på tö.:0-bul-eL anIagit ienrla p]-atsen ^joln oysrrred iöJW! Us rrJd vwrr

smides
fond. och hade då eLt i:y'rontrakt yned. JZ bönd.er ocir Longs herr54ård. Stxgan SneJjan och

kro no e,i ri ens
^r-,,-^h -^n "-i Fö,ldes i- v, r beI'i1gen på Long sEor.e4'ircien :igor. .ilar ver också en myckt-uuE;atl Dvrtr vI r

intresserad arnatörtr'äd;få,,ds-xdlaxm mästare han hade ganslia mycket blorn.,or och träd

oåde anl nr och rriinnn nnh nl iliq oörsorber aV gansak höglclaosig oort. Vi hade mas5or

av bär som konsumerades af oss sja.lva och mor sålde och fick rrågra ören för.

Far var oci(s anlitad son arnatörtrridgårdsmijsLare och hj:r.1 pte bödcrna och ansade sina

brädgirdar och han var en föreg'J.ngsman på d-et omre,dct det rir orn,rkli,Et.

Smiclef var ju dock clet son upptor:.s han aroe:;kraf b fr.3.n lcf ockan f ern på mor-tonen bills

kloclian var åbta på kvåj,]-Ien Trå sonunaren alla dar i veckan inga fria lördarar inbe

det var inte nån tanke pfi på clen tiden och ina semestar var ju aldrig n-igon som irörde b

+^'r -- ^- '.^'"- ^r^-, Liden. Det var ju endasf 1:rrairkåren sorn hade d-e previledierna och ficku qrdD vru Pa raYrl

lite ledigt i övrigt levde sii;t liv och slob och arbefa oerhJrt i oåde hantverk och

hushåtlena och j orCbruhet , det var en h:iird bid det La f rån 185O-ftQx upp tilt l9o0-talet .

Då na.ae Cet bbrjat en del avLalshisborier mellan en del fack' fe försia som clev or-

o,':nis;:..ra,le var r-.rrnn =råf'ann.q-!o var oe SO 5iCk i Spe-Sen för urganisationer i faCkföre-

ningsavs eedne .

:,aö: | : -,,r--:^- ^e lSJO ohh 90_tal-ct det v-r n',glontig fruktailsy::rt bedrövIigt. Jen somx d u u!6 vdj qgll ljcr

är gariuiral nog aL i; trinka trllba.ka hur de faitise fick l-eva iind.a in på lpOO-talets försfa

årbiond.e så var ilet bedrövligf besLäj-lt med cietfa. let var.la+;tiga som fick dö i ar-

mod och i- lus och elände i de så kalla<ie fatt5-ghuseh. Det -,rar eni.;et a-t g;öra åt Cet

det fannas inga lagar och ingen sorn gjorde nåi"lot för abt Cet sF,ul,j,e bli i'örbäbtrat



Så småningom växte det dock fran ett nytt sv erige och nytt liv även för de fattige.

De ,'ick så snåriingo ril-,tii:;a och ordentlj-ga åldromsirem och var vi nu har under den

nuvarancle tidet detäå;j u foppen av organisaiion och sköfsel av båcle sjuka och gamla.

De ålderdomshemmena vi nu har är ju en vä-lsi-gnelse som är s å sor aL.b vi inte kan

tacka gud nod fcjr d.et. men det var inte så i Lnin barndom jag så tnånga gamla fattiga

som hade gått;:å gårdar och slitit hefa sift långa liv och ariretaf som dj ur och

bltivit utnyttlade rnen seda,;. när Cerar ålderdom koru och de inte orkade då fick de

faltiskt då som ett cljur i en kätte ell-er ngot sirnt där. "'ian 
har överlevat en fids-

npr.iod där det har va3il, oerhört framgån,;srikt för cl-en breda mängd.en.
vvf :v

r.-^ .?+^-^l- -.,vaö avsaöar -* till mitt eget gamla hem och mina föräldrar. Snligt det tidigare

nända smideshontraSLet sku-Lle far på souu:taren när tla6a,rna var lån;la ha l:75 om da,!'ien

i lön och för vi,rje hel dag han g;jorde skul-lehan ha en knna. mjölk av den som smidde.

och hprte t-inp'.ct da-:en. |.er vinLern frrå l okt . Lill- t april hade han en krona om dage

Dett jj.,mte en det i natura skulle vi ju leva på hela frmiljen och barna som var sju

o+..,niran .=r-rrr-l ^ fostra upp, Del;ta. var ju nnöjligt georn att vi hade debta i natura såD U.y VÄsrr oÄqrrs

att vi också kunde iråtta oss med grisar och höns nen bröds;iden fick vi kcipa av bön-

d.erna och mala i kva.rnan och mor fick baka bröd och lcoka gröU. Det var ingeb liv

som var luxiöst rnen vi svälte atcirig eller led någon nöd och i::te beirövde mina för-

lbldrar leda det heller uLan vi bar i;og hand on dem och de fick Cä i sitb hem och cle

fick kaL:tislcL en lju;ar tid än de som jag talade orn förut.
/

I shedjan hade vi g5anska roligb för där var en p1-ats soni alla bönderna uöftes och

där diskuterdes säriihilL när ciet hade varit socliensfämnor sckxdctxkx i skolan och Ce 1.

kom in till- far i smedian t1är de kom hem och där blev en efterstäruua och vi hade

m,'nrai rnric't och:ll"'.nga h'stoi"ier som där skapacles ]-ever kvar i folkiantasin nän omur.l/ v^g I r vrffi, u ,

de gamleoch särsklt var far rätb så munvig och hade rykte om sig att han i ordhrig

kundel;und.e fUrsara sig väIdigt bra. Detta vill jpg belysa med en historia son jag

fick veta av hovpred.ilcanten Paul- i':.lsson. Det var så att, det var en prästgi,irdsarrea-

dåor som hebte Karl- Ändersson och denne hade en fruga son var förtjus j- blomnor och

far var irr hlorrrsterrlskare och hade rnyclcet bl-ommor. På våren skulle han hj:rlpa tilda

med hennes blornsterlandl liär Paul i\ilsson ficl< se atl han var ute med. tilda och

n1 .anr.or;rda hln666311a så gick han dit och börjacle prafa och de förstod varandra som

Paut I'lilsson sa för Smen var konstnär och de var han också, Karl han kom då och



ställde sig ijämte cch b,irjade 6e b,3de far srnen gri-ringar för hnses bloi,rnor för de

i-rrcktp h.an rrrr jlull-kornligt onödigt för bloronor c1e växte ju tillräcicligt i:å allav,t vr! v

gärdden utan att behöva odla dorn och Faul .i'iilsson han fick sina g-.'liringar för att

han li,rrtle folk a-bt sjunga för tle ver också onöcli;;t.;len när i'ar hade sabt al-l-;: plan-

torna så reser han sig och sopar ag sitt förskinn och så te Karl, De ska ja seja

d.e l(ar1 a-tt d.en som inte älskar roser o såing han ä inte mer än en halver mijnska.

Detba har paul irrileson iörevis'at i en tiiiit vil-ken i:örjar så här I L",nS vi hade en

rn:stersmecl och m;ietersmed är ju mången tnen smeden i L.,ng ej vände och vred alla sina

jiirn rned tången. Gråpåronträd och vit astrakan och roser frin fjärran le,-nder dem

ingen stt malien tilt i stan växthussotiga ha'nder. Kvennfollien 1iöpte konsten ibland

så rudad.e lellegård.smora om plantering av eft roselann av primaste herrgårdsflora

snen lis'varm med shinnbeslagna,-nän och påtade dal-er i rnullen lydoes på staren i

vårllröna irän högt över hattekullen. Helgårdsboen stod pösig o tät med hr-nderna

lrnä-'vrJ-r n.or nrLrar[ stareir fIiJg e]ry.'-gg ur pärcnträt långt Iån,:t bort i ha;;en När sisba

plantan var sabt i jordte en doft. kring leileEår'dsvagga då feser sej smen å det faller

^r-+ ^-^ ^3 +;i4et under ha.ns slägg;a. De sejer ja dek kal för nettene gån;en å Oa påguL vru !(a D9åL

renaste svenska Den som inte ä-lskar roser å. sång ä bara e halver mänska.

Gaml pr rrr frha o ori;inel-l-a oönC.er tlct f anns dä på den bid-en gott om Den intretsan l,aste
vi kallad;;ade för

och knske humoistisak guroen i byn var en gainlital sorn kannades för Svenjansgubben
r.-- t.n J-n i- q"en Jansson och fick då ti-l}ägr,et 1;ubben en Sven Persjohannes och detII4I1 IIgUUg JU UV

var en mycket fin och st:r.da gubbe så ha.de vi en stal-lare på Lon6s herrgård som heLte

Lars och var också ett original han l<allade sig sjirlv för tars på i,-ng. Han hacie många

irxxNtyx beräLtelser om sina i:ventyr under ungdomen. Det fanns åtsfittiga gamle Höhekal

var en som v3r myc,lr.ct hunoristj"sk och tug;ga pålltobak så hela- hakan på itaheka] va som

en tröskel nå en möiredör'r,i'{är de game qubba kom i hop och resoner var de nycket roli-

ga o anbressanNa.

r 'n-i - h..n-Änm -y$ tgdO-bal t f rnns på r,on,ris he,'rgird en f'u:ni1j ,\ordqvist. uilinla .i,ruI 11lI1I uAr lrUUul t"

l\rnnÄn*i -ink." elber en kapten och hennes två .rö.rrar had-e flick.pensionab. Denrrua u!-,1 vlor vår c

ena hon läcLe -frr;nska engelska o byska ine d sj-na elever och även valig sjrolundervi-sning

ock fröken anna hon var mrrct(et nusikaliska och hacie rnusik och sltLant till l:ircioms ätnne

Debba len-sionat hade rnycket fl-ickor ur finare fainiljer kans.ke mes-k kanske från Göte-

't^^ ^^r-^3 från Stockhol-m och andra ordLer. Deras bror Hugo Nordqvisl hade denuv: Ii rrrsll uu^öa

s Lora herrgården på arrnåe det var en knonogård" på en cirka fOO tunnland med alla sina



l)essa torpare fick gära en del- en dag i veckan och en del två dagar beroende på

huru stora toprena var. De hade drägar sorn gick och gj rde rätben för torpena. fet

kynde vara två e1ler Lre'borpare om en dräng som gi-ck,oå herrgården denna var j.un

d.å avgiftsfri för Nordqvist. Denna e;ård var det mest högklassida iordmån man kunde

tänka sig på Varaslätten oh Nordqvist tjänade rätt så rejäla pengar på detba och när h

han sluta hade han i runt tal- ,OO.OOO kronor i- kontnater när han överlät gårdnen.
mor och far

Iessq frökanar på herrgården var mycket fina och förnäma damer och d.eras far och

var mycket goda vänner för hon vi:r också en mycken äIskare av blommor om vilket de

hade rnycket gernensamt då far även fick hjälpa titl i'herrgårdsträdgården. Ga,mla fru

Nordqvost levde tills det fattas två månader i loo år när hon dog.

Det var ju sådana orginal som vi hsde besök utav i smedlan och de game gubbarna de

prata sina historier och hade sina åsikter hade sina åsikter om saker och tig som i

vår nutid fdrefaller oss väldigt enkla. De var inte bara rolida dessa gamle människor-

na d"e var ädla och dugliga fast med äkta bondhumor viket v.':,r store man Västgöta-

Bengtsson håller pS och samlar upp historier om

r-- d-i:i'r,, cF^Ä i cnarri=n +i''l'l L 20 ä-.såldern och sedan övergick jag ti]l måleriet.ua6 DJ'rJV D UVU ! DrrrgqJqll vf !!

Jag hade äveq två bröd.er den ena han var ga fSgo-taleti 6 år i Kongo. En broder reste

ut 1gO2. och hamnade i Dydafrika där han dog i tyfusfeber i Muisenberg inbe långt

från Kapstaden. Sysbrarna hanmade en.,Stockhohn o htvå den yngsta och den äldsta var

i det gamsl hemmet 1 Lf,ng till sin död. och nu har jag tillsammans med mina söner

en raålerifirrna i Skövd.e som går under namnef KJR johansson nåleifirma .A'B och har i

nunt tat ett 34-4O-ta1 mannar i arbeLe året runt vlket mina söndr dåck nu sköter

t$edLecknat av Åssar Hagerland, 1967


