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

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
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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.

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
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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.
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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

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
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i':.lsson. Det var så att, det var en prästgi,irdsarreadåor som hebte Karl- Ändersson och denne hade en fruga son var förtjus j- blomnor och
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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

förskinn och så te Karl, De ska ja seja

torna så reser han sig och sopar ag sitt
d.e

när i'ar hade sabt al-l-;: plan-

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
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ingen stt malien tilt

fjärran

le,-nder

dem

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.
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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
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för tars på i,-ng. Han hacie många

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

gamle Höhekal
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som

en tröskel nå en möiredör'r,i'{är de game qubba kom i hop och resoner var de nycket roliga o anbressanNa.
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kans.ke mes-k kanske från Göte-

^^r-^3 från Stockhol-m och andra ordLer. Deras bror Hugo Nordqvisl
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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

var det mest högklassida iordmån man kunde
tänka sig på Varaslätten oh Nordqvist tjänade rätt så rejäla pengar på detba och när
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
d.å

avgiftsfri

för Nordqvist.

Denna e;ård

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 människorna d"e var ädla och dugliga fast med äkta bondhumor viket v.':,r store man VästgötaBengtsson håller pS och samlar upp historier
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Jag hade äveq två bröd.er den ena han var ga fSgo-taleti 6 år i Kongo. En broder reste

ua6

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
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