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orfar Frans Fabian Johansson var en av de allra finaste människor jag 

känt och en av dem som betytt mest för mig. Nu är det 57 år sedan 

han gick bort – lika stilla som han levat. Jag kan än idag se för mig när 

han kommer gående upp för backen mot prästgården i Bärfendal för att bo hos 

oss. Svart rock, svarta byxor, svart hatt och svarta kängor. I västfickan låg nog en 

klocka, man såg bara den gula kedjan som hängde utanpå västen. Han sköt mos-

ter Elins cykel framför sig. På pakethållaren hade han surrat fast sin väska, en 

stor brun resväska av något slags hård papp. Det fanns två klisterlappar på den. 

På den ena stod det Grimslöv och på den andra Dingle. Väskan hade varit pollet-

terad. Det hette så när väskan fick åka i godsvagn och resenären i personvagn. 

Det tog en hel dag att åka tåg från Småland till Bohuslän. En lång dag på oklädda 

träbänkar.  

Jag gick bakom cykeln och lyssnade förundrad på vad han och moster Elin talade 

om. Och vilket konstigt språk han hade. Han kunde ju inte ens säga ”r” – det satt 

i alla fall långt nere i halsen. Det var inte bara kläderna som var svarta, morfar 

var sotig i ansiktet och på händerna av kolröken från lokomotivet. Morfar hade 

varit hos oss i omgångar tidigare, senast från julen 1940 till april 1941, enligt de 

noggranna anteckningar som fördes i prästgårdens gästbok. Men nu hade han 

kommit för att stanna. 

Morfar hade bott hos sin dotter Linnéa och hennes man skomakarmästaren Jo-

hannes i Grimslöv sedan han sålt sin lilla gård. Mina morföräldrar hade köpt  1/32 

mantal Dammbacken under Kärtared Mellomgården hösten 1927 och när mor-

mor Matilda Carlsdotter Rohr hade gått bort midsommarveckan 1934 blev det 

för svårt för morfar att sköta stället så han sålde och flyttade från Dammbacken 

den 13 mars 1936. Den gamla ”fardagen” var den 14 mars och då tog den nye 

ägaren över. I Grimslöv i Skatelövs socken hos sin dotter Linnea och hennes man 

skomakarmästaren Johannes fick morfar nu sitt nya hem och sin nya uppgift att 

hjälpa Johannes i hans skomakeriverkstad. Tiden som skomakarmedhjälpare 

blev inte så lång. I familjen hade fem barn fötts, huset Björkhaga var fullt och 

rörelsen blomstrade inte. 

Mamma Ruth har senare berättat att hon och moster Elin var bekymrade för 

morfar och hur det skulle bli för honom. Pappa Ingvald sa då att ”vi bor ju i ett 

stort hus och här är plats för honom. Han får gärna komma hit”. Mamma blev så 

glad för detta. Hon och moster Elin skulle hjälpas åt att ge morfar ett hem för 

hans ålderdom.  Ett rum i övervåningen ställdes i ordning för honom. Huset var 

gammalt byggt 1849 av ”grovt och moget grantimmer hämtat ur boställets 
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skog”. Så står det i gamla handlingar från den tiden. För att komma till morfars 

fick man gå genom den öppna vinden. Den var inte inredd och var mörk men 

luktade gott av torkade äppleskivor som hängde på tvättlinor till dess att det var 

dags att koka soppa eller kräm på dem. Det fanns spår av att delar av vinden 

hade använts som spannmålsmagasin. Bingarna fanns kvar. I morfars rum, som 

var det norra gavelrummet, fanns en gul säng med spiralfjädrar i botten. En byrå, 

en liten bokhylla, en stol och en potta var hela möblemanget. Rummet värmdes 

upp med en kakelugn. På väggen hängde en tryckt tavla med ”Den store hvide 

flokk” och genom fönstret kunde man se Bottnaberget. 

Mamma och pappa tog emot morfar med kaffe och dopp. Moster Elin, Lena och 

jag deltog i kalaset. Jag minns att jag tittade storögt på min morfar. Så han såg 

ut! Han var lite krokig i ryggen, hade en tjock mustasch under näsan, väldigt stora 

händer och en liten kula ovanpå huvudet. Den var stor som en köttbulle och han 

hade kammat lite hår över den för att den inte skulle synas så väl. Men håret var 

tunt, lite rödlätt och hade blivit vått av svett och var lite stripigt, så köttbullen 

lyste igenom. Han log och skrattade och då kunde man se om man tittade efter 

ordentligt att han hade nästan inga tänder. Några få var det kvar, men de var 

inte vita och fina som våra utan bruna och glesa. Pappa hade lärt oss att vi män-

niskor var skapade till Guds avbild. Men var verkligen morfar Guds avbild? Fast 

han hade väldigt snälla ögon och han log så snällt mot oss. 

Efter att ha gått igenom hur släktingar och vänner mådde, var det dags för mor-

far att installera sig på sitt rum. Det var spännande att se vad som fanns i den 

stora väskan. Han packade upp en stor svart rock och några ännu konstigare klä-

der. Långa vita tjocka kalsonger och långa vita strumpor och långa vita tröjor. Allt 

hade mor stickat, sa han. Men vem var mor?  Mor- min mormor visste jag ingen-

ting om. Skjortor, kragar, rosett, keps och en låda med rakgrejor fanns också. 

Och så några böcker som var inlindade i brunt papper. I en papperspåse fanns 

lite mer saker som jag inte minns. Bara den lilla plåtasken med några konstiga 

svarta flätor i. För den öppnade han när han var klar med uppackningen och skar 

av en bit, stoppade i munnen och började tugga. Jag trodde att det var karamel-

ler eller lakrits i burken och att han skulle bjuda, men det gjorde han inte. Han 

tuggade själv och sa att det var tobak och att det inte skulle vara bra för barn. 

Det luktade starkt. 
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VÄCKELSÅNG  

Morfar var född den 5 februari 1874. Han föddes på torpet Långö under Breda-

hult i Väckelsångs socken och var således kronobergare. Han döptes till Frans 

Fabian och efter sin far Johan Gustaf Gabrielsson fick han efternamnet Johans-

son. Johan Gustaf var född på julafton 1841 på Bergalund under Söftestorp Nor-

regård.  Modern var Eva Lisa Bengtsdotter, född 1833, som kom från Söftestorp 

Abrahamsgården i samma socken. Hon var änka efter Anders Petersson, som 

hade ägt torpet på Långö. Han dog ung och Eva Lisa gifte om sig 1870 med Johan 

Gustaf Gabrielsson. De var kända med varandra sedan de var barn, båda från 

Söftestorp.  Tre söner föddes i äktenskapet, Carl August född 1871, som senare 

tog sig namnet Berg efter sin farfars far korpralen och gratialisten Abraham Berg. 

Gratialist var en soldat som hade tjänat länge för sitt regemente och fått avsked 

med pension. Peter Alfred föddes 1876 och dog 17 år gammal. När morfar Frans 

var född skulle Eva Lisa kyrkotagas eller ”läsas in” i sockengemenskapen igen. 

Det skedde den 3 mars och för detta fick torparen Johan Gustaf betala en halv 

”tolvskilling”, ungefär 12 öre. Den som hade det bättre ställt fick betala hela tolv-

skillingen.  

Kyrkotagningen var en gammal sedvänja, som skulle ske några veckor efter bar-

nets födelse och hade sin förebild i Bibelns gamla testamente om kvinnans oren-

het efter att ha fött ett barn. Därför kunde heller inte modern vara med vid do-

pet, som skulle ske inom åtta dagar, enligt kyrkolagen. Vid den här tiden hade 

betydelsen ändrats så att den mer handlade om tacksamhet för sitt födda barn. 

Mödrarna gick fram till altarringen, de ”främsta” kvinnorna gick först, sedan de 

obemedlade. Prästen läste en bön, tog kvinnan i hand och lyckönskade. 

I sitt första äkten-

skap hade morfars 

mamma Eva Lisa 

dottern Johanna 

Matilda Andersdot-

ter, som var född 

1862 och som blev 

storasyster till de 

tre bröderna. Här på det lilla torpet växte de fyra barnen upp och hade stora 

områden att röra sig på. Den stora mossen Pinnamyr gränsade till Långö, men 

dit ville barnen helst  inte  gå, berättade morfar en gång.  
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Pinnamyrpojkarna var inte snälla och gjorde livet surt för Långöbarnen. Men my-

ren var också den allra första arbetsplatsen. Här fick ungdomarna i byn arbete 

med att ta upp torv och stapla den för torkning. Det var inget överdåd i hemmet, 

morfar sa ibland att det var fattigt i hemmet men att han hade haft goda barn-

domsår. Torpet som var på ungefär 1 tunnland, arrenderades sedan 1856 och 

innebar att torparen fick göra dagsverken på huvudgården. Morfar Frans gick två 

år i småskola och fyra år i folkskola, det var varannandagsläsning som gällde. När 

skolgången var klar började konfirmationsläsningen. För att komma med där 

skulle man ha fyllt femton år och ha gått ut skolan med godkända betyg. Efter 

konfirmationen kunde en ungdom få sitt prästbetyg, i det fanns angivet vilka 

kunskaper den unge hade och hur det var med skötsamheten. Med detta i han-

den kunde en ungdom söka arbete. För morfars del innebar det att han 1890 

flyttade till Holkastorp i Tolg socken och fick arbete som dräng hos smeden Otto 

Ferdinand Sandberg och dennes hustru Kristina Lif. Där fick han också lära sig 

grunderna i smideskonsten. Otto Sandberg var av en välkänd smedsläkt, där 

många generationer tidigare varit smeder. 

Mor Eva Lisa dog i februari 1892, femtiotvå år gammal i influensa. I bouppteck-

ningen efter henne antecknades att besittningsrätten till torparrendet var vär-

derat till 10 kronor. Bostadshus och lagård ägdes av torparen själv. Huset värde-

rades till 80 kronor och lagården till 20 kronor. Allt antecknades och värderades 

från saltkar, näsdukar, ull och sisare (ullsax) till Eva Lisas schal, torpets ko och 

fåret med lamm. Handlaren skulle ha 24 kronor för begravningskostnader och 

Johan Gustaf hade lånat 20 kronor av en granne till ytterligare kostnader vid 

dödsfallet, tillsammans 44 kronor. Kon var värderad till 40 kronor. Behållningen 

blev 116 kronor, omräknat till dagens värde ungefär 7000 kronor. 

Morfars far Johan Gustaf var nu 51 år, yngste sonen 16 år och morfar 18 år och 

hade avancerat från dräng till smedlärling. Nyårsafton 1892 gifte Johan Gustaf 

sig med Eva Sofia Emanuelsdotter från Nyadal under Övra Källehult i Tingsås 

socken. Hon var då 37 år gammal. Sönerna Carl Alfred Gottfrid föds 1893 och 

Herman 1895. En dödfödd flicka föds julafton 1898 och den 17 januari 1899 dör 

också Eva Sofia, 44 år gammal. Någon dödsorsak är inte noterad i dödboken. 

Kanske var barnets födelse för svår. 

För tredje gången blir Johan Gustaf brudgum. 1901 gifter sig torparänklingen, nu 

med pigan Anna Charlotta Carlsdotter från Änga i Väckelsång. Johan Gustaf är 60 

år och Anna 43 år. Hon var född i Södra Sandsjö 1857 och hade haft några platser 



 
6 

 

som piga innan hon flyttade hem till sin mor Elin Magnidotter, som var änka se-

dan många år. Elin fick flytta med till Annas nya hem på Långö. Det var inte så 

stor åldersskillnad mellan Anna och styvbarnen. Efter att ha haft två mammor 

som hette Eva kallades den nya mamman ”Lilla Anna”. Johan Gustaf Gabrielsson 

dör i magkräfta 1913, 72 år gammal. Sonen Herman tar över torpet men dör 1915 

i hjärnhinneinflammation, 20 år gammal. Anna lever kvar på Långö en tid, men 

1916 gifter sig Anna med torparen Carl Johan Svensson i Söftestorp Norregård 

och flyttar till honom. Jag kan inte finna att någon har bott på Långö efter 1916. 

Torpets byggnader har övergetts och marken gått tillbaka till huvudgården 

Bergalunds ägare. När jag var där i somras (2014) var det nästan omöjligt att se 

några spår efter torpet. Byggnaderna revs 1927. Hembygdsföreningen hade tidi-

gare markerat platsen med en tavla, men granarna hade växt upp, blivit mogen 

skog, blåst ner och skogsmaskiner hade kört sönder marken och sen hade vild-

svinen bökat sönder det som var kvar. Efter 100 år hade naturen tagit tillbaka 

det som var min morfars barndomshem. Men det var ändå en märklig känsla att 

stå där och se det landskap där han hade levt sina första 16 år. Jag grävde upp 

några blommande växter i närheten och satte ner på platsen. 

 

TOLG 

Morfar Frans stannade som dräng och smedlärling på Holkastorp i två år, 1890-

1892. Han berättade att livet som dräng tidvis var hårt. Vintertid var det trösk-

ning med slaga på logen och då var han med om att börja arbetet klockan fyra 

på morgonen. Det var ett tungt arbete för en sextonåring, och riskabelt för man 

bar med sig en lykta med levande talgljus ut i ladan. Under vår och sommar var 

det den ständiga stenbrytningen som kunde knäcka armar och ryggar. Och på 

hösten var det husförhören. Fast det tror jag inte morfar hade något emot, han 

var van hemifrån att gå i kyrkan, föräldrarna ”kunde läsa, kunde buden med för-

klaringarna och förstod” står det i husförhörslängderna. Morfars husbonde Otto 

F Sandberg var säkert en skicklig smed. Han härstammade från en vallonsläkt, 

som åtminstone var känd sedan 1600-talet. Flera av hans söner blev också sme-

der. Det var lusten att lära mer om smide som gjorde att morfar flyttade till sme-

den Per August Lund som bodde på Norrelund under Holstensskog i Tolg socken. 

Det var också så att Lund var gift med morfars halvsyster Johanna Matilda An-

dersdotter, dottern till morfars mor i hennes första äktenskap. Här trivdes han 

mycket bra och stannade hos Lund i sex år. Under tiden mönstrade han. Han 

berättade att ett av kraven för att bli godkänd vid mönstringen var att pojkarna 



 
7 

 

skulle kunna sträcka båda armarna rakt upp och hålla ihop händerna. Många av 

tjugoåringarna var redan så stela och skadade i ryggarna av hårt arbete, att de 

inte kunde få upp armarna tillräckligt. Då blev de frikallade. Morfar klarade tes-

ten och fick nummer 54 24/95 och gjorde sin rekryttid på Kronobergs regemente. 

1898 var morfar utlärd smed och flyttade till Moheda. Men kontakten med fa-

miljen Lund blev livslång. En tid efter att morfar lämnat Holstensskog drabbades 

familjen Lund av en förfärlig tragedi. Fem av de nio barnen dog, de fyra minsta 

som var mellan tre och elva år begravdes på samma dag. Dödsorsaken var difteri, 

som på den här tiden var en dödlig sjukdom. Detta var innan vaccin och antibio-

tika fanns. Det var mycket som inte var bättre förr. 

 

MOHEDA  

Morfar hade fått arbete som gårdssmed på Näs gård i Moheda. Han hade också 

blivit kär – får man väl förmoda. Han hade träffat Matilda Carlsdotter Rohr, som 

var född i Söraby 1867 i backstugan Slätten under Rottne Kaptens- boställe.  

På bilden mormor Matildas 

barndomshem och framför 

stugan systern Ida, som var 

född 1871. Om Ida vet jag 

bara att hon var omtalad 

som den mest renliga och 

noggranna kvinnan i trak-

ten och blev ofta anlitad 

när det skulle hållas kalas i 

bygden. Där fanns också 

den äldre halvbrodern An-

ders Peter Karlsson född 

1851. Matildas föräldrar var Carl Magnus Petersson Rohr, född i Söraby 1831 och 

Christina Andreasdotter, född i Drev 1826. De hade arbetat på samma gård i Skäl-

letorp i Söraby som unga 1851, Carl Magnus som dräng och Christina som piga. 

Men det dröjde ända till 1858 innan de gifte sig och bildade familj. Carl Magnus 

var ”lam och värkbruten” och försörjde sin familj som korgbindare. Jag har kvar 

en ystekorg som han gjort och en annan korg med grepe som hänger på väggen 

i köket med blommor i. När min syster Britta en gång frågade morfar hur han 

hade träffat mormor och varför han gifte sig med henne, svarade han att ”det 



 
8 

 

var för att hon var så gudfruktig”. Jag kan nästan höra detta för mitt inre öra – 

gudfruktig med det rullande r-et.  

Det finns ett fotografi på Frans och Matilda, jag tror att 

de togs vid förlovningen eller lysningen, där morfar 

pryds av en kraftig mustasch, vit stärkkrage och slips. 

Mormor, sju år äldre än morfar, är en ung vacker kvinna 

som bär en fin sjal eller blus och har håret sedesamt 

mittbenat. Det skulle vara roligt att veta hur deras 

<kärlekshistoria började. Hur de träffades. Socknarna 

Tolg och Söraby låg ganska nära varandra. Morfar berät-

tade hur ungdomar och äldre vandrade på söndagarna 

till kyrkor för att höra ”rätta lärare” predika. Under vand-

ringen, som kunde bli ganska lång, sjöng man psalmer. Och man sjöng ofta ur 

”Mose och Lambsens visor”, en sångbok som hade stark förankring i gammalpi-

etistiska bygder. Och dit hörde dessa socknar i Småland. Han kunde berätta om 

hur roligt det var att sjunga, fast många sånger handlade om döden och livet 

efter döden. Man sjöng när man gick och man sjöng när man kom fram till kyrkan 

och väntade på att klockorna skulle ringa samman och man kunde gå in.  

Kanske kom Matilda och Frans vandrande tillsammans. Det vet jag inte. Men de 

fick inte sitta tillsammans i kyrkan. Där var ordningen den att kvinnorna satt på 

vänster sida om mittgången och männen till höger. Kvinnorna hade i allmänhet 

schalett, högre ståndsfruar bar hatt. De gammalkyrkliga karlarna kom in med 

hatten i hand, böjde sig djupt i kyrkbänken med hatten framför ansiktet och bad 

inför gudstjänsten. Det kallades att ”be i hatten”. Båda hade fått en god luthersk 

gammalkyrklig bakgrund från sina hem. Någon av dem hade god sångröst, 

kanske var det morfar, för moster Elin skrev en gång att det var morfar som ledde 

psalmsången i hemmet. I alla fall har den musikaliska ådran ärvts ner till barn 

och barnbarn och barnbarns barn. Jag minns bara från mitt hem när vi var barn 

och det skulle sjungas, så tyckte vi inte att morfars sångförmåga var särskilt på-

fallande. Men han tyckte om att sjunga och brummade med så gott han kunde. 

Matildas mor Christina Andreasdotter var född i Drev 1826 och var dotter till  vice 

Corporalen vid Kungliga Calmar regemente, Andra Majorens Compangnie An-

ders Nilsson Skäl från Skälletorp och hustrun Annika Håkansdotter. Anders 

drunknade i Drev sjö i december 1828, 34 år gammal och Annika blev ensam med 

5 barn mellan 2 och 12 år. Längre bak i släkten fanns soldaterna Pamp och  

Tolgbom. 
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Mormor Matildas farfar var husarkorpralen och svärdsmannen Peter Rohr. Han 

var född i Bergunda 14 september 1787, var gift tre gånger. Jag tänker ibland på 

alla unga mödrar som dog i barnsäng och lämnade make och ofta små barn efter 

sig. Det behövdes en kvinna i huset och för flera av mina anfäder blev det så att 

de gifte sig med sin piga. Peter Rohr dog som änkeman 11 augusti 1875. Hans 

begravning var nog en ståtlig tillställning. I alla fall gravölet. I bouppteckningen 

kan man se att förutom likkista till den döde, hade det inhandlats 15 kannor 

brännvin (= 32,6 liter) för 25 kronor, 18 kg fårkött (= 2 lispund och 5 skålpund), 

17 kg kalvkött, 28 kg fisk, samt 20 kg kött från staden. Dessutom korvar och 13 

kg fläsk, en del punsch, 0,5 tunna råg, en hel mängd vetebröd, smör och ost för 

4:59. Samt diverse inhandlat i Wexsjö för 14:49. Tillsammans gick kalaset på 

104:41. Man får hoppas att det fanns färskpotatis för det hade satts 6 kappar 

utsädespotatis på våren (i wärde till 5.00) 6 kappar = 28 liter. Pigan Sara tiller-

kändes kr 30:- för trogen skötsel av den avlidne i 1,5 års tid. Hoppas hon fick vara 

med på gravölet. Torplägenhetens stugobyggnad med inredning (som fick affö-

ras från stället) värderades till kr 50:- och vedboden till kr 20:-. Boets behållning 

var kr 297:81 – i dagens penningvärde kr 262.000:-. 8 barn fick dela på detta.  

Matilda hade haft några platser som piga innan hon gick i brudstol med morfar. 

Den senaste var hos prästfamiljen i Gasslanda prästgård i  Gårdsby socken. När 

jag var där sommaren 2014 fick jag se en vacker gammal byggnad, som jag stan-

nade och fotograferade. På granngården var en man som grejade med sin traktor 

så jag gick ner till honom och frågade lite om huset. Och det visade sig att det 

var den gamla prästgården som jag sett.  Och att mannen själv tidigare var präst-

gårdsarrendatorn där, och då hade vi genast mycket gemensamt att prata om. 

Växjö stift har sålt många av sina prästgårdar, och även denna, men den var väl-

digt välhållen och vacker. Byggdes någon gång på 1600-talet, byggdes på med en 

våning på 1830 och fick då sitt nuvarande utseende. Det ursprungliga namnet är 

Gasslanda skjutsrättaregård och det heter den fortfarande, även om den en pe-

riod ägdes av kyrkan och var prästgård. Mormor Matildas gamla arbetsplats. 

Morfar Frans och mormor Matilda gifte 

sig i Moheda den 29 december 1898. 

Morfar berättade att prästen gruffade 

över att de ville vigas den dagen, för han 

fick ändra nyårsdagens kungörelse. Den 

var tydligen skriven långt i förväg. Det 

hörde till ordningen då att sådana hän-

delser lästes upp i kyrkan. 



 
10 

 

I Näs by fanns en masugn. Man tog upp myrmalm ur sjöarna och smälte ner till 

järn. På flera av gårdarna i byn hade man anlagt smedjor och flera av bönderna 

smidde själva eller hade en anställd smed. Det var mest smide som hade anknyt-

ning till jordbruket som gällde. Hästskor, vagnsbeslag, reparation av jordbruks-

redskap och också att vara hovslagare – sko hästar – var smedens vardag.  Men 

arbetet som smed på Näs blev inte så långvarigt. Efter att ha besökt Näs by (som-

maren 2014)och träffat en av bönderna där förstår jag att det inte var någon 

framtidsplats att vara smed på Näs. Frans och Matilda var kyrkoskrivna i Smed-

jan. Mannen jag träffade där berättade att smedjan var byggd ungefär som en 

backstuga, men med ett rum ovanpå själva smedjan. Det var smedens bostad, 

säkert inte så lockande för det nygifta paret. Redan i mars 1899 flyttade Frans 

och Matilda till Asa. 

 

ASA 

Morfar hade fått arbete som gårdssmed på Asa säteri. Han måtte ha varit duktig 

smed, som kunde få den platsen – bara 24 år gammal. Gården ägdes vid den här 

tiden av den tyske industrimannen Wilhelm Bischoff. Jordbruket omfattade 175 

hektar åker och mer än 3.700 hektar skogsmark. Djurbesättningen bestod av 50 

mjölkkor, 50 ungnöt, 24 par arbetshästar och ett tjugotal unghästar. Gården 

hade eget mejeri, kraftverk, kvarn och såg. Sågen sysselsatte ett tiotal man. På 

gården arbetade ett femtiotal statare och torpare. Statarna hade lön ”in natura” 

det vill säga jordbruksprodukter. Som regel fick statarnas kvinnor svara för mjölk-

ningen. Torparna fick varje månad göra ett visst antal arbetsdagar på säteriet, 

beroende på torpets storlek. Därutöver fanns inspektor, rättare, kusk, trädgårds-

mästare, skogvaktare, mejerskor, djurskötare, mjölnare, snickare, tegelmästare 

samt pigor och drängar. För att hålla igång ångbåten Thor som  trafikerade Hel-

gasjön  mellan  Asa och Växjö fanns ångbåtsförare, kollämpare och maskinist. 

Alla finns förtecknade i Asa sockens husförhörsbok 1897 – 1906 på sidorna 153 

– 245. Alla dessa var mer eller mindre morfars arbetskamrater. I smedfamiljen 

på Asa föddes fyra barn: Karl Gustaf 1899, Elin Maria 1901, Josef Emanuel 1903 

och Linnea Kristina 1905. Jag vet inte så mycket om tiden på Asa, men morfar 

berättade att han i huvudsak arbetade i gårdens smedja med att laga maskiner 

och redskap, men att han också var förare på den lokomobil som gården hade 

skaffat. En stor ångdriven sak, som pustade, rök och väste och som man använde 

för att köra timmer till sågen och efter sågningen virket därifrån. En gång när han 

var på väg med ett timmerlass mötte han en av torparna med hästskjuts. Vägen 
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var smal och mannen stannade sin fora och kom springande mot morfar och vif-

tade med armarna och ville att han skulle stanna. Morfar undrade om hästen var 

rädd – ”det vet jag inte, men jag är rädder själv” sa mannen. I husförhörsboken 

ser man att det fanns en ångbåtsförare på gården. Morfar berättade att han på 

något sätt var engagerad i ångbåten Thor, som trafikerade Helgasjön mellan Asa 

och Växjö. Kanske fick han ”serva” den vedeldade ångmaskinen, men han körde 

den ibland berättade moster-Elin. Thor användes för person- och godstrafik och 

även för att bogsera pråmar med timmer, spannmål och annat gods. 

De anställda på Asa säteri hade länge känt sig kuvade och underbetalda. Tim-

pengen var mindre än trettio öre, omräknat till dagens penningvärde ungefär 17 

kronor. Kanske var det arbetsförhållandena som gjorde att morfar och hans fa-

milj flyttade från Asa till Särö säteri i norra Halland. Mina morföräldrar hade sitt 

rättesnöre i Bibeln, psalmboken, Johan Arnts uppbyggelseböcker och inte minst 

katekesen. ”Dr Martin Luthers lilla katekes med kort utredning, av Konungen gil-

lad och stadfäst 1878” var normen för det dagliga livet. Fjärde budet med förkla-

ring var viktig; ”Vi skola frukta och älska Gud så att vi icke förakta eller förtörna 

våra föräldrar och herrar, utan hålla dem i vördnad, tjäna dem, lyda dem, älska 

dem och hava dem för ögonen”. ”Våra herrar” var bland andra ägaren och in-

spektoren på Asa. Det var nog inte möjligt att älska och vörda dem, så som de 

behandlade sina anställda och då var det bättre att flytta därifrån.  

Mina morföräldrar slapp i alla fall uppleva en av Sveriges största lantarbetarkon-

flikter som skedde på Asa 1934-1935. Det började med att sockenprästen skrev 

ett brev till Lantarbetareförbundet, där han beskrev hur illa statarna for och över 

de metoder som tillämpades på gården gentemot de anställda. När godsförval-

taren fick kännedom om prästens tilltag hämnades han. Han beordrade statarna 

att köra runt kyrkan några varv med skramlande jordbruksmaskiner för att störa 

gudstjänsten. Det blev stor uppståndelse på Lantarbetareförbundet över att 

denna ovanliga skrivelse kom från en präst, som önskade att det skulle startas 

en fackföreningsavdelning bland lantarbetarna i Asa socken. Gunnar Sträng, som 

då var nybliven ombudsman för lantarbetarna, kom cyklande till Asa för att för-

handla med den nazistiske förvaltaren. Några av statarna och lantarbetarna var 

modiga nog att gå med i den nybildade fackföreningen. Ägaren blev rasande och 

hotade med vräkning och förvaltaren hotade med att de ”skulle träs upp på spett 

och stekas över öppen eld”. Efter att ha skällt ut sina arbetare tvingade han dem 

att marschera förbi ett stort porträtt av Adolf Hitler, flankerat av hakkorsflaggor. 

Sex familjer vräktes från sina hem, men stödet från bygdens folk var stort och 
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man hjälpte till med bostäder, mat och ved. Efter ett år med ständiga bråk ena-

des parterna om ett kollektivavtal och arbetet återupptogs. När allt detta hände 

var mina morföräldrar bosatta på Dammbacken, under Kärtared Mellomgården 

i Horla socken. Jag har funderat mycket på vad det var som drev mina morför-

äldrar att göra denna långa flytt. Men när jag läst om situationen på gården, inser 

jag att Asa säteri långt ifrån var någon idyllisk arbetsplats. Morfar nämnde aldrig 

något om detta annat än att när det hade blivit tal om att flytta så sa morfar ”att 

detta var ett så stort och viktigt beslut, så det måste mor vara med och be-

stämma, för hon förstår bäst”.  

 

SÄRÖ 

Morfar hade fått plats som gårdssmed på Särö i norra Halland. Resan till Särö 

skedde i ”slankveckan” i oktober 1906. Slankveckan var den vecka man var ledig 

från arbetet just för att kunna byta plats. Moster Elin berättade att resan gick 

med båt till Räppe och därifrån med järnväg till Göteborg och Särö. På Särö stat-

ion hämtades bohaget med häst och vagn och familjens nya hem blev det så kal-

lade Stathuset, som fortfarande finns kvar. Mamma Ruth föddes på Särö den 29 

augusti 1907. Hennes tidigaste minne var när storebror Karl Gustaf blev sjuk och 

dog. Han dog av ”benröta” den 22 februari 1910, 10 år gammal. Ett halvår senare 

föddes  yngste sonen Gustaf Natanael. Han kallades länge Natanael, men som 

vuxen ville han hellre använda sitt andra namn Gustaf.  

 

Den äldsta bilden jag har 

från Särö är tagen 1916. 

Där åker mamma Ruth 

och hennes syskon kälke i 

backen nedanför deras 

hem. Huset längst upp till 

höger i bild var arbetarbo-

staden.  
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Mamma berättade en 

gång att ”på söndagarna 

fick vi inte springa ute och 

leka hursomhelst, vi måste 

ha lov till det. Söndagar var 

stilla dagar. Dock kunde 

det hända att far tog oss 

med på en skogs- eller 

strandpromenad på sön-

dagseftermiddagen. Särö 

var en vacker ort, till och 

med kallad ’Västkustens 

pärla’ ”.   

 

 

Särö gård var ett säteri med gamla anor. Nu ägdes den av Hans Ludvig Ygberg, 

som var grosshandlare och direktör. Han hade en agentur för vin och sprit och 

importerade även olja, som raffinerades i hans anläggning. Ygberg hade stor-

slagna planer på att förvandla Särö till Europas elegantaste havskurort med 

strandbad, hotell, kasino, spelhallar och ett eget fiskeläge. Han hade låtit bygga 

järnväg från Göteborg, Säröbanan, för att snabbt kunna transportera ut societe-

ten till denna Nordens Reviera. Finansiär till de tänkta stora projekten var bank-

direktören Knut Wallenberg vid Enskilda Banken.  Säröborna var inte överdrivet 

förtjusta i Ygberg, han kom aldrig in i de finare kretsarna och behandlades inte 

med någon större respekt. I ett brev till Wallenberg beklagade han sig: ”Under 

sistlidne juli månad gav herr Alexander Keiller sin månadskarl order att avsåga 

en dunge lövträd i Särö Park - 58 askar, 92 alar, ett körsbärsträd och en rönn – 

ungefär på mitten av träden, blott för att skaffa sig bättre utsikt från terrassen 

till den villa han innehar på upplåtelse av Särö gård …tillsade jag månadskarlen 

att jag inte kunde finna mig däri och att han fick vara beredd på att inför domstol 

svara för sitt tilltag, då det skulle utrönas huruvida jag vore en nolla när det gällde 

min egendom. Månadskarlen framförde detta till herr Keiller, vilken bad honom 

hälsa mig att jag var just en nolla gentemot honom”. Förhållandet mellan Ygberg 

och Wallenberg blev alltmer ansträngt eftersom verksamheten på Särö inte ge-

nererade de vinster man hade räknat med. Hans Ygberg dog våren 1917 och 

snart därefter såldes gården till ett göteborgsbolag. I samband med detta sades 
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de anställda upp. Den 14 november 1917 skriver S Gummesson ut följande betyg 

till morfar: 

 ”Att F F Johansson, som varit anställd som gårdssmed här sedan den 1sta mars 

1911, och nu till följd av egendomens försäljning är denna sin anställning ledig, 

har skött sina åligganden till full belåtenhet. Han är mycket duglig, såväl i smides- 

som snickeriarbeten, punktlig, nykter och ordentlig, hvarför han rekommenderas 

till det allra bästa”.  

Samuel Gummesson var kamrer på Särö Gård och senare arrendator. Han dog 

på våren 1917, 35 år gammal, så det måste vara hans hustru Signe Gummesson 

som skrivit betyget. Morfar återanställdes men nu av AB Särö Gård. Jag vet inte 

så mycket om livet på gården under morfars tid, jag vet bara att beslutet att 

lämna Särö och flytta till Billdal kom ganska plötsligt. Betyget morfar fick den 16 

juli 1920 tyder på det. 

”Att smeden F Johansson varit i Särö Aktiebolags tjänst sedan bolagets bildande 

hösten 1917 och sedan den 1 april detta år i min tjänst intygas härmed. Han har 

här visat god yrkeskunskap, ådagalagt ett mycket ordentligt och gott uppförande 

och i sitt privata familjeliv varit övrig personal vid gården det allra bästa före-

döme. Ehuru jag ej kan gilla hans tillvägagående vid uppsägningen av sin plats – 

att efter 14 års tjänst såsom gårdssmed, här mitt under brinnande säsong med 

endast en månads uppsägning lämna – erhåller han de bästa vitsord från sin 

tjänstetid här. Särö som ovan. Henning Krafft.”  

X var driftsledare på gården, ryttmästare och skicklig tävlingsryttare och 

ridlärare. Han arrenderade Särö en tid och var ledamot i skolråd och kyrko-råd i 

Släp. Det finns en episod som morfar berättade en gång, under mycket hum-

mande och med orden väl inlindade. Som jag minns det nu, så ville morfar be-

rätta om detta i all förtrolighet. Jag uppfattade det så att han ville ge en förklaring 

till uppbrottet från Särö. För det påverkade hela familjen. Morfar hade blivit 

skickad att uträtta något vid ett av växthuset. När han gick dit och rundade knu-

ten snubblade han över en av gårdens ”herrar” som just då hade lägrat en av 

grosshandelsfruarna i gröngräset. För morfar var sjätte och fjärde buden väldigt 

viktiga, man skulle inte göra hor, man skulle ”hålla sina herrar i vördnad, tjäna 

dem, lyda dem, älska dem och hava dem för ögonen”. Nu hade han sin ”herre” 

mitt framför ögonen liggande i gröngräset, och som läget var kunde han varken 

vörda eller älska honom. Jag tror att detta blev för svårt. Morfar var en helt ige-

nom ärlig människa som formade livet efter kristna värderingar. Han kunde ju 

inte förebrå sin ”herre” och han kunde väl inte tala med någon annan om det 
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han hade sett. Då kunde åttonde budet också åberopas; ”Du skall icke bära falskt 

vittnesbörd mot din nästa”. För det var klart att ”ingen skulle tro mig”, sa morfar. 

Och så la han till hm, hm, hm. Det gjorde han när det var något han inte gillade. 

Det var nog detta som gjorde att morfar tog sin familj och drog iväg till Billdal 

den 25 juli 1920, ”mitt under brinnande säsong”, där han hade fått arbete som 

gårdssmed och han skulle även svara för en del snickeriarbete. Moster Elin, som 

nu var 19 år stannade kvar på Särö. Hon hade fått plats som ”tjenarinna” hos 

köpmannen Carl von Hofsten och hans hustru Ida Montgomery.  

Det var inte bara brinnande säsong i jordbruket, man var också inne i den allra 

närmaste tiden efter det brinnande första världskriget. Ransoneringen på livs-

medel hade upphört 1919, men hela Sverige hade drabbats av missväxt och lag-

ren av spannmål, potatis och smör var tömda. Importen var mycket begränsad, 

så det gjorde att folk fick klara sig på mindre matportioner. Detta var  den första 

stora krisen i Sveriges historia, då många människor inte hade den direkta kon-

takten med jordbruket, tidigare hade man varit självförsörjande  i hög grad. Det 

fanns visserligen mat att köpa på svarta börsen och de som hade kontakt med 

bönder kunde kanske skaffa lite extra tillskott. Det verkade inte som om folk 

svalt, men man fick vara sparsam. 

 

BILLDAL 

Billdals egendom i Askims socken ägdes sedan 1910 av grosshandlaren Gustav 

Werner, som bodde i Göteborg. Den var på den tiden en stor gård efter väst-

svenska förhållanden. Gården brukades med fyra arbetshästar och besättningen 

bestod av ungefär fyrtio kor, som mjölkades tre gånger om dagen. Mjölkningen 

svarade arbetarfamiljernas kvinnor för. Kylningen skedde med hjälp av is, som 

förvarades i ishuset. Mjölken kördes i 50-liters flaskor med morgontåget till ett 

mejeri i Göteborg och med ett annat tåg kom returflaskorna från leveransen da-

gen innan. Billdal var känt för sina bra avelstjurar. 

På gården fanns tre arbetarbostäder med vardera tre lägenheter om två rum och 

kök. Morfars familj bodde i ett av de husen.                                                                                                  
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På bilden ser vi fa-

miljen utanför 

hemmet i Billdal, 

Elin saknas, det 

var nog hon som 

var fotografen. 

Britta och jag var 

på Billdal somma-

ren 2013 och såg 

de snart förfallna 

arbetarbostä-

derna.  

 

 

Göteborgs stad som nu äger gården har antagit en bevarandeplan för byggna-

derna på Billdal. De anses representativa för den tidens krav på boende och skall 

troligen rustas upp. Det stora huset, som har drag av nyrenässans, byggdes un-

gefär 1860 av den förmögne James R Dickson och var typiskt för handelssociete-

tens sätt att vid den tiden bygga sin representationsvilla. Gustav Werner besökte 

sin gård på helgerna, kom på lördag eftermiddag. Klockan fyra skulle den breda 

och långa parkvägen vara krattad för då anlände Werner med tåg från Göteborg. 

På söndagarna gick han omkring med sina hundar och besåg ägorna. Han stora 

intresse var trädgården med växthusen, där han hade tre trädgårdsmästare an-

ställda och dessutom tre trädgårdsarbetare. Gustav Werner blev en rik man. Sina 

pengar gjorde han på textilindustrier både i Göteborg och på andra orter. När 

han på äldre dar blev tillfrågad hur han kunde bli så förmögen, svarade han ”det 

är inte alls konstigt att bli miljonär. Man arbetar, man sköter sig, man gör inga 

stora dumheter, man är inte snål och man lever något under sina tillgångar och 

aldrig över dem”. Han blev Göteborgs störste donator genom tiderna. Staden 

fick hans vackra stenhus, den Wernerska fastigheten i Lorensberg, som numera 

är byggnadsminnesförklarad och används som Göteborgs representationsbygg-

nad. Men på Billdal uppfattade man inte Werners generositet påfallande. När 

grannarna ville sätta upp lyktstolpar längs vägen och frågade om han ville delta 

något i detta, svarade han att det behövde han inte, för han var bara på Billdal 

när det var ljust. Så folket på Billdal uttryckte det så att ”den sparsamma belys-

ningen var belysande för Gustav Werners sparsamhet”. Efter Werners död på 



 
17 

 

1950-talet exproprierades fastigheten för att tillgodose stadens behov av mark 

för bebyggelse. Och då började förfallet. 

Morfar trivdes bättre på Särö än på Billdal. Han var visserligen anställd som 

gårdssmed, men fick arbeta med mycket annat. Han blev snickare, grovarbetare, 

vaktmästare och en allt i allo. Helst ville han vara smed. Nu i mitten på tjugotalet 

var barnen vuxna och hade egna arbeten i närheten. Elin hos familjen Hofsten, 

Josef som smidesarbetare möjligen på Billdal och senare med egen familj på Sol-

höjden, Mamma Ruth i Göteborg, Linnea kvar på Särö och Gustaf hade plats som 

dräng på en gård i Starrkärr. Sammanhållningen i familjen var stark. Man träffa-

des på söndagarna och hela familjen gick till Askims kyrka, som låg alldeles i när-

heten. Morfar berättade om en grannfamilj som också brukade gå dit. Hunden 

skulle stanna hemma, men när den upptäckte att familjen var borta hoppade 

den ut genom fönstret och sökte upp sitt husbondfolk i Askims kyrka, där den 

sittande framför altarringen avnjöt högmässans liturgiska skönhet. 

 

DAMMBACKEN   HORLA 

Men ändå fanns det en dröm att någon gång få vara sin egen. Att inte behöva 

krypa för ”herrarna”. Så i november 1927 gick flyttlasset igen, den här gången till 

Dammbacken under Kärtared  Mellomgården i Horla socken, mellan Alingsås och 

Vårgårda. Gården hade han fått betala 8.000 kronor för, men vad som ingick i 

köpet vet jag inte än. (Har beställt kopia av köpeavtalet från Lantmäteriet). 

Finansieringen ordnades delvis genom att  den tidigare ägaren fick en revers på 

några tusen kronor och moster Elin satsade 1.000 kronor av sina sparpengar. 

Dammbacken var en liten gård 1/32 dels mantal. Mantalet var inte ett begrepp 

som direkt angav arealen på en gård. Det var ett taxeringsmått för gårdar som 

var skattskyldiga. Gårdar med samma mantal skulle betala lika mycket skatt. För 

länge sedan var ett helt mantal en gård som var tillräckligt bärkraftigt för att för-

sörja en familj och betala skatt. Efter hand minskade gårdarnas mantalsvärde så 

att 1/16 och 1/32 dels mantal ändå beräknades kunna försörja en  familj.  

Tidigare kallades ägarna till så små ställen för torpare, men i takt med att det 

köptes till kringliggande mark på 1880-talet värderades fastigheten upp. En gård 

som var värderad i mantal kallades hemman och bönderna blev hemmansägare. 

Morfar var nu hemmansägare och familjen skulle försörjas på Dammbacken. 

Namnet kommer troligen av att det på maderna ovanför husen varit en damm. 

Efter att man sprängt i berget och sänkt bäcken gick det att odla mera mark. Jag 
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skulle tro att den odlingsbara jorden totalt var 5-6 hektar. Gården hade tidigare 

ägts av ”Kalle på Dammbacken”. I boken ”Torp och torpare i Horla socken” av 

Arthur Rydsmo med flera, berättas att Kalle hade ett hetsigt humör. En gång när 

han höll på med slåttern blev han förtretad över någonting. Han slängde lien på 

marken, gick hem, bytte kläder och gav sig av till Amerika. 

Morfar var nu bonde. Han var 53 år och mormor Matilda 60 år. Med i flyttningen 

var Linnea, 22 år. Gustaf Natanael, 18 år, kom lagom till vårbruket i april 1928 

från sin drängplats i Utby Norgård i Starrkärr efter ett års anställning där. Jag vet 

inget säkert om storleken på djurbesättningen från första tiden. Det finns foton 

från de första åren när Elin och Linnea tar hem tre kor för mjölkning och ett foto 

där mor Matilda mjölkar en ko.  Mamma Ruth hade skaffat en lådkamera och 

fotograferade. Hon har skrivit på bilderna ”Korna hämtas hem” och ”Kossan 

mjölkas”. Korna ser ut att vara av den gamla röd-och vitbrokiga rasen, säkert inte 

rasrena, ganska små och behornade. Fotona är märkta 1928.  

 

 

En annan bild från samma år är där morfar 

står med sin häst, en svart valack som hette 

Bismark, för han ville ”biss” sa han. Men 

det var en alert häst, när han kom till ett 

vägskäl visste han om han skulle till kyrkan 

eller till kvarnen för det såg han på morfars 

kläder!  
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Ett av de större arbetena på Dammbacken 

var att förbättra taket på stugan. Det finns ett 

foto på detta, daterat 1930, där morfar och 

en medhjälpare kryper på taket och lägger ut 

nytt takspån. Vad jag kan förstå av bilderna 

från den tiden, så var arbetet på gården trad-

itionellt fördelat. Jordbruket, vedbacken och 

hästskötseln var mannens arbete, djursköt-

seln svarade kvinnorna för.  

 

 

 

Baksidan på bilden där morfar sågar stockar är en av de tidigaste från Damm-

backen. Den är daterad vintern 1929. Nu är jag inte säker,men jag tror att han 

sågar sönder de grova stockarna till kubb som skulle hyvlas till takspån. Barken 

ser ut att vara slät och jag tror att det är aspar och det var just asp man använde 
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till takspån. Det var lätt att klyva eller hyvla och när dom hade torkat blev det en 

bra taktätning. Jag tror inte att han använde så grova fina stockar till ved.   

Det finns också en bild där morföräldrarna, mamma Ruth och moster Elin skördar 

någonting i trädgårdslandet intill uthusen. Det ser ut att vara en frodig ärtskörd.   

 

 

En gång för några år sedan när jag var i Horla och besökte graven, sökte jag upp 

byns äldsta kvinna, som bodde på Elofsgården. Hon kom väl ihåg mina morför-

äldrar, ” dä va di som va så relischöse” sa hon. Varje söndag kom de åkande med 

häst och kärra till kyrkan. För det var i sockenkyrkan man skulle vara på söndag. 

En av sönerna, förmodligen Gustaf Natanael, hade besökt bygdens missionshus 

tillsammans med en av sönerna på Elofsgården. Det verkade nästan vara det 

värsta som kunde hända, så mormor Matilda hade tagit i ordentligt med hård-

handskarna, hämtat hem avfällingen, och gett sin son en rejäl utskällning. Det 

hade varit ”ett himla liv” på Dammbacken. Det mindes den gamla damen ännu 

efter mer än 70 år. Så man kan väl konstatera att ekumeniken inte var särskilt 

väl utvecklad i hemmet. Men Gustaf Natanael återfördes till fadershuset. Han 
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står till och med antecknad som organist i Horla sockens församlingsbok på tret-

tiotalet. Vilket för övrigt såväl systrarna Elin som Linnea också gjorde. Tre orga-

nister i denna lilla familj, där fadern ledde sången vid husandakterna med hjälp 

av ett psalmodikon. Fast moster Elin berättade att orgelspelandet för hennes del 

inskränkte sig till ett eller två tillfällen, hon blev så svettig av anspänningen, sa 

hon. Så hon undanbad sig uppdraget. Kanske var det inte så krävande. Det kom 

nästan inget folk till kyrkan, de gick på frikyrkomöte istället. Kusin Tage berättade 

att när hans mor Linnea skötte musiken sa prästen att ”vi kan väl ta samma psal-

mer som förra gången”.  

Tidvis bodde alla systrarna och Gustaf Natanael hemma hos föräldrarna på 

Dammbacken. 1931 började Gustaf sin militärtjänst på Kviberg och  mamma 

Ruth flyttade till Annedal och sedan till Carl Johans församling i Göteborg. Hon 

hade fått plats i en affär som drevs av Lovisa Berg på Allmänna vägen. Fru Berg 

hyrde ut ett rum i sin bostad. Och den in-

neboende var Ingvald, han som skulle bli 

min far. Det uppstod ”tycke” och kärleks-

relationen kungjordes med en annons om 

förlovning mellan Ruth och Ingvald i no-

vember 1932. I  början av trettiotalet dök 

det upp en ung man på Dammbacken. 

Det var Johannes som kom cyklande från 

Benestad för att fria till Linnea, berättade 

kusin Bertil. Enligt hitta.se är det ungefär 

24 mil mellan orterna (som man kan klara 

av på 2 timmar och 47 minuter – med bil, 

enligt samma källa) så man kan lätt före-

ställa sig att det var en svettig friare som 

anlände. Morfar och Johannes far Emil Jo-

hansson i Benestad kände varandra se-

dan tidigare, Emil hade varit prästgårds-

arrendator i Asa socken under tiden mor-

far bodde där. Det var på så sätt Johannes ”hade koll” på Linnea. Frieriet avlöpte 

lyckligt, Johannes fick ”ja” och skulle cykla hem igen. Men det var lika lång väg 

hem och frågan uppstod om det inte vore lämpligast att Johannes fick övernatta 

på Dammbacken. Men stugan var full, och var skulle man göra av friaren. Morfar 

hade ett nät, förmodligen ett sådant som man bar hem hö från maderna i, och 
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det fick duga. Det riggades upp i ett träd, och där skulle Johannes sova. Förmod-

ligen lättad över att natten var över och att frieriet avlöpt lyckligt trampade han 

de 24 milen, fast åt andra hållet. Detta har en av Johannes söner berättat. 

1934 blev ett sorgens år. I midsommar-

veckan fick morfar och hans barn sätta in 

en annons i en tidning att ”vår kära Ma-

tilda stilla avlidit i sitt 67 år, efter ett svårt, 

men med stort tålamod buret lidande”. 

Jag tycker det är vackert skrivet. Men 

mamma Ruths minnen från den tiden var 

inte bara vackra. Hon var ledsen över att 

sjukvårdspersonal hackade på mormor 

Matilda för att hon inte kunde hålla sig 

torr i sängen. Att bli så förnedrad! Fast det 

är över 80 år sedan blir jag upprörd – även 

om jag aldrig har träffat min mormor. Hon 

var ju sjuk, det var därför hon var där. Nå-

gon form av cancer. Kusin Bertil har gett 

mig några räkningar från sjukdomstiden.  De avser tiden från februari och fram 

till dödsdagen, den 22 juni. Det är räkningar från Alingsås lasarett, Vänersborgs 

lasarett, vårdhem för kroniskt sjuka, sjuktransport och ambulansresa. Samman-

lagda kostnaden var 263 kronor (i 2014 års penningvärde 8.134 kronor). Kistan 

kostade 55 kronor  ( i 2014 års penningvärde 1700 kronor). Ytterligare begrav-

ningskostnader var ungefär 100 kronor. För jämförelsens skull: i bouppteck-

ningen som skedde i augusti, är morfars tre kor värderade till 250 kronor och tre 

kalvar till 60 kronor. Så om trettiotalets sjukvård i fem månader kostade tre kor 

och tre kalvar då, alltså hela hemmanets djurbesättning, skulle det motsvara un-

gefär 35.000 kronor idag.  

Kvar på Dammbacken var nu morfar och Linnea. Josef var gift med Maj-Ida sedan 

1924 och hade egna barn, mamma Ruth gick på Gullbergsbrohemmet i Göteborg 

och utbildades till barnsköterska. Gustaf Natanael som hittills kallats Natanael 

och använde nu hellre sitt första namn Gustaf, hade fortsatt sin militära utbild-

ning. Elin flyttade tillbaka till morfar under året och Linnea och Johannes gifte sig 

i september 1934. Den nya adressen blev Grimslöv i Skatelövs socken. Johannes 

var skomakare och hade sin verkstad där. Allt blev så annorlunda när mormor 

var borta. Jag vet inte om morfar kunde mjölka. Det var ju ett kvinnogöra och på 
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bilderna från Dammbacken är det de som mjölkar. Lönsamheten var inte heller 

god. Efter första världskriget var produktpriserna ganska goda. 30-talets de-

pression slog hårt. Priset på nötkött som var omkring 6 kronor per kilo tio år ti-

digare hade nu sjunkit till 80 öre, fläsk från 6,40 till 2 kronor per kilo, ägg från 

6,70 till 1,40 för ett tjog. Samma dystra siffror för alla jordbruksprodukter. Detta 

och ensamheten och sorgen gjorde att morfar och hans barn bestämde sig för 

att sälja stället. Den 25 november 1935 skrev han under ett köpekontrakt där 

han sålde gården till David Englund och hans trolovade Elin Karlsson från Lygna-

red utanför Alingsås. Köpesumman var 7.700 kronor och då ingick tröskverket, 

hackelsemaskinen och sädesharpan. Dessutom fick Englunds överta den takspån 

och ”riastör” som fanns. Dammbacken belastades då med en inteckning på 3.000 

kronor , som köparen fick överta. Som tillträdesdag angavs den förste nästkom-

mande mars. Och den 14 mars 1936 flyttade den före detta hemmansägaren 

Frans Fabian Johansson till Grimslöv i Skatelöv socken.  Två veckor senare flyt-

tade organisten Elin Maria till prästgården i Bärfendal för att börja sitt nya liv 

som hemhjälp hos sin nygifta syster Ruth. 

Tiden som hemmansägare blev inte lönsam. Allt morfar hade köpt under upp-

gångstiden hade nu fallit i värde på grund av trettiotalets ekonomiska nedgång.  

Jag minns att när jag frågade honom om detta ville han helst inte prata om det. 

Bouppteckningen efter mor Matilda hade han eldat upp, han ville inte visa att 

han var lika fattig när bondelivet var över, som när det började.  Och när han 

berättade om sina minnen var det mest tiden på Särö han talade om, åren som 

bonde i Horla ville han helst glömma.  

 

GRIMSLÖV   SKATELÖV 

I Grimslöv var morfar sin måg Johannes behjälplig i skomakeriverkstaden som 

fanns i andra våningen i huset på Björkhaga. Morfar hade även ett eget ”projekt” 

på vinden ovanpå uthuset. Där lödde han bleckkärl och lagade grytor och annat. 

Kusin Tage minns att morfar gick till kyrkan i Skatelöv, han kunde inte cykla då 

och lärde sig aldrig. Tage bästa minne av morfar är från en kall, stjärnklar vinter-

kväll när de var på väg hem efter bastubad i Grimslövs föreningslokals källare. 

De höll varandra i händerna och Tage upplevde en stor trygghet och lyckokänsla, 

som han säger att han fortfarande minns efter alla år. Morfar tyckte om barn och 

barn tyckte om honom. Tage minns att syskonen skojade med morfar om hans 

kula på huvudet, stor som ett ägg, och rekommenderade honom att alltid gå 

klädd i hög hatt. Det blev med tiden trångbott i Björkhaga. Förutom att familjen 
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blev allt större, fanns skomakeriverkstad i övervåningen och något rum hyrdes 

ut till arbetare på det närbelägna mejeriet. Så mina kusiners minne från den ti-

den är att morfar bodde där mer eller mindre sporadiskt. Han pendlade mellan 

Grimslöv och Bärfendal. Och för mig är åren i början på 1940-talet diffusa. Han 

fanns i Bärfendal några månader i början av 1941, och han finns med på foton 

hos oss både -42 och -43. Men jag vet inte exakt när han flyttade till oss för att 

stanna. Jag tror att det dröjde en tid, möjligen var det för att han skulle ”provbo” 

innan han bestämde sig och blev bosatt i Bärfendal.  

 

 

∞ 


