
Året runt i en stenhuggares torp omkring år 1890  

Källa: Märta Tamm-Götlinds Folklivsforskning på Kinnekulle 

Meddelare Fru Hulda Karlsson Gössäter, f. 1882 i Medelplana på torpet Nedre Vessla, som först 
hörde under Hjälmsäter, men sedan förvärvades av Trolmens herrgård, som låg närmare. Namnet 
Nedre Vessla liksom ett annat torp Övre Vessla syftar tydligen på källdraget, som rinner fram intill den 
lilla gården. Enligt gamle Törn, Gössäter är ”ena vattenvessel” (best. form: vesslan nästan med sje-
ljud: Vesjla) detsamma som en vattenådra, som springer upp i dagen. Denna källåder med sitt ständigt 
rinnande klara, kalla vatten spelade faktiskt en mycket stor roll i torparfolkets livsföring i N. Vessla. 

Meddelaren berättar om sina fäder, att morfadern var knekt på Råbäck, men patron Torstensson på 
Trolmen var hans rotabonde och han hade knektens rotakista i förvar. 

Modern var född 1851, hon var glad och företagsam. Fadern var född så tidigt som 1833 han hade 
varit gift förut och var änkling med sex barn. Han var mera tunglynt. Hans höga ålder torde också i viss 
mån vara orsak till det verkligt ålderdomliga levnadssättet i hemmet. Av grannarna kallades husfadern 
i torpet ”Vesslan” och modern för Vesslesa och döttrarna för Vesslars töser. Fadern Johannes Larsson 
hade i sin ungdom varit på Gössäter, där de brände jordugnar: Jord-omma eller lim-omma = kalkugnar 
av den äldre typen. En tid arbetade han vid stenhuggeriet i Hällekis hamn, där han tyckte han hade 
rätt god förtjänst. Men då hade familjen redan flyttat till ”Vessle” på utgården Rörsmedsgården under 
Hjälmsäter. Torparen hade egna hus, men greven köpte lagården, ty torparen hade inte råd att 
underhålla den. Då Sven Hamilton innehade Trolmen, köpte han torpet till denna egendom. 

Torparen var stenhuggare och arbetade huvudsakligen hos greve Hamilton, ty greven hade egna 
”berg” i skogen, men ingen egentlig industri. 

I arrende för torpet skulle betalas 40 kr om året. Detta skulle erläggas i form av arbete med sten. 
Torparen han högg därutöver betalades per fot och kvadrat (men dottern minns icke, hur pass 
mycket). I arrendeförmånerna ingick en s.k. kördag, höst och vår, då grevens dräng eller statare fick 
utföra jordbruksarbete på torpet av sådant slag, att häst behövdes. 

Torpets ko fick om sommaren beta på grevens skog. Gris och höns hade man i Vesslars torp och litet 
får tidvis, men inte mycket. 

Stugan var av den vanlig typen torparstuga på Kinnekulle: 

 1.Ett branog stort rum med öppen spis, 4,9 m åt gaveln, 4,6 m åt långsidan. 
2. Ett litet krypin 3,84 m x 1,6 m som kallades kök med öppen spis och bakugn. Dess golv var belagt 
med ”stenhaller” Därinne var det oerhört kallt på vintern. Det begagnades endast vid bak samt att 
sätta undan saker i.  
3.En liten kammare 3,1m x 3 m knappt Den låg i bredd med köket och kunde inte användas till bostad 
om vintern. Den användes knapp till bostad ens om sommaren. Skafferi och garderob saknades, 
likaså källare fanns inte. Hela familjen bodde i rummet, som invändigt var 4,9 m x 4,6 m. Rummet 
hade två ganska låga fönster. Ett vette åt gaveln, och där framför stod ett stort slagbord med en stol 
på var sida. I hörnen på varje sida om slagbordet var en utdragssäng.  

Åt husets framsida följde så ett fönster och på andra sidan om fönstret var en träsoffa. På väggen mitt 
emot fanns intet fönster, utan en chiffonier upptog platsen som motsvarade fönstret. Bredvid denna 
möbel stod en skänk med en pall i hörnet intill köksdörren, som var på samma vägg som förstudörren 
med den stora spishallen emellan.  

Ute på golvet rätt nära den öppna spisen stod ett flyttbart bord. Där åt man till vardags och utförde 
många sysslor, men det flyttades ut till helgerna.  



Den lilla förstugan var ungefär 1,82 m vid ingången och kammarn därintill var knapp 2 m åt husets 
långsida, men 3,10 m åt gaveln. Köket var invändigt ungefär 1,6 m brett och 3,84 m långt utmed 
väggen på bakre långsidan av huset. Från den lilla förstugan ledde en primitiv trapp upp till den låga 
vinden.  

Torpet låg alldeles nedanför rödstenskleven, egentligen ovanför Trolmens gård. Kleven var branog 
brant där. Det var ur den kleven, som vattenvesseln rann fram. Det var liksom vid Mörkeklev. Vattnet 
det frös aldrig och det var alltid klart och rikligt.  

Fadern var ju stenhuggare till yrket och han hade lett vattnet i rännor från källan. Att börja med var det 
trärännor, men nedtill satte han egenhändigt tillverkade stenrännor. Alldeles under berget, där vattnet 
rann fram, hade far satt stenhaller, så det blev som en liten bassäng. Den var mycket användbar. Bl.a. 
satte husmodern buteljer med råa körsbär till förvaring i bassängens ständigt frostfria rinnande vatten.  

Far arbetade alltså i berget året om. Så länge han hade arbete på Gössäter eller vid Hällekis hamn, 
kunde han inte gå hem varje dag utan kom bara hem onsdagar och lördagar för att hämta ny matsäck 
och stanna hemma över söndag. Men han tröttnade på denna livsföring och slutade gå till Hellkis. 
Istället arbetade han med grovhuggning av sten åt greven på Hjälmsäter, åt patron på Trolmen och åt 
Råbäck, som låg bra till. Det bar krubbor och vattenhoar o.d. som höggs för hand. Dessutom var det 
sten till ladugårdar, trappor, golv m.m.  

Året över arbetade far i berget. När han höll till i trakten, fick barnen gå till honom med aftonvarden: 
aftavard. Det var ett bleckstop med mjölk och en halv kaka rågbröd med smör påbrett.  

Arbetet för det egna hemmet måste ske om kvällarna och på någon vinterdag, då det var alldeles för 
kallt att ”sitta i berget”. Då kunde han passa på att hugga de trä, som grevens skogsvaktare hade 
synat av åt honom till ved.  

Barnen de var fyra i den yngre kullen, fick följa med far till skogs som hantlangare vid avverkningen. 
Någon kall vinterdag tog de alltså fram stockasläen = en stor kälke med två stora stakar. Kälken var 
minst 1½ m och 70 cm bred. Träden fälldes och stammarna sågades i stycken. Barnen arbetade med 
att risa av trädet. Sedan ”kultà de ner” stockarna utför kleven. Far bröt därefter upp stubben också. 
Det var förfärligt arbetsamt, säger meddelaren. De bände med riktigt stora träförkar (fårkar, jfr. kap. 
om stenhuggarverktygen). Barnen hängde sig på hävstångsarmen (förken), så att det skulle ta bättre. 
Det avkvistade riset kastades av barnen i en stor hög nedanför kleven och till sist kultade de själva 
efter ner på rishögen. Det brukade lyckas bra, fast det var ganska högt.  

I rummet var det mycket kallt om vintern, så att det frös på golvet. Spisen osade nästan jämt och det 
var svårt att skjuta spjället. Man eldade mest med granstubbar, de var bra att hålla eld med. 
Spishällen var mycket stor. I ”stenhällerna” vid spismuren satt det två stora krokar inmurade eller 
insatta. Vid den ena hängde en grytegrepel med två krokar, som kunde krokas i grytans öron. Vid den 
andra kroken hängde en grytekrok. Grytekrokar användes särskilt till stora grytor, t.ex. den stora 
järngrytan, som man värde luten i vid tvätt. Eldgaffeln kunde också hänga i spisen.  

Både brygd och lak försiggick inne i stugan. Naturligtvis tvättade man upp litet om sommaren 
utomhus, men höst och vår hade man storlak och det var inne i stugan i rummet där hela familjen 
bodde. Köket var så kallt, att det inte alls gick att vara där om vintern utom då man eldade i stora 
bakugnen Om vädret var gynnsamt kunde man tvätta ute branog tidigt på våren, men stora höstlaket 
gjordes inomhus. En stor järngryta stod i spisen att värma luten i och en lakeså stod invid spisen.  

Lakan och örngott tvättades bara höst och vår. Familjens många medlemmar hade också massor av 
vita skjortor och linnen. Dessa togos bara med i de stora laken. Hulda minns ej hur ofta barnen fick 
byta underkläder, men ”mor var noga att hålla oss rena”, säger hon.  



Mor hade nog en gumma hemma tillhjälp vid stortvätt. Mor själv tog en hemvävd mycket tät säck av 
väv, som hon brukade ha till madrasser. Hon fyllde säcken med aska och lade den direkt i bykekaret. 
Karet var ett bryggekar som förut gjorts ren med enris för att duga till brygd. När familjen alldeles slutat 
att själva brygga, togs det karet till lak. Askesäcken lades på botten av karet på ”roste” av träspjälor 
efter någon söndrig balja el. dyl. Intill tapphålet ställdes eller lades en ”krack”, det var en avbarkad liten 
bit trästam med utgrenade kvistar. (Jfr. upplänningarnas grötkräkla, tydligen ett liknande redskap). 
Kracken skulle hindra tvätten att sugas ut genom tapphålet. Lutsäcken var omvirad med gamla 
skynken. Gamla säckhanddukar lades omkring och oppå, så att karet blev liksom klätt. Länge östes 
med kallt vatten. Då gick fläckarna bort och luten blev allt starkare. Plaggen behövde gnuggas mest 
vid handlinningen. Den finare tvätten som handdukar, kalsonger m.m. lades ovanpå i karet. Det värsta 
skubbas mot ”valkabrät”, valkbrädet men annars ”gnuggade de mellan händerna. Sedan östes lut av i 
grytan, värmdes och östes på tvätten. Det fick stå hett över natten. På morgonen fick de tappa ur 
vattnet och värma upp det igen.  

Tvätten sköljdes alltid ute. Man hade ju stenhuggarens vattenrännor och den lilla bassängen, som han 
byggt för det alltid rinnande vattnet. Stenho kallade de bassängen, den låg nere vid stigen som ledde 
in på gården. Stenhon låg ovanför stenbron. Den var 30-40 cm djup. Fadern hade huggit den 75-80 
cm bred och över en meter lång, så den var fin att skölja lakan i. I botten intill ena kortändan var en 
tapp av trä. Grannar brukade komma och skölja tvätt där. Korna fick dricka ur stenhon, men 
dricksvatten till människorna togs i rännan ovanför bron.  

Vid höstlaket skulle allt utearbete vara gjort, potatisen och alla grönsakerna vara upptagna o.s.v. 
Tröskningen gjordes däremot senare. 

Faderns arbete i stenhuggartorpet 
Stenhuggaren i N. Vessla arbetade mycket i greve Hamiltons berg under Hjälmsäter. Ibland arbetade 
han i Trolmens eller Råbäcks berg. Vid byggen tog han sten även från Västerplana, men den stenen 
ansågs sämre ty den ligger mera bar. Både hemma och i berget var ”far” klädd i förskinn. Han bar 
långbyxor och långa vita strumpor på vintern.  

Barnens strumpor var i regel svartfärgade men med vita fötter, ty den ofärgade ullens ansågs 
varmare. Värmen var betydelsefull, ty stugan var fruktansvärt golvkall. Far var händig i skomakeri, han 
sydde s.k. ”sockar” av fårskinn med skinnet inåt. När sockarna blev slitna inunder, satte han dit sulor 
av läder. Far brukade sitta med sitt skomakeri om vintern vid träsoffan inte långt från dörren och 
spisen. Där fick barnen stå och ”ljusa” = lysa honom under arbetet. De använde därvid ljusastickor och 
de måste ha en skål med vatten till reds. När det började kolna i spetsen på den brinnande stickan, 
fick de ”skara åv stickan” = stryka av det brända på kanten av vattenkärlet, så att det föll av i vattnet 
och stickan brann klarare. Stickorna täljde far själv under vinterkvällar. De fick ligga på den stora 
spishällen och torka. Sedan buntades de ihop och lades i stora buntar på vinden.  

På sommaren arbetade far mycket med trädgården som intresserade honom så mycket, att ibland 
ångrade att han ej blivit trädgårdsmästare. Han drev upp plantor och sålde, ja, han anlade till och med 
en liten drivbänk. Han sålde frö åt grannarna, som kom och köpte i en strut för fem öre. De hade väl 
knappast glas över drivbänken, men där blev bra varmt ändå. Träd ympade far själv. Han hade frukter 
av flera slag i torpets trädgård. Både fruktträd och andra lövträd tuktade han och drev upp och sålde 
sådana till och med till trädgårdsmästare på Hellekis. Barnen fick bära dit dem i knippor. Själv kunde 
han ha tre-fyra sorter i en apel. Trädgården blev en god försörjningskälla för familjen. Under ett par år 
hade far luftrörskatarr, som hindrade honom att arbeta i berget. Han tjänste då bara omkring en tia på 
stenhuggeriet.  

Familjen levde då på att sälja frukt o.d. och så hade de ju ko och potatis och rotfrukter. Naturligtvis 
levde de även på mors dagsverken. Men de hade så mycket körsbär, att de ibland måste ha hjälp med 
nedplockningen, det var bl. a. bigarråer. En gumma kom med sin dotter för att plocka ner bär.  



De fick själva behålla var tredje kanna bär. Det hette att ”plocka te låta”. Ibland kunde folk betala en 
slant för att sedan få ta så mycket de kunde komma åt på trädet. Det var ju viktigt att alla bären kom 
ned. Folk tingade bär och kom och hämtade. Ibland reste far till Lidköping och sålde bär. 

Till bärsöndagarna plockade man ner mycket bär. Dels gällde det att skona träden för de främmande 
gästernas oförsiktiga behandling, och så ville man ju förtjäna så mycket som möjligt på 
bärförsäljningen. De körde en hel kärra med körsbär till Råbäck, där folk var samlade. För barnen var 
det härliga dagar detta (Jfr. kap om bärsöndagarna).  

Mycket bär torkades för vinterbehov, både sötbär och bigarråer och moreller = stora svarta körsbär lite 
större än sötbären. På vintern åt barnen torkade bigarråer som godsak.  

Torpet hade också äpplen, päron och plommon och barnen fick äta mycket frukt. Frukten torkades i 
stora bakugnen på stora träållor. De sattes in i rätt så varm ugn. Man kunde till och med torka surbär. 
Frukten skulle färdig var halvmjuk. Den togs ur ugnen och rördes om och fick kylas litet. Därefter 
sattes den in igen på svag värme. Det blev så god soppa av den torkade frukten, mest sötad med 
sirap. Socker var dyrare. Fruktsoppa åts om söndagar och i synnerhet annandag jul.  

Sommartid ingick s.k. bärpannkaka ofta i kosten. Man använde då trädgårdens produkter av frukt. Till 
lingon och blåbär hade de lång väg, men de hade inte så stort behov av dem. Lingon växte i mon 
långt bortåt Hellekis och blåbär helt litet vid Trolmen, där det var många om att plocka dem. Litet 
lingon kokades dock surt i torpet och sötades sedan med litet socker eller sirap. Det smakade nog 
bäst med socker, men den varan användes sällan till syltningen. Litet krusbär kokades och lades i 
glasburkar. Familjen ägde några burkar med grönt glas liksom buteljer.  

Sötbär klipptes av med omkring 1 cm kvar av skaftet och lades på torra literbuteljer. Bären skulle vara 
alldeles torra. Buteljerna korkades och Hulda tror också att de hartsades och ställdes under det 
rinnande vattnet i bäcken och fick stå där till fram mot jul. Då togs de fram, fina och friska inte alls 
mögliga. De smakade gott och åts inte som maträtt utan som godsak. 

Honung av egna bin Stenhuggarens i N. Vessla höll sig också med bikupor. De var av halm. Bina 
röktes ihjäl med svavel i september och då fick honung rinna ut ur vaxkakorna. Man kunde inte slunga 
honungen på den tiden, utan det blev alltid rätt mycket kvar i kakorna. Då slog man kallt vatten över 
kakan så att honungen drogs ur.  

Barnen fick äta mycket honung på bröd om vintern. Två eller tre bikupor hade man kvar över vintern. 
På sommaren kunde vara fyra eller fem. Mot bisting lade man på kall, fuktig jord. Av honung gjorde 
mor god honungsdricka (meddelaren tro inte att det också var enbär i det) ”Det var en väldig jäsen på 
det”. 

Vardagskosten  

Sill och potatis var vanlig kost. De stekte då gärna sillen på glöd i den öppna spisen. De hade en s.k. 
”eldspade” att gräv i glöden med. På den kunde sillen läggas till stekning. Ibland åt man sil, en småfisk 
från Sågersta. En gubbe åkte omkring med saltlånga, som åts som kabiljo. Potatis grävdes också 
gärna ner i glöden.  

På söndag fick man skala potatis. Det hände att de skalades redan lördag kväll och fick ligga i vatten 
över natten, men annars kunde mor sitta och skala middagspotatisen på söndag, medan far läste 
söndagens predikan. Mor brukade lägga för barnen. Hon hade ett träfat att slå upp potatisen 
(potaterna) på samt ett gammalt lerfat, som finns kvar och troligen är minst hundra år gammalt, tror 
meddelaren. Fatet är mörkt och en smula vint. Det är tydligen primitivt handgjort, men stadigt och bra. 
Hulda vet i varje fall, att detta fat fanns i hemmet, innan hennes mor 1865 gjorde sitt inträde där. Till 



helg hade man i det hemmet blåblommiga tallrikar. Annars var det vanligast den tiden med vita tallrikar 
och karotter.  

Gafflar användes inte dagligen: ”Vi tog me nypera för det mesta”. Endast vid högtider togs gafflarna 
fram. De hade två tänder av järn och ljusa benskaft. På knivarna var det också skaft av ben. Senare 
blev träskaft på både knivar och gafflar. Sked begagnades ju mycket. Far skar trädskedar själv liksom 
träslevar. I hemmet fanns även ett par hornskedar samt ett slags ganska mörka metallskedar, som ej 
begagnades i vardags utan till helger. 

Far var så händig med att skära i trä. Han gjorde bl.a. skoveln, som de begagnade på logen att 
”skuffa” säden me, skyffla. Han gjorde även en träskovel att skotta snö med. Skedarna måste nog 
anlitas ofta. Man åt t.ex. sillsallat då och då. Dessutom kokte de gärna sill med grädde till sås och 
grovt stött kryddpeppar.  

Om kvällarna åt man visserligen ofta ”potater och spicken sill”, som väl behandlades med fingrarna, 
men ofta hade man ”vattengröt”. Ibland lagade mor korngrynsgröt till omväxling, men på 
lördagskvällen kunde det vankas tjock risgrynsvälling eller risgrynsgröt. Det var ju helgafton i smått 
varje lördag!Risgrynsgröten kallades allmänt för mjölkagröt där i trakten. Det var troligen den enda 
gröten, som var kokt på mjölk. Meddelaren tror, att somliga sade sötgröt, men fullt säker är hon inte, 
hon han ha läst det, säger hon.  

Mycket kärnmjölk och surmjölk användes i torparhemmet. Man kunde doppa vattengröten i surmjölk. 
Efter bak brukade mor göra en risgrynspannkaka och den kunde hon lägga torkade bär i. Pannkakan 
var gräddad i stekpannan. Om risgrynsrätten gräddades i en form, kallades den risgrynspudding och 
förekom som förning vid begravningar.  

Bröd och bak  

Det mjöl som begagnades i stenhuggarhemmet var sammalet och någon gång toppat, men ej finar. 
Mjukt bröd bakades sällan, bara då man hade nymalet. Man åt alltså hårt bröd för det allra mesta. På 
vinden hände bröd på stora långa spett, både av sammalet och av det finare sorten, som användes till 
söndagarna och till ”aftavard”. Då fick barnen en fjärndels kaka eller allt eftersom de var stora till. ”Det 
var så skört, det brödet – jag känner än, vad gott det smaka”. Säger Hulda med övertygelse. Barnen 
fick var och en en smörklick på kant. Sedan fick de själva tumma ut smöret. Men till far breddes 
smöret ordentligt ut på brödet på smörgåsarna till ans ”aftavard”, som barnen fick gå till ”berget ”där 
han arbetade.  

När det inte fanns smör i huset, fick barnen äta ”skummad ost” på brödet. Den fick de rätt tjockt av. 
Skumosten köptes på Råbäck ty där fanns mejeri. Gammalt tjockt bröd måste ibland ångas upp av 
mor.  

Vårleven  

Hörde till det bröd som måste ångas upp för att kunna ätas. Det var en bra stor kaka av vörtdeg, inte 
så tjock. Den bakades till ju. Sedan sparades den och framtogs vid vårarbetets början, troligen vid 
sådden. Då fick kon en bit av vårleven, men även hela familjen skulle äta varsin bit. Den var ju då för 
hård att äta som den var. Hulda tror, att ångningen tillgick så att mor lade vårleven på ett såll över en 
ångade vattengryta med lock över, kanske en kakefjöl till lock. Vårleven var urnupen: nöpen runt hela 
kanten. Rätt över kakan var det nupet ett kors. Kakan hade fått torka på vinden.  

Troligen var det vid eftermiddagskaffet mor delade ut av vårleven ”och det var så högtidligt att smaka 
på den leven”.  

 

 



Julbaket  

Julaleven av vörtdeg var av samma typ som vårleven. Det var en stor vörtkaka utan hål på mitten. Den 
var ”nöpen” i kanten och meddelaren tror också, att den var nöpen i kors på mitten också. 

Vid gräddningen blev det som små hårda kanter där kakan var urnupen. ”Den sulle vi ha att doppa i 
gryta med utom kusarna”.  

Kusarna var av vörtdeg i ess-form. Till jul bakades för övrigt vörtbrödet i runda, tjocka kakor (tydligen 
samma form som runda limpor). Dessutom bakades till jul tunnare kakor av stålsiktat mjöl och med hål 
på mitten. Till jul bakades även runda vetebullar samt skorpor av vete. Vete förekom ju eljest nästan 
aldrig. Men till jul bakade mor också en sorts pickad hålkaka samt två slags kringlor, dels släta 
avlånga, dels runda med socker på. Det förekom inte i regel annan julklapp än just detta, att det 
bakades lite godar än vanligt. Kummin till bröd hade man själv samlat. Det gagnades även i brännvin.  

Barnsängsmat och begravningsförning  

Vetebröd kunde vankas i torpet även vid sådana tillfällen, som då en nytillkommen världsborgare 
fanns där. Då kom nämligen grannmororna med barnsängsmat och, sade meddelare: ”Det var hemskt 
bra, för då blev det mat till familjen. De brukade ställa ve sänga”. Det var god mat: ölsoppa, äggmjölk, 
våfflor, fruktsoppa och något vetebröd och bullar. En gammal gumma hade hjälpt mor med 
barnsängen. Till begravningar kom de med stora vetekakor och så en krans ovanpå och därtill vanliga 
”bakelser” (löv eller dylika småkakor) De bar det i en servett. När far dog i stenhuggartorpet, kom de 
med förning. Det var 1901. Ofta var det bara bakat bröd samt risgrynspannkaka, som var stadigare 
och stjälptes upp, den var bakad i stenpannan.  

Slåtter och skörd  

Torpet hade en klevbacke = en äng. Dessutom var det smala gärden på var sida om stugan. 
Trädgården låg mitt emellan. På gärdena odlade de ”potater” och omväxlande klöver och blandsäd, 
havre och korn, ty jorden räckte inte till för råg, utan råg måste man köpa. I arrendet ingick ju två 
kördagar, som bestods av markägaren, greve Hamilton. En häst hade inte stenhuggaren. 

Gräset och likaså säden slogs med lie för hand. Far slog om kvällarna – han gick i berget först och 
ansåg sig inte ha råd att att offra en heldag. Mor och barnen vände klövern och stäckte sedan fram på 
dagen, när det var torrt och fint. När far skar säden, band mor och barnen. Till att forsla in den hade 
han själv förfärdigat en liten ”hökårje” = hökorg, en skrinda på två hjul. Den hade lösa grindar och en 
gavel. Fram i kärran var en krok, där ett rep fästes.Det tog far om axlarna och så hade kärran två 
armar, ej så grova som skaklar utan lagom för en man att hålla i.På så vis drog han in både klöver och 
säd med hjälp av barnen, som gick bakom och sköt på.  

Betet  

Korna fick gå på grevens skog så länge som möjligt på hösten, tills det frös. Vanligen togs de in någon 
gång i oktober, men då fanns det kanske litet bete kvar hemma på åkrarna, fast de i regel var slagna 
två gånger. De hade bara en ko och hon var van vid sällskap med de andra torparkorna under 
sommaren, så hon trivdes inte så bra när hon togs hem och fick så ensam.  

Torpets får fick gå i röjera. Det var lövängar, blandade med litet barrskog (Jfr. kap Får och bete). 
Dessutom, fanns det steniga betesmarker, som kallades eckrera. Där var det nyponbuskar, men 
knappt några träd. Där hade nog varit uppodlat någon gång. Torpet arrenderade en liten bit där och lät 
fåren gå där.  

 

 



Trösk och mäld  

All torpets säd tröskades med prägel: ”prejlatröskades”. Sedan fick barnen ta säden i säckar och bära 
den på ryggen ända till Sågersta kvarn – en dryg väg genom skogen. Detta var nästan deras tyngsta 
arbete. De brukade laga så att säcken var omknuten så att den del säd hängde fram och en del bak, 
mest mot ryggen som tålde mer än bröstet.  

Sagesmannen tror, att det kunde vara mer än en halvskeppa 30-40 kilo. På hemvägen bar vägen 
visserligen mera uppför och delvis var stigarna dåliga, men dels var bördan en smula lättare, ty 
mjölnarn hade behållit litet av säden i tull, dels var mjölet inte så vasst som sädeskornen utan 
anpassade sig bättre efter kroppen och var smidigare att bära.  

Far eller mor bar väl någon gång säden till kvarnen, men de hade sällan tid. Ibland fick barnen gå och 
hämta mjölet en annan dag, om mjölnarn inte hade tid med deras mäld medsamma. Men ibland var 
tiden påtingad. Då fick barnen vänta vid kvarnen, men det var alltid ett nöje att se på hur man tömde i 
säden. De kunde också roa sig med att titta på den s.k. vattentundeln, en lång trätrumma genom 
vilken vattnet leddes in i kvarnen. Mjölnarn var glad och rolig. Han var från Kållands ö och där brukade 
folket vara glada och roliga enligt sagesmannen.  

Barnens förvärvsarbete i Trolmens trädgård  

Omkring 1890, när Hulda var nio år fick hon och syskonen gå och rensa i Trolmens trädgård för en 
dagspenning av 22 öre, ifall de började kl. 5 på morgonen, men om de ej började arbetet förrän kl. 7 
drogs det av en fjärdedel av dagspenningen. Hulda vill minnas, att barnen nog i regel brukade äta kl. 7 
på morgonen och höll sedan på till kl. 8 på kvällen.  

Dagspenningen ökades småningom till 25 öre per dag, sedan till 28-30-32 öre och slutligen 1897 till 
50 öre perdag, räknat från kl. 5. Många i Huldas ålder fick då bara 40 öre – det gavs nog litet efter 
arbetets utförande. Hulda arbetade bra och fick litet mer än de andra barnen, som arbetade 
långsammare.Hulda fick göra buketter till avsalu på Trolmens trädgårdsmästare. De hade ju mycket 
blommor på torpet och hon var van att handskas med dem. Buketterna innehöll alla möjliga slags 
blommor med en pion eller annan stor blomma i mitten, utanför kunde det vara ”brudslöja” mm. 

När trådgårdsmästaren kom framtill staden (troligen Lidköping) satte han pappersformar, som liknade 
tårtpapper kring buketterna. Han sålde mycket blommor, även plattare buketter till gravar. 

Trolmen hade stor tobaksodling och barnen fick arbeta mycket med tobaken utom att de fick rensa 
andra trädgårdsland. De fick släpa tunga vattenkannor till tobakslanden och tjyva plantorna = nya av 
sidoskott, som kallade tjyvar. ”Vi hålldes med detta i flera veckor” berättar Hulda och säger, att arbetet 
var obehagligt, ty det var ”söligt”. De var också ibland yra i huvudet av tobaksbladens hantering – det 
luktade av dem En gren av detta arbete var att ”blä av tobaken” (Jfr. detta kap. om tobak!). 

Varje lördagskväll fick ungdomen gå till Trolmen för att ge upp sina dagsverken, men det var nog bara 
en gång i månaden de fick ut betalningen, om de inte särskilt bad om det. Av arbetsförtjänsten fick 
barnen bara behålla någon 25-eller 50-öring. Resten fick far till hushållet. Men det hände ju ändå, att 
man i handelsboden fick i present en strut med karameller eller russin eller kandisocker, som hängde 
på snöre: ”Vad det var roligt!”. Till handelsboden var det lång väg, den låg vid Hellekis herrgård. 

Skolan pågick en stor del av sommarn. Eftersom det var bästa förtjänstsäsongen för barnen och 
dessutom trädgårdsmästarn på Trolmen var ytterst angelägen om den billiga arbetskraften, fick de ofta 
gå närstan direkt från skolan till Trolmens trädgård, när det var brått i trädgården. Då mötte mor 
barnen i skogsbrynet medmatsäck, som de fick äta där på stället. De fick också byta kläder. Mor tog 
med sig hem deras skolklänningar, och de fick sätta på sig gamla klänningar och stora förkläden av 
säckväv, ty de skulle ju krypa på marken och rensa. Mor hade också trädtofflor med åt barnen till 
trädgårdsarbetet. 



Skolgången för stenhuggarbarnen i N. Vessla  

Barnen gick i småskolan invid Medelplana kyrka, men i storskolan på gränsen mellan Medelplana och  
Västerplana i en för dessa socknar gemensam skola.  

Den låg inom Medelplanas gräns. Råbäcks barn fick gå i skolan vid Hellekis, det var närmre dit. 
Vesslers barn hade att gå obanade stigar till skolan, minst 3½ km väg. De fick då lagad mat kl. 06.15 
eller ½ 7 på morgonen och gick hemifrån varje skoldag en kvart i 7. Hulda vill minnas, att småskolan 
slutade kl. 1 och storskolan kl. 2. Skolan började kl. 8.  

Vid hemkomsten fick de mat, ofta stekt fläsk. När mor hade bakat, blev de särskilt glada. Men när det 
var brått med trådgårdsarbete på Trolmen, fick ju barnen ej gå hem emellan, utan mor mötte med 
matsäcken. Jfr ovan om trädgårdsarbete. Detta var mest, när de slutat skolan kl. 1. I regel orkade 
barnen ej med annat än skolarbetet de dagarna. Storskolan var varannan dag, småskolan varje dag 
en kortare tid. Man läste från 1 mars till omkring 15 december med 4 veckors sommarlov. Vid 
julavslutningen flyttade man upp i högre klass.  

Nöjen av utflykts-typ  

Höst och vår var det ett stort nöje att gå till Enebackemarken, marknaden i Holmestad, där höll de ting 
också. Ett stort folknöje var att få gå till Råbäck på Lovisadagen i augusti. Där var stor namnsdagsfest 
för friherrinnan Klingspor med fyrverkerier. Då gick folk man ur huse långa vägar och släpade till och 
med småbarn med sig. De gick ända från Gössäter med barn (omkring 7 km från Råbäcks herrgård).  

De hade både marshaller och bengaliska eldar i trädgården. Och fina raketer och solar. Allt detta 
tändes, när herrskapet kom igen från sin månskenstur – de åkte gärna ut på en sådan först. Folket fick 
gå och trampa på gräsmattorna ”så där såg ut dagen därpå” Men baron Carl Klingspor var ju så 
folklig” säger Hulda. ”Vi var aldrig rädda, när vi hälsade på dem, men när vi hälsa på greven, var det 
så det braga i knävecken”.  

Barons syster, fröken Klingspor gick ofta till de sjuka – därför var hon så omtyckt. Hon kunde hjälpa 
med linne vid behov och kom med medicin, även till stenhuggarns i Vessla, fast torpet ej hörde till 
Råbäck.  

Yste  

Om hösten hade mor i torpet yste. Då kom det 7-8 gummor med mjölkflaskor. Somliga hade även en 
s.k. plockost med sig. Den revs upp och lades i massan och detta ansågs mycket värdefullt. Hulda tror 
att det gjordes två stora och en liten ost vid detta tillfälle. Annars köptes ju skumost på Råbäck och 
ibland kryddost, men den tyckte barnen inte om. Den lilla osten var nog – lusseosten.  

Slakt  

I oktober slaktades en gris. När den skulle styckas, användes handyxan, som inte begagnades till ved 
utan till snickeri och till hackning av korvmat. Handyxan var bred med kort skaft och mycket skarp.  

Far brukade gå bort till Råbäck för att slakta grisar (inte andra djur). Han medförde då handyxan och 
”hemska stora knivar”, som alltid gömdes i vardagslag för barnen. Far slaktade däremot inge gärna 
själv de egna djuren. Vid slakt fick man inte penninglön utan slaktebete. Det var en bit fläsk och korv 
och blodmat. Vattnet till slakten värmdes inne i rummet, där även lak och brygd brukade ske.  

Av blodet vid slakten gjorde mor helst paltbröd, ty det höll sig längst. Men hon kunde också göra 
pattaler, ett slag klimp av blod och grovt mjöl. Pattalerna skars sedan itu och stektes till fläsk. En del 
hade små fläsktärningar, lök, salt och litet sirap i pattalerna. När korvmaten skulle hackas, framtogs 
hackekubben från vinden.  



Den var av ek, något högre än en stol och med kanter på tre sidor som på en bakbräda. Den var 
smalare baktill. Man hade även en hacke-ho. Den var av hårt trä, troligen eke. Säkert var den 5-6 cm 
tjock och försedd med uppstående kant på tre sidor liksom hackekubben.  

Hackehon var rätt tung att bära och låg bra still vid arbetet. Den kunde vara omkring 30-35 cm bred 
framtill och litet smalare baktill i bredd med en handyxa.  

Ett korvhorn hade far själv tillverkat. Ett annat horn begagnades till bakning. Det var fars göra att 
hacka kött med handyxan till korven. Med det redskapet hackade han kött och fläsk och ister. Yxan 
doppades ideligen i varmt vatten, ty då hängde inte fettet vid. I korven skulle det vara hackat fläsk och 
gryn. Rullsylta gjordes med mycket fett och bra mycket peppar emellan. Kanske litet köttbullar gjordes 
vid slakten, men det mesta saltades ner.  

Svinahösen, huvudet sparades till jul. Revbensspjället och ryggen saltades också. Mor saltade ner 
korven, men det var alltid far, som skötte om nersaltningen av fläsket. Medan familjen hade får, 
slaktades ett på hösten. I de smala fårfjälsterna gjordes en förfärligt god. S.k. pinnakorv. De kunde 
kokas, men åts även som spickekorv. Av den tjocka raka ändtarmen gjordes mjölkagrötskorv. I den 
ingick, risgröt, lever och torkade körsbär som ”russin”. Även fläskkorv torkades ibland och åts spicken  

Ljus  

Mor stöpte ljus också, när de hade talg. Men de hade inte så mycket egen talg. Ibland använde man i 
torpet små gasoljelampor, men det var ”hemskt farligt”. Man fick aldrig fylla på dem inomhus. Det var 
små runda lampor av plåt med handtag. Ett litet rör gick upp med en veke i, och så en liten kedja 
hängde som en gul fingerborg att släcka med. Det rök och osade, om man blåste ut lampa.  

Hemmet ägde även en fotogenlampa som hängde över slagbordet vid fönstret och kunde flyttas 
längre fram i rummet vid behov. Men den tändes inte ofta till vardags. Mest arbetade man vid dager 
samt vid skenet från den öppna spisen och när far ville se bättre om vinteraftnarna, fick barnen ”ljusa” 
honom med stickor som han hade täljt.  

Lusse  

Till lusse skulle det vara bakat och bryggat. Lusse firades alltid. Det var mor, som ”lussade”, medan 
barnen var små. Sedan övertogs den uppgiften av döttrarna, som turades med att ”lussa på de andra. 
Man skulle ha hemma litet ”lussebrännvin” av det som tagits in till ”slaktet”, Hulda tror, att far skulle ha 
en sup om lusse och jul. Annars förekom sup ytterst sällan i det hemmet. På lussemorgonen någon 
gång mellan kl. 2 och 3 på natten bjöd mor familjen på smörgås och ost och kaffe.  

Mor hade nog på lussemorgonen vit natt-tröja och vit underkjol, men annars var det ingen särskild 
klädsel. På brickan hade de nog hemstöpta ljus, tror Hulda.  

Julen  

Någon dag före julafton var far hemma från stenhuggeriarbetet och högg ved, ty ved skulle bäras in i 
det lillaköket för hela helgen (det vill säga de närmaste helgdagarna allra främst). På själva julafton 
sattes julkärven upp. Ris lades utanför dörren och enar sattes vid ingången. 

I grytan koktes korv och revbensspjäll, något av ryggen på grisen samt grishuvet = svinahösen. Brödet 
att doppa i grytan med, var dels julkusar i essform av vörtdeg. Dels var det skivor av stora runda 
”vörtakakor” (höga som limpor) och kakor av stålsikt och kakor av det grova rågbrödet med salt och 
kryddor i. Kummin hade man bl.a. det hade ju familjen samlat själva. Man doppade i grytan klockan 
tolv. Smör och ost stod framme på julbordet. Brödet stod på det stora slagbordet vid fönstret, som inte 
begagnades vid vardagens måltider utan eljest söndagar till matbord. Det lilla flyttbara bordet, som 
brukade stå framför spisen, var nog undanflyttad under julen. 



 
Bordet dukades med hemvävd drällduk, och på julen togs gafflar och knivar fram (Se ovan om 
husgeråden i hemmet). Till julen framtogs också de blåblommiga tallrikarna, som inte användes i 
vardagslag, då det var vanligt med vita tallrikar o.d. 

Potater hade man inte till dopp i grytan. All drack om julen ”dricka” ur ett stor porslinsstop, på vilket var 
målat  Karl XII, när han slogs med björn. Alla skulle dricka ur stopet. I vardagslag drack man ur ett 
bleckstop.  

Efter dopp i grytan kläddes gran. Man hade rätt god plats för julgran i det stora rummet. Granen 
kläddes med köpta mångfärgade ljus och papperskarameller. Barnen klippte ”slöjor” av silkespapper 
att dra isär. De klippte också papper att sätta kring ljusen, som de måste knyta fast vid granen. 
Sedermera gjorde far stakar av ståltråd, vari de hängde ett äpple som tyngd. Man hade egna hårda, 
gulröda äpplen till julgranen.  

Julklappar förekom egentligen inte i hemmet, förrän senare, då de äldre halvsyskonen kommit ut i 
världen. De hände det, att de till julen hade med sig något till de yngre halvsyskonen, kanske någon 
liten leksak eller halsduk el.dyl.  

Kaffe med bröd hade man på efter middagen, sedan granen klätts. Då tog mor fram bullar och skorpor 
och kringlor, upplagda i brödkorg med målad botten (Jfr Bakning).  

Julbadet var den stora händelsen på julkvällen mellan kaffet och den högtidliga aftonen. Vatten 
värmdes i stor gryta på spisen. Barnen fick stå i en balja och blev tvättade över hela kroppen med 
överkroppen först. Mor hjälpte far. Han tog bara av sig på överkroppen och så benen. Mor fick tvätta 
sig allra sist. ”Det var skönt, det!” Barnen njöt, när de efter badet fick rena kläder på sig och rent i 
sängarna. Halmen i bäddarna byttes höst och vår vid trösken.  

Julkvällen efter julbadet bänkade sig hela familjen vid det stora slagbordet, som nu hade beklätts med 
vit duk. Innan de åt julmaten, läste far julevangeliet: ”Tacka för det!” Sedan fick var och en läsa en 
psalmvers av någon julpsalm, tills det hade gått laget runt. Först därefter fick man börja äta. 
Svinahösen stod framme och revbensspjället och kall uppskuren korv. Men till julkvällens matsedel 
hörde alltid sillsallat och stuvade bruna bönor samt lutfisk med potater och vit sås.  

Risgrynsgröten, ”mjölkagröten” var garnerad med sirap och kanel. Hulda tror, att de hade ett russin 
eller troligare ett bär, kanske ”ett torkat bigarrå” i gröten och de skulle rimma. Mor, hon rimmade på 
gröt, så länge hon levde, såsom följande:  

”Denna gröten ä kokt i gryta men inte i ena tröja.  
Å den, som ska ha Vesslars töser, han ska bå krusa å välja”  
Sillsallat, lutfisk och gröt de hade de alla ”after”.  

Doppa i gryta gjorde man på nyårsafton och trettonafton liksom på jul. Fisk lutades ibland även efter 
jul på vintern: ”så en hade litet hemma”.  

Juldagen  

Till juldagens middag åts lutfisk och fruktsoppa. Då hade man varit i julottan. Man steg upp i femtaget. 
Julgranen tändes och ljus sattes i fönstren. ”I alla fönster en gick förbi stod det två ljus”. Gardiner 
fanns inte överallt. 
Grevarna och baronerna på de stora godsen kom åkande till kyrkan med fina skjutsar.  

På juldagen måste barnen vara stilla. ”Juldagen var en lång dag”. Leka fick man inte då. De brukade 
för det mesta lägga sig efter middagen och så skulle de läsa. ”Å så sulle en aldri gå bort”. Det var 
likadant långfredag och påskdagen. 



Annandag jul  

På annandagen började umgängeslivet. ”Då sulle de gå te varandra”. Och då fick de kall julmat och 
kålsoppa till middag. På annandag jul kom ofta morfar knallande. Hos ”Moster Almqvist” gift med 
Huldas morbror, var det ofta julkalas antingen på själva annandagen eller också under en annan av 
julhelgens dagar. Då kom släkten över isen ute från Navens fyr i Vänern i Dalbosjön. På sommaren 
fick de ro eller segla därifrån.  

I Vesslars hem var de inte med om firning av ”ljusa stjärnan” men mor hade varit med om det. Hon var 
född i Medelplana, men hade haft tjänst i Fullösa.  

Det bjöds alltid någon fägnad åt den som kom in under julhelgen, ”för annars tog de med sig jula”.  

I julmellandagarna tog man inte fram stor-arbete som ”te spinna” el. dyl. Barnen fick nog börja litet att 
sy och kanske sticka och virka i alla fall. Flickorna virkade ibland spetsar till lakan. Strumpor brukade 
de sticka mycket, men i helgen fick de allt ”ena stund å leka på”.  

Huldas mor, som var född 1851, berättade för barnen att då hon tjänade piga i en bondgård, fick 
pigorna i mellandagarna arbeta åt sig själv och hade lekstugor, troligen annandagen på kvällen. Det 
var dans i en drängstuga på Besstorp i Medelplana med sittlekar och ringlekar. Kanske de dansade 
också.  

Men de ”lånte ell”, lekte ”väva vammal”, gömma ringen ”mussla sko”. Mussla sko hade de gjort i 
knekthemmet = moderns hem i julhalmen. Nu lärde mor ut dessa lekar åt barnen om 
söndagseftermiddagarna.  

Nötter och nötlekar  

Till roligheterna och den goda julfägnaden hörde nötterna, som togs fram framför allt på julhelgens 
söndagskvällar. Då lekte man nötlekar. De brukade plocka ganska mycket nötter. Barnen brukade 
plocka nötter i ”Österplana bråte”, när de gick från skolan, ty ”där var så gräsligt mä nötter”. Man 
plockade också nötter neråt Husaby till när man gått förbi Medelplana kyrka. 

Mor var skicklig i nötlekar. I en nötlek användes följande dialog: 
Nöta gunne! 
Gott jag vunne, svarar den andre 
Udda eller jämt? 

Den frågande hade då udda antal nötter i den ena handen och ett jämnt antal nötter i den andra. Den 
som skulle gissa, slog till den ena handen och sade försöksvis: ”Udde”. Var det rätt fick han den 
handens nötter, men var det fel, fick han böta lika många. 

En annan nötramsa löd så här, men den tordes inte vara fullständig. Meddelaren minns den inte riktigt. 

Mina får hoppa 
Det gjorde men med! 

Man kunde lägga ut en ”räv” med en rump, en hals och raka ben av nötter. En annan fick gissa på hur 
många nötter det var utan att räkna dem. Man gissade på huvud och rump och ben för sig. Om de 
gissade fel, fick de plikta lika många nötter, som fattades, om de nu gissade för litet. ”Det var så roligt”. 

 

 

 



Tjugondag Knut  

Kring tjugondag Knut skulle de ”rösta julegrana” med grannar och kusiner och lekte alla möjliga lekar: 
skära havre, jungfrun går i ringen, pantlekar, tjuv och tjuv det skall du heta, gömma ringen, mussla sko 
m.m. Och de hade alldeles förfärligt roligt. De gick också och viskade ramsor i örat på varann och 
”skiftade boens brôte” då fick de namn var en efter något bohag eller boskapen. De kunde sätta upp 
liksom ett riktigt program på ett papper.  

Tjugondag Knut skulle man köra ut jula. En av Huldas systrar brukade ”sopa ut julen” med en stor 
sopkvast och ropade ”Ut med dig!”  

Efter-jul-sysslor  

Efter julhelgen tog mor itu med behandlingen av sitt lin. På torpet odlade de inte lin själva, de hade så 
små åkerlappar. Men dels hade mor med sig lin, som hon hade spart ihop från den tiden, då hon 
tjänade piga, dels gick hon om hösten bort till andra och hjälpte dem med linet. Till lön fick hon med 
sig oarbetat lin. Hon både skäktade och häcklade linet hemma. På vinterkvällarna satt mor och spann 
vid spiseldens sken, barnen kardade ull och far späntade stickor. Spinnrocken ställdes sedan i 
kammarn. Ibland kunde far sitta och stoppa sina strumpor själv, när han inte späntade stickor. Då 
satte han en syring på långfingern och vit metall med en gul ring på.  

Fotogenlampan tändes sällan. Man åt också vid det lilla flyttbara bordet, som brukade så nära framför 
spisen, som lyse hade man då spiselden. Någon gång kunde barnen få tända lampan för att läsa sina 
läxor.  

Vävning  

Efter jul satte mor också upp väv. Det var för resten inte långa tider som det inte var någon väv uppe. 
På sommarn stod vävstolen i kammarn och på vintern på slagbordets plats. Då var det ”te ta bort lilla 
bordet, som stod framför spisen”. För mor blev det att väva ”på stunner”. ”Aldri vakna vi utan att mor 
satt i väven” Barnen fick spola garn på en ”spolesticka” på spinnrocken och det behövdes mycket 
spolning. Barnen fick också klippa trasor. Mor vävde en sorts täcken: paltåklä (paltåkläden). De 
breddes om vintern över bäddarna.  

Paltåklädena vävdes i samma väva som golvmattorna, fastän med vit väft. De syddes ihop två och två 
på mitten och de var tung och varma. Eljest gagnade de hemvävda veper i stället för överlakan. 
Underlakan hade de i bruk. Dessa vepor var av halvylle med vanlig bomullsvarp och väft av vit ull. Mor 
väftade in en bård, så de såg trevliga ut.  

Till klädningar och även kläder till far använde mor gärna nappetyg. Man klippte sönder strumpor o.d. i 
smala remsor och skrubbade upp det på skrubbestol.  

Det blev litet skört att spinna. Mor skickade gärna bort yllenappet jämte litet vanlig ull till spånad. 
Sedan vävde hon det. Hela familjen bar kläder av hemvävt tyg. Det var ofta brunmelerat. Ibland väfta 
mor med rött till garnering, så det blev randigt.  

Till underkläder vävde mor halvylle. Man begagnade undertröjor med ärmar på, de knäpptes fram. 
Undertröjorna gick nog över magen. Särkärmarna av bomull gick litet över armbågen. Far hade vit 
skjorta och hemvävd tröja och arbetsblus i vit varp, ”väftat med blått”. Fars arbetsblusar vävdes i en 
teknik, som kallades trasselkypert, det verkade som litet krusigt. Trådarna gick liksom i krok som litet 
fasonerat. Hulda tror, att varpen syntes på undersidan och att väven låg ovanpå. Trasselkypert var 
mycket starkt.  

Gardiner vävdes också. Länggardiner brukades aldrig, utan man hade korta, rutiga gardiner upptill 
samt jalusier nertill i rött och vitt. Vid sorg satte man upp lakan för fönstren och de drogs ihop vid sidan 
med ett omtag. Första på senare tid satte de upp riktiga gardiner vid begravning.  



 

Mor vävde också litet på förtjänst. Hon tog ibland hjälp med sömnad t.ex. med barnens klädningar och 
betalade sylönen med att väva mattor åt sömmerskan. Barnen brukade få ny klädning till varannan 
examen. De fick vara så rädda om sina kläder. Hulda minns en isgrå klänning mes svarta 
sammetskanter. Den tycket hon var så fin.  

Barnens textilarbete m.m.  

Så snart barnen blev tillräckligt stora, fick de sticka och sy. När mor gick bort gav hon dem beting. Hon 
slog en knut på träden och sade, att så långt skulle de sticka. Barnen lydde. Det föll dem aldrig in, att 
de skulle fuska och flytta knuten. När betinget var färdig, fick de leka.  

Ibland gav mor arbete med strumpestickning åt en gammal änka, som behövde förtjänst. Hon kunde 
få litet smör i lön av Vesslars, fast de hade så ytterst litet smör själva där. Litet av mjölken såldes och 
det. 

Dräktskick i hemmet  

Far var som redan sagts, klädd i förskinn både när han arbetade i berget och i hemmet. Mor hade en 
kort skinntröja (jacka), som gick litet över midjan. Hon hade så fina huvuddukar av ull, köpta 
huvuddukar med stora granna blommor i hörnen och frans. En sådan huvudduk bar hon nog på 
vintern i kyrkan över silkeduken. Mor hade också en fin hemvävd grå schal, sedan hon tjänade piga. 
Den var i två sorters ljusgrått och i svart och rött. Den var hopsydd på mitten. (Nu har den hamnat hos 
meddelarens syster i Skara, varvid hälften används som duk och hälften har tagits till underkjol).  

När mor gick till kyrkan och i synnerhet, när hon gick till nattvarden, hade hon svart moiréförkläde. Det 
var förfärligt högtidligt, när föräldrarna skulle gå till skrift. De skulle bereda sig. I veckan före skulle det 
vara så tyst och stilla i hemmet.  

Kjolarna var vida och gick om lott. Man hade lösa fickor, s.k. pruskor, som bands om livet och sattes 
under klädningen vid sprundet i kjolens sida.  

Barnen bar hemvävda bomullsklänningar i skolan. Vid trädgårdsarbete o.d. bar de säckvävsförkläden. 
De gick sällan barfota före midsommar och aldrig barfota i skolan. I trädgårdsarbetet bar de trätofflor. 
Far tycket i regel inte om att barnen gick helt barfota, ty en av dem hade skadat sig illa i foten en gång. 
Man lät en gumma, Knatta-Stina tillverka s.k. listertoffler. Det var skor av flätade tyglister, stadkanter 
av tjock tyg, som Stina fick av skräddaren. Far satte gammalt skinn under till sula. Gumman var 
händig och det var bra baksida på tofflorna. Jfr. ovan skinnsockorna som far tillverkade för vinterbruk  

Färgning  

Mor färgade själv både garn och trasor ofta. Trasorna färgade hon gärna med lutgult. Far hade några 
gröna ”betar”, som han använde vid skolagning, ”kromsyra eller vad det var” Mor använde detta till 
”betning” och så sodalut och askelut, tror Hulda. Det blev vackert och hållbart gult av detta, nästan 
vackrare efter tvätt. Dessutom färgade hon med stenamossbrunt, men det blev ganska skört: 
”strumporna hållde aldri”. 

Huskurer  

Far var skicklig att bota frostasprickorna i sina fingrar. Han fick dem under arbetet med stenhuggeriet. 
Han sydde själv ihop sprickorna med grå lintråd och sedan dröp han beck på såret och det läkte fint.I 
hemmet lagades alltid malörtsbrännvin och kamferbrännvin, som togs in på en sockerbit, då någon 
t.ex. fick onti magen – då var det alltid malörtsbrännvin. 



De odlade flera kryddväxter i sin egen trädgård:Malört, salvia, åbrodd, renfana, fläder, tibast – den 
ansågs giftig. De kallade den ”libberstilk”” el.dyl. Av åbrodden tog man gärna en kvist med sig till 
kyrkan i den väldiga stora näsduken, som man bar jämte psalmboken. I mors hem hade de haft isop, 
men det hade inte Vesslars. 

Skrock  

Om barnen var dåliga, tog mor gärna ett eldglöd och kastade det tre gånger mellan särken och 
kroppen på dem. Hon gjorde det även på sig själv om hon var sjuk.  

När Hulda var förkyld en gång bad mor henne knäppa ner byxorna och sätta sig direkt på en sten, 
som stack upp ur marken framför stugan. Barnet lydde, men blev mycket värre sjuk, gjorde inte om 
det. 

När korna kalvade, skulle det knytas en stoppnål vid mjölkhinken att hänga ner i mjölken första 
gången kon mjölkades. 

Helger utom jul (jfr. ovan) 

Fettisdag och palmsöndag firades icke på något särskilt vis. 

Trana bar ljus i säng den 14 mars. Då skulle man lägga sig utan att tända ljus och ”då sulle lärka vära 
så högt som oxen bar oket”. 

Vårfrudagen firades med våfflor. Man bakade dem i ett avlångt järn med skaft över en pannring. 

I dymmelvecka skulle de alltid ha stryk. 

På piskefredag kom nog mor med riset på morgonen. Sedan var det förfärligt stilla och långsamt på 
långfredag. Barnen fick inte ens gå ut och leka på eftermiddagen. 

Påsken  

På påskafton eldade de påskeldar i bygden och sköt. Till kvällen fick man äta risgrynsgröt, men det 
var viktigt att den var kokt tidigt och spjället skjutet, så att inte påskakäringarna skulle komma in. Mor 
berättade att när de for till Blåkulla, kunde de åka upp och ner i skorstenarna. 

Barnen ritade påskebrev och sprang omkring med dem långt bort i Medelplana. Texten var vanligen 
ungefär så här: 

”Sopa, raka, smörjehorn 
ger jag dig till resedon....” 

Påskbreven var mycket vanliga då, ävenså i Huldas egna barns barndom. ”Då vek en ihop dem i 
tresnibb och skrev utanpå: 

Påskatrollet NN 
Eller Påskgubben eller påskgumman NN” 

Pojkarna skulle ha en käring i sitt påskbrev och töserna egentligen en påskgubbe. Också han kunde 
ha kvast och horn. Kanske stod han i ett ägg. Kaffepannan skulle vara med. Den hängde ibland på 
hornet. Käringarna i breven var vanligare. De skulle ha huvudduk på sig. Vanligen skulle figuren vara 
litet defekt. Han eller hon kunde tappa en sko eller annat plagg el. dyl. 

”Påskdagen om frukost” åt man hackad ägg. Barnen fick så många de ville, ty de hade för det mesta 
litet egna höns. Far fick nog en sup då. 



Sista april ”sulle di ju ella”. Det gjorde för det mesta eld på gammalt skräp dyl. 

1 maj ”sulle de äta ägg å ha en sup. ”Di sulle sätta kälkeben” (märg i benen), för då började ju allt 
tungt vårarbete. Hulda är ej säker om de alltid hade någon sup hemma då, men där Huldas mor hade 
tjänat piga, skulle även drängarna ha sup 1 maj.  

Kristi Himmelsfärdsdag skulle barnen i Medelplana upp och sjunga i kyrktornet kl. 6 och lärarn spelade 
fiol.  

De fick sjunga, även om det regnade, ja, till och med en gång när åskan gick.  

Pingst  

Hulds mor hade som ung varit på pingstvall, pingstavall i Västerplana. Och Hulda tror, att de hade nog 
pingstvall neråt Husaby med. Men Vesslars barn fick inte på något pingstavall. (Jfr detta kap.)  

Midsommar  

På midsommar gick barnen ibland till Hisingsgården uppe i Medelplana för att titta på majstången i 
Kalvhagen. Men annars klädde de sin egen majstång med hjälp av några andra töser, som då kom till 
Vesslars torp. De hade mycket röda pioner och klädde majstången upptill med sådana, men allra 
högst satte de en flagga eller vimpel; det kunde vara någon gammal huvudduk, som fladdrade. 
Stången var klädd bl.a. med pioner, hundkäx och gula liljor. Dessutom bar den äggskal i girlander. Mor 
hade blåst ur äggen och spart skalen. Majstången hade en arm med kransar. Barnen dansade och 
lekte och fick nog något att dricka: kaffe eller snarare saft, tror Hulda – mor kokade mycket saft. 
Däremot fick de knappast något dopp då på midsommarafton. 

För övrigt hade Hulda sett majstång på Trolmens gräsröja = lövängen mitt för herrgården. Där 
dansade de gamla vals och polkett o.d. ”Di hoppa väldit”. Musiken utgjordes mycket av munspel. 

Till midsommar liksom till jul kalkade mor själva väggarna i stugan, rummet och köket. I december 
skedde det nog före lusse, tror Hulda. I kammaren var väggen klädd med tapet, men på vintern var 
där ju obeboeligt för kylan. Vävstolen fick stå där, när mor inte vävde. Att kalka väggar var mycket 
arbetsamt. Man tog bränd kalk ur berget, troligen orsten, som blandades med sur mjölk, ty då 
limmande det bra. Det blev som en tjock välling, och under arbetet rann det ner på golvet, efter 
kalkningen blev det så rent och luftigt. Väggen stänktes med blåelse. 

Dörrarna var länge omålade. Men sedan målande mor dem själv och satte också på tapeter, troligen i 
slutet av 80-talet. 

På sommaren lagades mat ute i det lilla köket. Då eldades aldrig spisen i rummet, utan den kalkades 
och stänkte med blåelse. Blommor sattes in i spisen, så där blev fint. Till midsommar klädde de med 
ekelöv och aspelöv överallt, även över ”sänga”. Och golven skurades med avbarrat hopknutet granris.  

Husandakt  

Varje morgon och kväll läste far ur ”bönbok” för maka och barn. På morgonen var det en liten bönbok, 
men på kvällen hade han bättre tid och tog fram en större bönbok. Barnen fick också var morgon läsa 
en vers ur katekesen för far. De brukade också läsa Fader Vår, men som barn hörde Hulda fel, hon 
trodde att ”makten” var ”marken” = marknad och undrade om det var marknad i himlen med.  

Kyrkogång  

Far och mor gick till kyrkan var sin söndag, men barnen fick gå för det mesta, ty om de sjöng ordentligt 
i kyrkan, fick de två öre var gång av greve Hamilton på Hjälmsäter.  



På lördag fick de gå till Medelplana kyrka eller till läraren och öva, och på söndagen fick de skriva sitt 
namn på en papperslapp på orgelläktaren som kontroll att de verkligen var med. Detta behövdes bara, 
ifall barnen inte gick i skolan, ty sina skolbarn höll magistern kontroll på ändå. Men tio gånger fick de 
sjunga först om året, innan de fick något betalt.  

Tvåöringarna utbetaltes på examen och de pengarna fick Vesslars barn behålla själva och lägga i 
sparbössan. En släkting, som var kakelugnsmakare i Lidköping hade gjort sparbössor av lergods, 
grönt målade, somliga med lergökar. Man kunde ruska ut slantarna ur dem.  

Helg och helgafton  

När man kom hem från kyrkan på söndagen, fick man äta vid det stora slagbordet vid fönstret och det 
var så högtidligt, ty i vardags åt man ju vid det lilla bordet framför spisen. Stora bordet var målat rött 
och duk hade man ju bara vid julen och vid stora högtider. Men den ena bordskiva var ju fin, ty den 
stod i vardags inåt.  

På söndag förmiddag fick barnen aldrig leka och inte heller ta i en sax eller nål och det tyckte de var 
så ledsamt. De trodde fast på att saxen skulle fastna i fingrarna på dem ”så det var de alldeles 
förskrämda för att göra på en söndag”. På söndag eftermiddag fick de leka, men eftersom de 
närmaste grannbarnen brukade ha löss, fick Vesslars barn inte gå dit utan lekte mest för sig själva. 
Vid Råbäck hade de kusiner. Barnen trivdes i sitt hem. Där var det något av helg. Helgstämningen 
började varje lördag: då hämtades veckotidningen: Hulda tror det var Svenska Veckobladet. Då 
ströddes nyhackat granris på golvet och till kvällsmål kokade mor risgrynsgröt i stället för 
korngrynsgröt eller vattengröt som de andra vardagarna.  

Klock-klangen från kyrkan nådde inte fram till torpet, men man visste när det ringde helgmål och då 
lade sig helgstämningen över sinnena och det kändes liksom om det var ”helgafta”.  

 


