
Livet på ett torp på 1850-60-talet Källa: Märta Tamm Götlind

Ett av de allra äldsta intervjuobjekten torde ha varit mor Greta Kajsa Jonsdotter. Hon 
var född 1849 och samtalet med henne skedde 1941. Då var hon 92 år gammal. Hon 
hade fört ett mycket strävsamt liv på ett torp under Hönsäter och uppfostrat sju barn, 
fyra flickor och tre pojkar. Man skulle kunna tro, att hon vid sin höga ålder skulle vara 
helt utsliten. Men detta var inte alls fallet. Hon hade ett otroligt gott minne, både ifråga 
om årtal och annat.

Greta var född i torpet Prästäng. Det låg vid Medelplana-vägen ungefär mitt emellan 
Backgården och Lockgården i Österplana socken. Hennes föräldrar var Jonas 
Larsson, även han född i torpet Prästäng. Greta Jonsdotter, född på Öredal i 
Hangelösa socken. Bådas födelseår var 1814. När Greta var 24 år gifte hon sig med 
en dräng på Blomberg, född i Hangelösa 1848. De nygifta slog sig ner på torpet 
Mosselid, som låg några hundra meter nordväst om soldatbostället Pilebro och norr 
om föräldrahemmet. Gretas mor hade dött 1866. Fadern och Gretas två äldre syster 
Anna flyttade 1874 till Hönsäters Alunbruk, där fadern fick arbete. 

Gretas föräldrar i Prästäng hade ett rätt stort rum men ett litet kök. Allt inomhusarbete 
fick därför ske i rummet. I det fanns en stor öppen spis med sten omkring och en 
pelare på var sida. Där kunde man sätta in stubbaved och tända på. Då spisen var 
öppen på båda sidor, kom det mesta ljuset om kvällarna från spisen. Man hade också 
stickor av ”töre” kådrikt furu) som far täljde om kvällarna och satt i taket att torka. 
Granstickor sprakade mer och var därför mindre bra. När man för lyse tänt en sådan 
töre-sticka fick man emellanåt snoppa den. ”De va te snoppa den där karn, som ble, å 
kasta i spisem. Tännestickor hade de i buntar med fosfor på, man kunde repa eld på 
dem var som helst”.

I rummet fanns två sparlakanssängar med skåp på gaveln och två soffor med trälock 
samt en skänk. Det var lika dant vid bägge sidor av rummet, som hade tre fönster: ett 
på var sida och ett på gaveln. Mitt för gavelfönstret stod ett bord. (Sparlakanssängar 
var sängar avstängda från rummet med ett förhänge eller draperi s.k. sparlakan).

”Sänga, di var bra långa”, det fick rum tre stycken i var säng. På lördagskvällarna 
lagade man i ordning granris, klippt i bitar och lade i en påse. När så far och mor gick 
till kyrkan på söndag, fick barnen ta påsen och strö ut granriset på golvet, så att det 
var friskt och fint, när kyrkfolket kom hem.

Maten bestod mycket av sill och potatis. Eftersom de hade mjölk, blev det också smör 
till brödet. Något pålägg vankades inte. ”Far hade la nån gång en sågelbete i 
matsäcken”.Till djuren bakades då och då ”havrabrö”. När far var ute och körde, hade 
han med sig sådant bröd till hästen. Under de hårda åren fick också familjen äta 
havrebröd. För det torpet de hade, skulle fadern göra två dagsverken i veckan. För 
övrigt högg han sten ”å for te stan å sålde”. Det var kalkstenar, särskilt huggna för s.k. 
Kinnekulle-skorstenar”. Dessutom högg han ”källebord”. Det var en sten, stor och tung
som en kvarnsten, fast fyrkantig, att lägga över en källa. I mitte var ett hål för ämbaret.
Det var inge många, som kunde hugga goda källebord.

Till hemmet hade han bjort en handkvarn av två gunga stenar, 60-70 cm i diamter. 
Kvarnen gick tungt och man måste vara två till att dra den. I den krossade man korn 
till malt och gröt. ”Men, de va llat tung, må tro”, sade berätterskan.



Fadern högg också hällar till bakugnar. I hemmets bakugn brukade man också torka 
bär och mälta korn. Kornet ”stöptes” först ut på en vepa, där det fick ligga och gro. 
Sedan torkades det i ugnen och krossades i handkvarnen. ”De ble så go dreck, så de 
kan inge tro!”.

När man bakat i ugnen, sattes ett löst pååt- eller träspjäll med handtag över ”ena laft” i
skorstenen mitt över spisen för att kunna släppa ut eftervärmen från ugnen till rummet.

Men fadern drack gärna. Därför fick Greta ofta följa med far vid stadsresorna. Hon 
måste hålla reda på honom, så att han inte köpte brännvin för pengarna han fick in. 
Annars vankades inte brännvin annat än en sup vid skördebalen.

Av torpets produkter var det i hemmet ”liksom i de andra torpet” egentligen endast 
havre, man hade lite över och kunde sälja i stan´n. Av ull efter sju får blev det inget 
över. Allt gick åt, när man ”karda, spann och vävde”, man kunde sälja lite ull. Ullen 
vägdes då på ett besman, varav man i hemmet hade ett på 1 mark och ett på 2 mark 
(1 mar = 1 skålpund = 426 gram).

Det var mycket arbete i torpet. Man hade 3 kor, 1 häst och 5-7 får, samt hönst och 
grisar. Förutom havre och korn sådde man lin och satte potatis.

Torparrendet till ägaren bestod, förutom att fadern skulle göra två dagsverken i 
veckan, även av 20 kvinnodagsverken om året. Man fick även arbeta mot betalning på
överdar, när rättarn kallade. Det var gårdens ”pockerätt”.

Modern gick inte gärna på dagsverken. När Greta var tio år och systern Anna tolv, fick 
de gå på herrgården och tillsammans göra kvinnsdagsverkena istället för mor.

Greta fick inte lära sig skriva. Men mor lärde henne läsa, så hon kunde lästa rent på 
sjätte året. Hon hade en abc-bok och ”tuppen värpte allt iblann, ena liten pepparkaka 
eller nå´n femöring”.

Vid sju års ålder fick Greta sin första plats. I lön fick hon lite kläder men inga pengar. 
Lite förtrytsamt berättar hon, att hon fick gå och bära på en tjock och tung barnunge 
och tugga matten åt den.

Greta hade plats borta då och då. En tid var hon hos en släkting på Blomber, där båda
makarna gick på herrgården i arbete.

När Greta var på femtonde året, skulle hon gå och läsa. Hon var då borta och hade 
plats. Men prosten sade åt föräldrarna att ta hem Greta och sätta henne i skola först 
inte förrän hon ”tjänt ut” sitt tjänstår kom hon hem och började skolan. Det var tydligen
på senhösten för efter åtta dagar fick de ”julalov”. Skolorna hade ofta lov från 
december till mars.

Prosten ville då ej låta henne gå och läsa. I stället kom hon till en ung präst i 
medelplana och där blev hon konfirmerad.

Samma år fylde Greta femton i november och fick en plat smed 20 kr i årslön utan 
småpersedalar. Lite avlagda kläder fick hon dock.

Sedan tjänade hon i ett torp på Blomberg med lite pengar och även småpersedlar. Där
fick hon på på herrgården med.

År 1873 gifte sig Greta med en dräng på Blomberg. De vigdes ”i prästgården å de va 
inget ståt alls. Mamma, ho va dö´r” Vid bröllopet bar Greta en svart silkesduk med 
fransar. 



Det var då, det. Innan det kom så långt som till Gretas bröllop hade mycket arbete fått 
utföras i föräldrahemmet och många helger firats.


