
”Klasa-Hanna” från tobaksarbete till finsömnad 

 

Torparedottern Hanna Kristina Klasson föddes i Medelplana den 6 december 1875. Fader hette Klas 
Bengtsson (1839-1919) och modern Anna Nilsdotter från Storegården i Österplana (1838-). 
Föräldrarna gift sig 1870, sedan mannens första hustru dött i barnsäng 1868. I faderns första 
äktenskap fanns två barn. I andra äktenskapet föddes Hanna Kristina som enda flicka. Hon hade en 
tre år äldre bror, Vilhelm samt två yngre bröder, Gustaf Bernhard och Nils Georg. Vilhelm var född 
1872 i torpet Alehagen under Örnekulla och de båda andra bröderna 1879 och 1881 i torpet Kohagen 
under Hönsäter. 

Redan som 14-åring fick Hanna gå på herrgården i Hönsäter och arbeta med tobakslanden. Där hade 
de stora fält med tobak. Tobaksodling förekom särskilt på 1890-talet på så gott som alla de större 
Kinnekullegårdarna. Arbetet med tobaken ansågs vara särskilt lämpligt för barn, ungdom och gamla 
gummor. 

Planteringen av tobaksplantorna anförtroddes inte år de minsta barnen, de som bara var en 11-12 år 
gamla. De fick bära plantor från bänkarna till dem som satte dem i jorden. De fick också hjälpa till och 
dra vattenkannor från tunnor på stora dragkärror. Men då var trädgårdsdrängen med, vilket inte 
hindrade att barnen kunde blöta ner sig ordentligt. Det var kanske det som var roligt. 

Rensningen av tobakslanden lämnades nästan helt åt barnen, som också fick ”tjyva” plantorna. 
Sidoskotten fick inte växa upp, ty det skulle bli stora och präktiga blad på plantorna. Detta arbete 
ansågs vara lättvindigt men det var söligt. Barnen blev yra i huvudet, när de gick omkring bland 
tobaksbladen i värmen. Bladsaft fastnade på händerna, så att det t.o.m kändes, när de åt. 

Skörden gick till på så sätt att man skulle ”blä av” plantorna och lägga bladen i högar. Sedan skar man 
en skåra med en liten fin kniv i själva nerven på bladets baksida. På så sätt kunde bladen sedan 
trädas på smala, smala käppar, omkring 40-60 blad på varje käpp. De lite större barnen fick räkna 
bladen noga samt breda isär dem på käpparna, så att man kunde stick ett finger in mellan dem. Så 
hängdes bladen upp mellan bjälkarna på ett loft för torkning inomhus. På loftet blev tobaksbladen 
bruna, men inte spröda utan sega. De såldes till Lidköping och fördes dit troligen sjöledes. 

Avskrädet och blasten lades upp till tork utomhus på plana stenmurar. Av detta skulle bli snus. När det 
var torrt stoppades det i säckar och då kunde diverse skräp linka med, ja till och med sniglar. Ibland 
spottade gubbarna i det och barnen tyckte det var äckligt och otäckt, men trädgårdsmästaren sade i 
alla fall, att det skulle bli snus. Kanske hade det goda med sig att barnen redan på ett tidigt stadium 
fick avsmak för allt vad snus hette.  Det var således detta arbete som Hanna fick vara med om som 
barn på Herrgården . 

När hon blivit litet äldre fick hon också gå dit, men nu för att göra kvinnsdagsverken för torpet. Bl.a. 
fick hon då byka tvätt. Förd etta arbete fick hon 35 öre om dagen. Hon började dagen kl. 6.00 på 
morgonen och höll på till kl 8.00 på kvällen. Mat fick hon själv hålla sig med.  

Sen började hon gå bort och sy. Då fick hon 60 öre om dagen jämte maten. Men hon måste hålla sig 
själv med mönster och sax. Nålar kunde hon få ta ner ur gardinerna. 

Småningom steg sylönen till 75 öre, 1 kr, 1:25, 1:50. Det var sedan cementfabriken kommit igång 
1892 som daglönen steg så småningom undan för undan. När fadern dog 1919 hade Hanna en 
daglön av 2 kronor och mer hade hon sen aldrig fått. 

Föräldrarna lämnade torpet Kohagen 1896 och flyttade till torpet Helgarum under Rustsäter i 
Medelplana socken. Hanna stannade där hemma hos föräldrarna och ägnade sig uteslutande åt 



sömnad. Hon gick även bort och sydde. ”Det var te sitta te långt in på natten och man börja så tidigt 
man kunde på morgon”. 

Hon blev med tiden en mycket känd och skicklig sömmerska, ofta anlitad i bygden. Bl.a. brukade hon 
sy hos disponent Hillfors och ingenjör Öbergs vid cementfabriken. Även efter moderns död bodde 
Hanna kvar i Helgarum, där hon själv ogift slutade sina dagar. 

 

Källa Arthur Andersson 


