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Inledning 
 
Inledning till den samling upptecknade folkminnen, som under fältarbete insamlats på och omkring Kinnekulle 
somrarna 1940, 41, 44, 45, 47 och 51, några veckor i taget. Det är här icke frågan om arkivarbete, om också en 
eller annan skriven och tryckt uppgift har medtagits i vissa sammanhang. Utan det har hela tiden varit fråga om 
att på ort och ställe studera och uppteckna så mycket som möjligt av muntlig tradition hos de människor, som här 
har levat och arbetat. 
Uppdraget gavs 1940 av Uppsala Landsmåls- och Folkminnesarkiv, men det har möjliggjorts genom donation till 
upptecknarens uppehållskostnader i orten upprepade gånger av Friherre Vilhelm Klingspor, som sedan 
Kinnekulle Hembygdsförening bildats år 1944, är dess ordförande.  
 
Från början gällde uppgiften att insamla så mycket som möjligt av ortens herrgårdstraditioner, och därför har 
några kapitel ägnats åt några av Kinnekulleherrgårdarnas inredning och dagordning samt personal under den nu 
förgångna tiden, då mänsklig handräckning stod att få i nästan obegränsad utsträckning och på helt andra villkor 
än nu för tiden.  
Men studiet av herrgårdsliv kan inte stanna vid så trånga cirklar. Herrgården har ju varit arbetsgivare i stor skala 
långt utåt bygden, och dess inflytande har gällt även i viss mån för helgerna, ex midsommarfirande och en del 
sociala företeelser, som t.ex. då sjukvård har utövats från herrgårdens sida. 
På Kinnekulle har arbetslivet sin alldeles särskilda prägel genom dess starka inslag av urgammalt stenhuggeri 
och kalkbränning. Till och med Vänersjöfarten har varit starkt beroende av dessa hantverk eller industrier. Alla 
herrgårdarna häromkring har haft mer eller mindre att göra med kalkbränning och stenbrytning eller endera. Och 
här kommer man också in något på Skånska Cementbolagets verksamhet, eftersom det är arvtagare till ”Hellekis 
bolag” som folket på Kullen kallar den första kontakten här med cementen.  
Det har under arbetets gång visat sig omöjligt att stanna inom den ursprungliga ramen – den har sprängts. 
Upptecknaren har framför allt försökt få fram så mycket fakta som möjligt i fråga om det gamla arbetslivet på 
Kinnekulle över huvud taget, hos så många olika yrkesutövare som möjligt. Och därvid har givetvis kunniga 
meddelare uppsökts, även om de arbetat utanför herrgårdarnas domäner, så som t.ex. fallet varit med några 
utomordentligt kunniga stenhuggare, vilkas bidrag till det insamlade materialet i hög grad ökar dess värde för 
kännedomen om den intressanta för Kinnekulle speciella stenhuggarkulturen. Den är tyvärr starkt minskad, 
kanske i utdöende. En av de bästa, gamle stenhuggare Anders V. Törn i Österplana född 29 sept. 1869, yttrade i 
aug 1951 följande vemodiga ord: ”Stenhuggare är nu bara några stycken. Förr hade de beröm för att de var 
skickliga. De fick arbeta med blommor och ekorrar och andra figurer i rödbrun sten för stora hus i Stockholm, 
för balkongerna och annat. Det var roligare att öva sig och lära sig förr. De fick se på ritningar, både 
huvudritningar och detaljritningar. Då visste de precis hur det skulle sitta. Då var det kônst!” (konst) 
Det brådskar med att ta reda på hur arbetet sköttes förr. Dess metoder, dess redskap och namnen på allt detta. Det 
brådskar också med studiet av själva livsföringen i hemmen och på arbetsplatserna före cykelns, bilismens, 
pressens, radions och fackföreningarnas tidsålder. Utvecklingen går numera så fort.  
Kinnekullebygden har, enligt vad som framgår ur det insamlade stoffet, på ett egendomligt sätt legat i någon mån 
så att säga ”på sidan om landsvägen”. Därför har stoffet av folkminnen under de korta insamlingstiderna kunnat 
bli ganska förbluffande rikt, trots det, att undan för undan den ena gamla meddelaren efter den andra har för 
alltid lagt sina ögon tillhopa. Man tänker t.ex. på sådana goda berättare som den gamla blinda och halvdöva mor 
Inga, som var född 1849 på Råbäck. Eller den gamle fiskaren-prickhållaren-kalkbrännaren Manne Wikström 
född1854 från fiskartorpet Viksnäs, numera rivet för att lämna plats till cementfabriken. Eller Klas i Skärpingen, 
född 1856, dagsverkare, kalkbrännare på Blomberg, han som kunde berätta om föräldrarna, torpardrängen med 
25 kr och torparpigan med 11 kr i kontant årslön och hur de fick sin egen stuga på Blombergs mark tack vare 
körehjälp och det gav dem sedan frihet att välja sina dagsverken utom några för husaplatsen. Alla dessa och även 
några yngre goda berättare har gått bort, men vad de haft att förtälja berikar bilden av den gamla tiden. 
Det är ett problem, var man ska sätta punkt. Oupphörligt finner man nya intressanta detaljer, och den gamle 
pensionerade kalkförmannen på Gössäter Albert Karlsson hade alldeles rätt, då han med stor övertygelse sade: 
”Nej, det tar aldrig slut!”  
Och man måste medge, att en hel del i stoffets fördelning är ganska godtycklig. Det har framför allt berott på 
vilka ortsmeddelare, som kommit i ens väg på det ena eller det andra sättet. Ibland har någon kastat fram en 
detalj, som lett in på intressanta sidospår, som det skulle varit skada att inte följa ett stycke. Och så kanske det 
blir ett litet extra kapitel som t.ex. det om bondbröllopssederna i Husaby, berättade av den mycket gamla Ida i 
Hallamarken, född 1851. Hon levde upp i sina ungdomsminnen och skildrade det hela med saftiga detaljer. Och 
även detta har ju hört till livet i Kinnekullebygden.  
Kapitlens indelning är nog inte alltid fullt konsekvent och logisk. Men stoffet har varit så överväldigande. Här är 
kapitel om vissa yrken och företeelser i samband med dem, ex stenhuggeri, kalkbränning och skeppning, 
tegelslagning, tunnbinderi, tillverkning av laggkärl, hantverk som trätoffeltillverkning, kopparslageri, mjölnare 
och kvarnar, Vänerfiske m.m. På flera av dessa kapitel har exempel lämnats av familjernas livsföring året runt, 
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ex i ett stenhuggartorp, i ett kalkbrännarhem. Men sedan har i andra kapitel mycket stoff givits kring torparnas 
förhållanden över huvud taget. Deras villkor, bostäder, mat och i viss mån dräktskick.  Ja, dräktskicket i orten i 
gamla dagar har fått ett eget kapitel på grund av det rikhaltiga stoffet. Därvidlag kommer man också in på 
färgning och diverse småhantverk som tillverkning av blyknappar, hårvantar m.m. 
Här är rätt mycket om slåtter och skörd, tröskning o.d. En utsökt autentisk skildring av ett gammalt skördekalas 
har bifogats under rubriken ”Ströskeden”. Det gällde 1877.  
 
Årets högtider och fester skymtar visserligen i ett stort antal hemskildringar i materialet, men det har varit av vikt 
att få ge en någotsånär samlad bild av t.ex. ”pingstavallar” och midsommar, lusse och jul. 
I studiet av julsederna, särskilt dopp i gryta, har det i vissa fall tydligt framgått en sak, som upptecknaren spårat 
även på flera andra håll och därför ägnat särskild uppmärksamhet däråt: Nämligen att julaftons ”dopp i gryta” 
sannolikt från början har varit hastmåltid under julaftonsförmiddagens mångahanda och skiftande sysslor och 
plikter, innan man kunde slå sig till ro för att fira helg: Grytan har stått där på härden hela förmiddagen med 
goda, doftande saker från julslakten, och familjemedlemmar, pigor och drängar har då och då doppat sig en 
brödskiva i det goda spadet. ”Fruntimmerna va så glada”, sa gamle Törn om denna måltid, ”för de hinde inte 
annat!” Och Klas i Skärpingen berättade om dopp i grytan på söndagsmorgnarna före kyrkfärd.  
Utforskandet av de små, ofta torftiga, hemmens julseder har för övrigt visat en imponerande helgkultur, som 
moderna hem ofta saknar. Det har varit värdefullt att genom detaljrikedom få fram en bild av detta. 
En hel del upprepningar har inte kunnat undvikas. Samma företeelse återkommer ibland för redans skull i flera 
sammanhang. Och somliga kapitel är litet plockiga och faller kanske något utanför ramen. Men alltsammans 
bidrar väl ändå till att måla en bild av livet på Kinnekulle i helg och söcken i den s.k. gamla goda tiden med dess 
skuggor och dagrar.  
 
Att Kinnekulles bärsöndagar har fått sitt eget kapitel är ju en självfallen sak. De är numera en skugga av sitt 
forna jag, men ganska mycket har kunnat upptecknas av både gamla och medelålders folk, som har varit med, då 
Kinnekulle utsattes för invasion och folkvandring under tre augusti-söndagar.  
I sin nuvarande form är det insamlade folkminnesstoffet en stor materialsamling, försedd med åtskilliga 
kommentarer vid skilda kapitel. På Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala liksom i Kinnekulle 
Hembygdsförenings arkiv bör det ju vara tillgängligt för forskare. Men det skulle vara önskvärt, om man ur detta 
rika, men kanske ganska ohanterliga stoff finge utarbeta en hembygdsbok över Kinnekulle. Den skulle kunna 
säga en hel del om det gamla arbetslivet i Västergötland och varför inte bli en hjälpreda för lärare, som söker 
fylliga detaljer i sin undervisning om en viss bygd. Och trots sin intressanta geologiska struktur och sin 
obestridliga naturskönhet, ja yppighet, är Kinnekulle och livet där icke så väl känt som det borde vara. Torsten 
Fogelqvist efterlyste en gång en intim skildring från Västergötland. 
 
Det kan vara anledning att här draga fram den skildring, som den gamla landsflyktige ärkebiskopen Olaus 
Magnus gav av Kinnekullebygden i sin stora kulturhistoria om de nordiska folken, utgiven år 1555, alltså för 
fyrahundra år sedan: 
”I Västergötland ligger ett väldigt berg, på landets språk kallat Kinda Kulle. På toppen av detta berg finner man 
ett så utsökt behag i vad det rör blad, örter och olika trädslags frukter (dock ej vindruvor), vilka växa vilda och 
äro lika sällsynt ljuvliga som vore de sådda eller planterade, att man svårligen skulle kunna uppleta eller 
upptäcka en behagligare nejd i hela Norden. Dess obeskrivliga ljuvhet mångfaldigas därtill av den samfällda 
sången av olika fågelarter (utom papegojor). Men högst få människor, detta endast äldre folk, känna till denna 
förtjusande ort.” 
Detta omdöme stämmer visserligen inte riktigt i vår tid, men det tål att begrundas.  
 
Uppsala i januari 1954 
Märta Tamm-Götlind 
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Ortsbestämningar och förkortningar 
Vid utarbetandet av denna samling uppteckningar från Kinnekulle med omnejd har i möjligaste mån 
ortsmeddelarnas födelsebygd omnämnts, men ännu viktigare har det varit att ange, varifrån uppteckningen i 
fråga härrör. Sockengränserna har många gånger varit svåra eller omöjliga att hålla isär, och kulturen är ju så 
besläktad över hela det berörda området. I några fall har uppteckningar tagits med från annan ort till jämförelse 
såsom kalkgruvor på Mösseberg, inte minst med fotografier därifrån. 
Att man numera får tala om Kinnekulle storkommun är givetvis en stor fördel, som passar utmärkt för 
bedömandet av här föreliggande samling uppteckningar av arbetsliv, helger och livsföring just på Kinnekulle. 
Men meddelarnas hemsocknar har ju i regel antecknats med eller utan förkortningar. Några ofta förekommande 
ortnamn förkortas ibland sålunda: 
Hk=Hellekis, Höns=Hönsäter, Hjs=Hjälmsäter, Blb=Blomberg, Råb=Råbäck, Öäng=Österäng, Vpl=Västerplana, 
Mpl=Medelplana, Öpl=Österplana, Husab=Husaby, Forsh.=Forshem o.s.v. 
Till samlingen fogas en bilaga: Kontrakt med Torparen Clas Jacobsson från Liden uti Medelplana undertecknat 
Hönsäter d: 14 december. 1854  H.D. Hamilton 
 
Förteckning över fotografier:
Högkullen från Essgärdet, Husaby 
Kinnekulle i solnedgången från Forshemsvägen 
Högkullen på Kinnekulle, Österplana 
Vänern från Hönsäters cementfabrik 
Kinnekulle sedd från Forshem 
Gamla träd i Munkängen, Medelplana 
Hällekis cementfabrik från Frihetens hamn 
Från Kinnekulle, en högplatå 
Från Högkullens utsiktstorn, Kinnekulle 
Tre älgar i Undéns trädgård, Gössäter 
”Kära Mor” i Stenhuggaregården, Västerplana (Ida Persson) 
Stenhuggare Anders W. Törn i Österplana 
Magnus/Manne/Wikström f. i Viksnäs, Hönsäter 
Frans Svensson i Rakås 
Postgumman Mari Sjögren från Källby 
Ida Johansson från Hallamarka 
Hulda och Albert Karlsson 
Råbäck 1924 
Råbäcks herrgård 1941 
Trolmens herrgård med kalkstensmur 
Törnsäters herrgård 
Stenmagasinsbyggnad vid Bossgården, Medelplana 
Vagnboden i Hjälmsäter 
Gödselstad och landgång av kalkstenshällar vid torp i Medelplana 
Gammalt skiffertäckt magasin på Bossgården 
Vagnboden Hjälmsäter 
Bränneriet Blomberg, 3 foto 
Arbetarbostad med dagsverksstöva, Hjälmsäter, Medelplana 
Sandstensbostäder, Blomberg 
Sextus soldattorp, Västerplana. 2 st. 
Tyska-gården, Fullösa 
Hisingsgården, Medelplana med uthus 3 st. 
Typiska uthus i kalksten och trä, Medelplana 
Skattegården, 6 fotografier 
Användning av kalksten till gång upp till uthus, Medelplana 
Källby gård, 3 fotografier 
Gammalt magasin vid Nolgården, Österplana, 2 foto 
Gammalt magasin vid Gössäters herrgård, Österplana 
Kalkstenskällare, Törnsäter, Skagen Österplana, 7 st. 
Kors vid Västerplana kyrka, 2 st. 
Ryggåsstugan på Österäng, Forshem 
Dagsverkarhem i Medelplana 
Ida i Vråns gamla stuga 
Gammal arbetarbostad vid Kärrgården, Medelplana 
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Gammal gran med 14 stammar, Österplana 
Bakredskap vid torpet Valåsen, 2 st. 
Gården Salen, Medelplana, 4 st. 
Mor Augusta Lidbäck, Råbäck vid sin skrubbestol, 3 st. 
En bånna stol, märkt 1792 
Korg gjord av Hopparegubben, Österplana 
Silkesmössa m.m. hos Fredrik Karlsson, Friheten, Hällekis 
Linkräckla hos Ellen Landström. Österplana 
Bassängen till tvätt med hällar att klappa kläder på, Gössäters herrgård, 2 st. 
Gamla silkesmössor i Kåvet, Forshem, 2 st. 
Fru Natalia Jonsson med make, Kåvet 
Linhäckla märkt 1784 samt skäktekniv i Valåsens torp, Medelplana, 3 st. 
Repestol för lin i Valåsens torp 
Linkrack, Loftarebacken, Blomberg, 2 st. 
Gammal plog av trä hålles av Arvid Persson, Nolgården, Örnekulla 
Sågersta kvarn, Råbäck, 2 st. 
Gamla väderkvarnen i Kinne-Kleva 
Gamla väderkvarnen i Västerplana 
Sjörås kvarn, 3 st. 
Gammal smedja vid Blomberg, av sandsten 
Sandstensstuga vid Sjörås kvarn, 2 st. 
Sandstensbro vid Sjörås kvarn, 2 st. 
Sandstensbro vid Stampens kvarn 
Sandstenshällar vid Vänerstranden 
Sandstenshällar vid cementfabrikens stenbrott, Hönsäter 
Sandstenskleven vid Hönsäter, Sandstensbrytning, Hellekis, 2 st. 
Sandstensbrott vid Hellekis 
Råbäcks stenbrott 1940 
Stenhuggare Anders Törn, 2 st., Österplana 
Stenhuggare Joh. Vester, Västerplana 
Stenhuggare Oden, Österplana 
Stenhuggare Anders Persson, Österplana m.m. 2 st. 
Urnor huggna för hand i Gössäters stenhuggeri 
Enkel skorsten av kalksten, Törn stuga Österplana 
Hembygdsgården, Blomberg, Husaby 
Torpet Nedre Vessla, Medelplana 
Gammal snickarbod, Friheten, Forshem 
Anna Kajsas stuga i Fullösa 
Typiska Kinnekulle-skorstenar vid Gössäters stenhuggeri, Österplana 
Kärrgården. 4 fotos 
Fossil i Vilske-Kleva, Mösseberg o. 1930 
Kalkugnar, 8 st. 
Från Kalkgruvan, Hellekis 
Oljeverket Kinne-Kleva 
Kalkbrott i Brattefors, Kinne-Kleva 
Stora rödstensbrott, Hellekis 
Rödstenskleven, Kinnekulle, Österplana, 2 st. 
Sprängd vattentunnel i rödstenskleven 
Gamla ruiner av kalkugnar 
Kalktyper vid Brattefors 
Skifferberget i Skår 
Kalkugn på Mösseberg i Skår 
Kalksten körs på vagn från Råbäcks stenbrott, 2 st. 
Piren i Råbäcks hamn 
Trolmens pir av sandsten m.m. 2 st. 
Urgammal järnkedja som prickhållarna nyttjade 
Klarbärslund i Österplana, Solbacken, Skagen 
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Meddelare i arbetsfältet: 
Tilda Almkvist, änka, mjölnardotter, f. i Sågersta kvarn, Råb. 1860 
Karl Andersson, skeppare, kalkförman, f. i Sågersta kvarn 1865 
Augusta Andersson, hans hustru, förr barnsköterska hos Klingspors, f. i Göteborg 1857. Paret bodde vid 
upptecknandet 1940: Hamnen Råbäck 
Lovisa Andersson, mjölkerska på Råbäck, ogift, f. 1854 (Ålderdom.hem, Råbäck) 
Isidor Andersson, prickhållare, f. Råb. 1899, son t. Augusta och Karl Andersson 
Berta Andersson, hans fru, f. 1904, Råbäcks. Hamn. (hårvantar m.m.) 
Mor Betty Andersson, torpardotter, änka efter lagårdskarl, f. 1852, Österäng. (Ålderdomshemmet) 
Anton Andersson, torparson, från torpet Liden Mede.plana, f. 1887. Järnvägsarb. 
Gustaf Andersson, Trolmen, f. 1889. Slöjdlärare. 
Carl Appell, stenhuggare på Hellekis. F. 1870 i Sunnersberg, Kållandsö 
Karl Bengtsson, kalkstenskörare under Hellekis bolag, f. 1871 i Väste.plana 
Sigge Berg, ingenjör vid oljeverket i Kinne-Kleva 
Blom, Anders, mjölnarson i Medelpl., f. 1867, fördräng o förkörare på Blomberg (bosatt i Forshem) 
Anna Blomkvist, f. Larsson, köksa på Blomberg. F. i Varnhem 1950 
Karl Adolf Brandin, f. i Götene 1866. Såld på auktion 3 ggr (Husaby ålderdomshem) 
Alfred Gustafsson, stenhuggare, Västerplana, f. 1869 
Fritz Gustafsson, stenhuggare i Österplana, f. 1895, bosatt i Fullösa 
Johan Gustafsson, stenhuggare, bror till Fr. G., f. 1889 Österplana 
Ester Gustafsson, f. 1896 vid kvarn Kinne-Kleva. Fru till Fr.G. Lärarinna 
Albert Göte Gustafsson, f.  86: prövat jordugn o vedugn i Fullösa 
Alma Gustafsson, f. 1864 i Brogd, Källby: Mkt dräktskick, färgn. Mm 
Hilda Gustafsson, f. Johansson 1881 på torp å Loftarebacken, Blomberg – om fäder i bränneriet m.m. 
Nat. Gustafsson, kalkbrännare, f. 1879 
Carl Göransson i Kuragebacken, Råbäck. F. 1971, Medelplana Kalkarbetare 
Matilda Göransson, hans fru, född  i Medelplana1865 
Ebba Hamilton, f. Hamilton, grevinna Hjälmsäter, f. 1898 
Eva Hamilton, f. Kjellberg, f. 1905, Blomberg 
Ingeborg Hamilton, f. Sternhagen, f. 1877, grev. Blomberg 
Gilbert Hamilton, gr. F. 1867 på Hjälmsäter 
Wathier Hamilton, gr. F. 1868 på Hjälmsäter 
Förvaltare Hansson, Österäng 
Signe Hedström, telefonist, f. 1888, Hönsäter 
Holm, kyrkvaktare i Husaby, f. 1869 
Stina Holm, f. Sandberg, hans fru, f. 1865 i Sunnersberg, Kållands ö 
Sanfrid Hvass, smed Gössäter, f. i Fullösa 1873 
Gustaf Holmgren, snickare, Hönsäter. F. 1854, döv, och hustrun 
Kristina Holmgren, f. 1868 (Gifta i över 60 år) 
Gustaf Johansson, dräng, torp, dagsverkare  Blomberg f. i Källby 1859 
Malkolm Johansson, f. 1871. Skattegårdend, Västerplana 
Edla Johansson, f. 1866, fru på Skattegårdend, Västerplanal 
Ida Johansson i Hallamarken, Husaby, f. i Kulltorp, Hus. 1851 (Bröllop) Änka efter soldat-kalkbrännare 
Lage Johansson, lagårdskarl, Hjälmsäter. f. 1858 
Per Johansson f. i Björsäter 1854. Stalldräng, kalkbrännare. Hönsäter. (Ålderdomshem Hönsäter) 
Hanna Johansson, Österplana toffelmakardotter 
Oskar Johansson, Kärrgården Hällkis, f. 1881 , Kalkbrännare 
Anna Johansson, hans fru, f. i Mo sn 1877 
Maria Johansson, f. 1871 i backstuga under Österäng, Forshem. Blind, konsthantverk 
Karl Jonsson, f. 1861 i Hultatorp: Nattvardsvanor (Råbäcks Ålderdomshem) 
Mor Greta Jonsson, f. 1849 på Prästäng, Österplana Hönssäter. Torpdotter o torparfru, mannen stenhuggare 
(Ålderdomshem Hönssäter) 
J. Jönsson, skeppare på Hönsäter sedan 1886, f. 1870 i Lil. Edet, Tunge sn 
Anna Karlsson-Roth, f. 1875=”byttebasisa”, tunnbindarens hustru 
Albert Karlsson, kalkförman, snickarsonfr i Hangelösa 1879. Kom till Gössäter, Fullösa 1891 
Hulda Karlsson, hans fru, f. i torp N. Vessla, stenhuggardotter 1882, Medelplana 
Hedvig Karlsson, f. 1890 och systern Hilda Karlsson, f. 1886 i torpet Valåsen, f.d. Rappet Fadern Karl Gust. 
Andersson, f. 1853, Medelplana, Modern An. Kr. Svensson, fr Smedlyckan Källby, f. 1852 
Fredrik Karlsson i Friheten, Forshem, snickare, fiskare, f. 1868 
Elvira Klasson, f. i Otterstad 1883, Husa Råb. Syster till kalkf Axel Larsson 
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Karl Karlén, f. 1880, Hönsäter, Österplana. Fadern tegelslagare 
Hanna Klasson, sömmerska, Hönssäter. F. på Rustsäter, Medelplana 1875 
Hedvig Kjellberg, f. Skiöldebrand, f. på Hellekis 1881 
Vilhelm Klingspor, friherre, f. på Råbäck. 1880 
Adolf Larsson i Lukastorp, f. 1869 i Ledsjö sn, Kalkarbetare. Cementbrännare, Hällekis 
Aug. Larsson, kusk, Hönss, f. 1851 i Kinnekleva 
Lina Larsson, Loftareb, Blb, f. 76. Statardotter: färgning o.d. 
Axel Larsson, f. 1872 i Otterstad. Kalkbränn. Råbäck 
Ida i Vråna=Ida Larsson, f. 1864 i Upphärad, gt med hantverk, Bosgåden, mejeripiga på Hjälmsäter  på 80-talet 
Inga Larsson, blind, nästan döv, f. 1849 på Bosården, Medelplana, arbetade på Råbäck,  Mycket intelligent! 
(Ålderdomshem Råbäck) 
Klas Larsson, maskinist o snickare på Öäng, f. 1853, Råbäck, Medelplana 
Kocka-Karl =K arl Larsson i Kleven, torp, f. 1853, Råbäck, Medelplana  
Cornelia Larsson, hans dotter, f. 1893 i Kleven 
(Kocka-Karls far Kocka-Lars tillträdde torpet Kleven 1836, 1803-93) 
Maria Larsson, f. Vester, f. i Västerplana 1875 
Mia Larsson, f. på Råbäck 1872, kaffekokerska på restaurang Råbäck. 
Augusta Lidbeck, f. 1852, torpardotter, Råbäck, gift med rättaren. 
Frans Lind, f. 1862, Forshem, torparson, skogsarbetare 
Johan Svensson-Lindh, f. i Öpl 1860, rättare v Törns, sed. Bosgård i 35 år 
Selma Lindh, hans syster, f. 1870, Medelplana. Jungfru på Hjälmsäter? 
Mia Magnusson, f. Svensson, f. 28/8 1873. Hjälmsäter. Haft tjänst där. Rättardotter, syster till de två föregående 
Nils Lind, Kamrer på Hönsäter 1940-41. Alunbruksforskare 
E.O. Lundquist, Hönsäter, f. 1865. Till Hellkisbolaget som förman 1881 
Gustaf Nilsson, stenhuggarem Råbäck f. 1873 
Tekla Nilsson, mamsell på Hjälmsäter 1907-28, f. 1866 i Bohuslän 
Sanfrid Nyberg, stenhuggare på Råböcken.,f. 1872 i Österplan 
A.G. Nyström, stenhugg. Hällekis f. 1864 
Carl Nyström, Överstelöjtn f. Hällekis 1874 (modern f. Skiöldebrand) 
Oden, soldat, stenhuggare f. 1865 Österplan  Far o bror soldater-stenhugg. 
Anna Olsén, Husaby: textil. F. i Uppsala 1888 
Ida Persson = Kära Mor i Stenhuggaregården, Västerplana, f. i Bestorp, Mpl 1862 
K.J. Persson, dräng, f. 1863 i Husaby. (Ålderdhem Råbäck) 
Anders Persson, f. i Österplana 1873. Kunnig om ”Sjöarn” (?), Råbäcks hamn 
Anna Lovisa Pettersson, knektdotter, toffelmakarhustru, f. 1851, Österplana 
Anna Pettersson, f. 1870 i Forshem. Fadern kalkbrännare Hönssäter 
Matilda Pettersson, fru Korsgården Österplana 
Josef Ringblom, f.d. mjölnare, sågare m.m. Brukat kvarn o såg vid Sjörås sedan 1903 
F.V. Sjöberg, tunnbindare, f. i Ryssby 1869, till Hönssäter 1893 
Anna Lisa Ström, knektänka, torpardotter, f. Österäng 1851 
Selma Str. F Ekh. F. 1874, tvätterska, Hällekis 
Frans Svensson i Rakås, kalkarbetare Råbäck. F. i Sävared 1865 
Alfred Svensson, torp Österäng, f. 1970, Forshem 
Lina Svensson, fru f. 1888, färgning (ålderdomshem Hönssäter) 
Maria Sjögren, fru, f. i Källby 1847. Burit post (Husaby ålderdomshem) 
Margit Sandén, småskollär. i Gössäter, prästdotter. i Medelplana 1896 
Alma Sterner, prästfru Trollhättan, f. Trilleholm vid Mariestad 1888 (Skördekalas på Helledal) 
Anders V. Törn, stenhuggare, Skagen Österplana, f. 1869, son till stenhuggare i backstuga 
Petrus Törnqvist, målare, samlare Källby, f. i Medelplana 1893 
Johan Vester, stenhugg. F. i Västerplana 1871 
Karl Valentin, stenarb, petrifikatexpert Hällekis. Kom till trakten 1894 
Hilma Undén, f. Wohlfahrt, f. 1858. Disponentfru Gössäter 
Tora Undén, f. 1892 . På Gössäter från 1894 
Magnus Wikström, f. i Viksnäs vid Hönssäter, Österplana 1854. Fiskare, kalkbrytare. Fadern f. 1817, fiskare, 
prickhållare 
Fritz Wikström, f. 1883 på Hönssäter. Kalkbrytare. Son till ovanstående 
Öberg, överingenjör vid cementfabr.iken  Hönsäter. Kom dit 1909 
Emma Vinberg, fru, f. i Husaby 1884: linberedning o.d. 
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Några meddelare särskilt för tekniker eller föremål: 
Elsa Gustafsson, vävlärarinna, Forshem, f. 1881, färgning o.d. 
Brita Eriksson, f. o. 1907, Granliden, Gössäter: Vävtermer 
Natalia Jonsson, fru Kåvet, Forshem, f. 1867:vårdat gammal textil och spart bouppteckningar o.d. 
Ellen Landström, Öpl, f. 1873: föremål efter Hopparegubben 
Fru Vilhelmina Bengtsson, f. 1879. Föremål 
Ernst Holmén, Tyskagården, Fullösa: Helt privat hembygdsmuseum i flygel 
Filip Johansson o. fru Anna Johansson, f. 1890, Värmagården, Fullösa. Textil, skåp 
Arvid Persson, Nolegårn (?), Örnekulla, Österplana: bouppteckningar, föremål, gammalt magasin på stolpar 
Fru Lisa Johansson, Nolgården, Örnekulla har fina silkesmössor 
Aug. Jonsson, glasblåsare, f. 1860: Årnäs, Forshem 
Benjamin Lidholm, f. 1893 i Lidköping, målarmästare, föreståndare för Hantverks- och Sjöfartsmuseet i 
Lidköping-  Kunnig i fråga om kopparslageriet, Medelplana samt Holkakvarn där 
Georg Westerståhl, bagarmästare, kunnig i yrkesföremål, Lidköpings museum 
För Pingstvall på Lunneli invid Lidköping särskilt kunniga: 
Malin Skog, Forshem, f. Lidköping 1859 
Peter Hegardt, general, f. i Alingsås 1868 
Bertil Bergström, läroverksadjunkt. f. i Skånings  Åsaka 1876 
Natanael Gustafsson, f. 1879. Om kalkberget i Skår, Gökhem till jämförelse 
Hugo Lindgren, byggmästare, f. 1900 i Vilske-Kleva, Mösseberg. Om kalkbrytning i V-Kleva till jämförelse 
Fru Hellström, prästgården Österplanal, om vita flickor i liktåg från Halna sn. Jfr granriserskor vid Kinnekulle 
Stina Klang, f. 1888, Bokenäs, upplevt unga flickors granrisande i vita förkläden. 
Andra stänkvis kontaktade: 
Annie Johansson, f. i Skånings Åsaka 1873, mångårig hjälp hos fru E. Brink 
Nanna Andersson, f. i Nykyrka 1861, f.d. barnjungfru hos disp. Danielsens m.f. 
Nils Armini, f. i Vänersborg, folksk.lär. Om kalkbrytning på Hunneberg. 
 
Förteckningen på upptecknarens meddelare är avsedd att vara så fullständig som möjligt. Men fullt exakt kan 
den aldrig bli. Man har kanske fått ett tillfälligt meddelande av nog så betydelsefull art. Det kan ha dykt upp 
efteråt utan att man noga antecknat vem som gett uppgiften. För försummelser i den vägen ber upptecknaren om 
överseende. Årtalen har i regel angivits för att de seder som skildrats bättre skulle kunna orienteras och jämföras 
med andra från samma tid. På de flesta detaljuppteckningarna har meddelaren på nytt uppgivits. Kanske någon 
finner upprepningen tröttande, men den som sysslat med forskning i samlingar av denna art, vet hur värdefullt 
det är att lätt och snabbt få veta, vem som givit en uppgift och dennes ålder. Likaså hans eller hennes miljö och 
föräldrar, där deras förhållanden, såsom arbete, kläder, mat, bostad, helgseder m.m. skildras. Ibland har relativt 
unga meddelare visat sig vara traditionsbärare av stora mått, men här är icke platsen för en värdering. 
Genomgående har meddelarnas intresse varit mycket stort i kärlek till hembygden och dess minnen. Några 
meddelare från andra orter har även omnämnts – kanske i någon mån godtyckligt. Men de ha gett uppgifter till 
jämförelse. För stor gästfrihet, intresse och tillmötesgående i alla slag av hem tackar upptecknaren varmt med en 
önskan, att de många uppgifterna tillsammans må forma en liten kulturbild från Kinnekulle. 
 
MTG 
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Herrgårdar 
Råbäck 
Drag ur livet på Silfverschiölds och Klingspors tid 
Meddelare: Baron Vilhelm Klingspor, f. 1880 
Augusta Andersson vid Råbäcks hamn, f 1856, barnjungfru för barndom V. Klingsport från 1881-1886 
Tilda Almqvist, född på Sågersta kvarn 1860 
Kocka-Karl, torpare i Kleven (Karl Larsson f. 1853 
Mia Larsson, f. 1872 på Råbäck kaffekokerska på hotell Kinnekulle 
Axel Larsson, f. 1872 i Otterstad, kalkförman 
Elvira Klasson f. I Otterstad 1883, den förres syster, husa på Råbäck från 1911 
Tilda Eriksson f. Norberg i Fullösa 1865, till Råbäck 1888, gift med gårdssnickaren. Husa hos friherrinnan 
Louise Klingspor. 
Martin Gabrielsson, gårdsmed, f. 1869 på Råbäck 
Vilma Gabrielsson, f. Spångberg, f. 1874 maka till föregående Kammarjungfru hos friherrinnan Louise 
Klingsborg  
Karl Persson, f. 1863, statare kom till Råbäck 1911-12 
Mor Augusta Lidbeck f. 1852, torpardotter, rättarhustru 
Lovisa Andersson, mjölkerska f. 1854 
Förvaltare Karlström m.fl. 
 
Enligt ett gammalt dokument på Hönsäter av 1751 hade Råbäck rätt till vart tredje träd i Hönsäters skog samt till 
”det ena fiskewarpet wid Jynäs och fisket med Jagt”. Det kallas även Wadewarp. Dokumentet är en ”Instruction 
för gårdsfogden given å Hönsäter den 16 okt. 1751. Dessa bestämmelser föranledde år 1712 en rättegång mellan 
friherre Johan Stake på Hönsäter och Gabriel Gyllengrip på Råbäck. Den senare hade velat hindra Stakes folk att 
ta skog. I rättens utslag föreslås, att skogen och fisket skulle delas upp. (Dokumentet är genom kamrer Nils 
Lindh på Hönsäter 1940 avskrivet för Landsmålsarkivet i Uppsala). 
 
Råbäck ägdes på 60- och 70-talet av familjen Silfverschiöld, som egentligen hade sitt huvudresidens på Koberg 
nära Sollebrunn i Älvsborgs län. De bodde även ibland på Gåsvedsholm och ägde ett hus i Göteborg, St. Nygatan 
11. 
Det kom då och då stora laddningar matvaror från Kobeg till Råbäck, där man att börja med endast firade 
”sommarnöje”. Det gick ett legendartat tal i trakten, att på Råbäck hos friherrinnan Silfverschiöld var den 
elegantaste mathållningen i Sverige. Det sades t.ex., att i det hushållet hade en person ej annat att göra än att 
stöta toppsocker i mortel till strö, att det kunde vara 16 sorters bröd till frukosten, någon berättade 22 och att en 
gång gamle baron tog extratåg från Lidköping för att se på djuret när en älgtjur skulle styckas i köket. 
(Ovanstående berättat av en sedan många återkommande sommargäst på Hotell Kinnekulle, verkar mest som 
”legend”). 
 
Men en viss prakt måste ha utvecklats. Tilda Almqvist från Sågersta visste gott besked från sin barndom. 
Familjen Silfverschiöld brukade komma i slutet av maj i fyraspann med bruna hästar från Koberg eller 
Gåsvedholm. De hade vagnar med betjäning med sig och det var inte få: 
Fast det fanns en hushållerska vid Råbäck året om, medfördes en till och personalen var enligt Tilda följande 
personer: 
 
 1 hushållerska 
1 köksa 
1 kammarjungfru 
2 syjungfrur (husor?) 
2 strykerskor 
2 betjänter i livré 
1 kusk 
1 stallpojke 
 
Gamla baron Silfverschiöld hade två barn; en son = far till friherrinnan Louise, Klingspor och en måg Dardel. 
Unga friherrinnan Silfverschiöld hette Augusta och namnsdagen firades 9 september. 
Det fanns inte en gång i trädgården utan blommor vid sidan. 
Springvattnet var alltid påsläppt. Tilda tror att det var så även under torkan: ”Om di så skulle ha bùert di´t et.” 
Herrskapena brukade gå upp till ”kiosken” ovanför landsvägen och satt där och såg på solnedgången. 
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Vid namnsdagsfesten för Augusta var hela trädgården full med papperslyktor och fyrverkerier. Men det var fritt 
för var och en att gå omkring där (Jfr Lovisadagen nedan). 
Varje dag körde kusen ner ett lass ungdomar till sjön i familjevagnen, en vurst. De hade ett badhus vid hamnen 
med tält och bassäng och flotte. Där var mest damer och barn. ”Herra fick bada i sjön, om di ville.” 
 
På Silfverschiöldska tiden var det en väldig midsommarfirning, då alla torpens och utgårdarnas barn kom med 
blommor och bjöds på filbunke utanför köket. Sedan, när majstången restes, där landsvägen går nu, bars stora 
”klädesängar” (klädkorgar) ut med stora smörgåsar och dricka. Jfr kap om midsommar. 
Men denna stora festlighet upphörde sedan ett Silfverschöldskt barn dött i difteri på försommaren. 
 
Det var också på den tiden, som herrgårdspigorna vitklädda gick omkring och lussade och bjöd kaffe till alla de 
s.k. statarna på gården, dit hantverkarna som smeden och snickaren och kusken också räknades och barnen 
kläddes i rena särkar av moran på kvällen före, så att hon inte skulle få skämmas för dem! (Jfr kap om 
Luciafirande i bygden). Fast herrskapet inte var hemma eller kanske just därför? Ordnades det med ett jättelikt 
dopp i gryta på julafton i herrgårdsköket, som var bestrött med granris. Dt var rättarn och hushållerskan, som 
fick sköta värdskapet och möjligen inspektorn. Inga kvinnfolk var inbjudna, men de manliga av gårdsfolket och 
alla torpare, som på julafton gjorde något slags dagsverke och det vill de alltför gärna göra( Jfr kap. om julen ). 
1881 flyttade baron Carl Klingspor till Råbäck, gift med Louise Silfverschiöld f. 1859 – d 1934. 
Från 90-talet bodde de på Råbäck året om. Men förut i Göteborg om vintrarna.  
 
Augusta f. I Göteborg 1856 eller 1857 städslades som barnjungfru för baron Vilhelm, då han var omkring ett år 
(f. 1880). Hon skulle då också ha all tvätt om hand. Friherrinnan Louise var då 21 år. Enligt samstämmigt 
omdöme från personal, som varit i hennes tjänst, var hon mycket avhållen, fast hon inte gjorde mycket i sitt hus, 
hon var ej uppfostrad så. Personalen tyckte det hörde till att hon inte skulle lägga sig i de husliga sysslorna: ”Ho 
va friherrinna, ho va som en drottning” sa Augusta med stark övertygelse, när hon tänkte på den gamla tiden i 
hennes tjänst: ”Allt va ho ba, de gjorde vi så gärna. Å allri klandra ho, va vi gjorde”. 
”Det kvittar, hurdana ho var, men rar å snäll var ho, så förnäm å rar mot alla, å de var baron mä å de ä desse mä” 
(desse = familjen Vilhelm Klingspor). ”Men ho hållde på sin värdighet så gränslöst” 
Hon köpte mycket klänningar utomlands. ”Och diademer å allt möjligt”. 
 
Fd. kammarjungfrun Vilma Gabrielsson berättade: Friherrinnan var närsynt. Hon diktade och var mycket 
tänkande och hade ett oerhört minne. Hon skrev en liten god skildring av livet på Råbäck förr och dikterade för 
en flicka. Kammarjungfrun fick på senare tid skriva litet på maskin åt henne, ibland till sent om kvällarna som en 
slags sekreterare och fick börja vid halv 8-tiden på morgonen. Men kammarjungfrun fick hjälpa henne med 
mycket med toaletten, ta in vatten, som hon ibland tvättade sig med på sängen. Kammade henne, ta upp 
frukostbrickan på rummet. Bädda om mitt på dagen, sedan friherrinnan vilat middag i sin säng, hon var klen. 
Men hon tänkte så mycket på sitt folk. Genom kyrkorådet lät hon ibland dela ut kläder åt skolbarn, t.ex. trätofflor 
eller filttofflor. Och hon ordnade stora efterlängtade barnfester om julen. Se nedan. Men hon gick inte gärna 
ensam i gårdshemmen.  
 
F. kalkförman Axel Larsson blev vek i stämman, då han talade om ”gamla” friherrinnan Louise: 
”Ho va förfärligt snäll å hade omtanke om allt. De va nästa tyst en minut i gruva då, när vi fick höra, att ho va 
dö, Vi undra, hur det skulle gå”. De gamla arbetarna på Råbäck, di fick arbeta då å fick fina bostäder”. 
 
Baron Carl Klingspor var allmänt känd för sin förmåga att sätta i gång arbeten. Omkring 1885 byggde han en 
linbana från Råbäcks stenbrott i skogen till hamnen, han satte Lidköpings sockerfabrik på fötter, blev 
verkställande direktör i Hellekisbolaget för cementfabrikation, lät bygga turisthotellet vid Råbäck 80-talet och 
var en av de ledande, när det byggdes järnväg Lidköping – Forshem 1895. Han var också redare för mycket 
skeppsfart på Vänern. En handelsbod inrättades på 80-talet på Råbäck genom hans tillskyndande, så att folket 
slapp gå till bruksboden på Hellekis.  
 
Silfverschiöld hade dött 1879 och en förvaltare arrenderade Råbäck i nio år, patron Eriksson. Men enligt folket 
blev det mera arbete och förtjänst när Carl Klingspor tog tyglarna. 
”Gamle baron”, sade Kocka-Karl, var en karlakarl. Han va framsynter. Han hade inga pengar, men hans fru 
hade. Vad han låg i med alla bolag! Å han var med i riksdagen”. 
 
I boden tog en del av folket på kredit. På sommarn var förtjänsten en smula bättre än på vintern, och då kunde en 
del betala sina skulder. Men en del skulder betalades av baronen om de var i nöd, fick de litet var hjälp av 
baronen, berättade gamla Mia på turisthotellet. Hon var född i Rörmossen 1872. 
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När järnvägen skulle dras fram genom Munkängen, ville ingenjörerna dra den mer rakt och ämnade offra en del 
ståtliga gamla ekar. Men Klingspor kämpade för sina ekar och vann: ”Järnvägen fick tocka på sig” enligt 
Vilhelm Klingspor. 
Han var generös, då det gällde folkliv. I Råbäcks trädgård hade han satt upp en hel del statyer. Det kom ofta 
turister, som kunde vara nog så närgångna. De kunde ställa sig att titta genom rutorna på själva 
herrgårdsbyggnaden. En bärsöndag klev ett par gubbar in i salen och fråga unge femtonårige baron Vilhelm 
Klingspor om de finge beställa pilsner. Han lät dem få det, men när de ville betala, sade han: ”Jag tror nog min 
far vill bestå er pilsnern”. Då först förstod gubbarna att de gått fel. 
 
Baron Carl Klingsport var ytterligt barnkär. Gårdsfolket berättar, hur han brukade plocka upp ungar i sin vagn 
när han kom åkande och ge dem karameller. De försökte gärna hålla sig i närheten, där han skulle fram. Men när 
friherrinnan var med förekom inte detta. Hon ansågs vara mer stel, kanske blyg? 
”Han brukade gå när oss å fråga, hur vi mådde å fråga om barna” sade kalkförman Larsson ”Å friherrinna me å” 
”Det var en sorgedag, då vi miste baron Klingsport”, tillade han. Han var en industriman, en framtidsman” 
När han fördes hem som död, var det tända marschaller kring banan från Trolmen ända till Råbäck. 
Vid sorgehögtiden lät friherrinnan Louise dela ut pengar till alla arbetarna på gården, även åt småpojkarna i 
trädgården. Annars fick de väl mera efter rang och efter hur de arbetat på gården enligt meddelaren Mia Larsson. 
 
I det Klingsporska hemmet fanns även en syster till baron Carl Klingspor. Hon fick ha nästan allt om hand och 
tycks ha utfört en husmors gärning i hög grad. ”En kunde prata mé na om allting”, sade Augusta. 
Hon ordnade med barnfester och hon hade skolhushåll för de unga brorsönerna. Torparfolk har berättat, hur hon 
kom till dem vid sjukdom, även till torp, som inte hörde direkt under Råbäck. Hon kunde ha förning med sig och 
ge hjälp och råd, även religiös hjälp. När barnen var små, läste fastern med dem, innan de fick informator. Sedan 
när fadern blev riksdagsman på 90-talet gjordes det skolhushåll från höstterminen i Stockholm. 
Fröken Klingspor lagade mycket linne, stickade och gjorde ”handarbeten”, hon var oumbärlig. 
 
Något om rummen på Råbäck i Carl Klingsports tid  
Uppgifterna lämnade av f.d. personal. 
Nedre botten: I ena flygeln låg kök samt köksans och husans rum intill köket. Ett litet rum intill tamburen 
kallades ”lilla matsalen” med linneskåp. 
På andra sidan var hushållerskans rum och tre gästrum. Mera i centrum låg barons två rum, tambur, matsal på 
mitten och serveringsrum mellan sal och kök. Köksan bodde i matrummet. Husa och kammarjungfru delade rum. 
Friherrinnan hade sängkammaren en trappa upp med ett rum bredvid och toalett rum för baron. Ett stort rum rätt 
över: salong, gästrum och gavelrum för barnen, då de var små. Badrum fanns redan på 80-talet, vid en mindre 
trappuppgång. Dessutom fanns en tredje våning, där bl.a. betjänten hade ett litet rum. 
Det var skurgolv i kök, matsal och flera rum. Målade golv i salong och gästrum. 
 
Personalens matordning  
Enligt Augusta f. 1857 
Arbetet började i olika tider för olika medlemmar av personalen: 
 Kl. 5, 6 eller 7. Augusta, som var barnjungfru hade att sköta gossen kl. 7 han fick någon välling, ägg och 
smörgås. 
Personalen fick sedan sin frukost kl. 08.00. De fick god mat, och det dukades med duk i serveringsrummet. 
Frukost: Smörgås, mjölk, kaffe, kallskuret och goda skorpor med sirap i 
Middag: Kl. 12 två rätte, men på söndag tre rätter, ty det var friherrinnan van vid för personalen i det 
Silfverschiöldska hemmet.  
Eftermiddagskaffe: med dopp kl. 4 
Kväll: te med kallskuret o. dyl. 
 
Personalen hade varannan söndagsförmiddag fri, varannan söndagseftermiddag, men ingen annan ledighet, ”om 
en inte riktigt bad att få ledigt någon eftermiddag”. Man kunde få gå hem till föräldrarna ibland. Det var inte 
extra ledigt på midsommarn en gång. 
 
På den yngre meddelaren Wilma Gabrielssons tid f. 1874. 
Då var personalfrukost framflyttad till kl. 9 med gröt, smörgåsmat, kaffe med bröd 
”11-kaffe i all hast, när hushållerskan var medgörlig”. 
Middag kl12 tvårätter 
Kaffe kl. 4 
Kväll  kl. 7 lite av varje 
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Herrskapets tider var då: 
Frukost kl. 10 
Lunch kl. 1 eller ½ 2 
Middag kl. 6 eller 7 
Hela julmiddagen åts i köket 
 
På Vilmas tid åt personalen i kökskammaren och fick på senare tid egna rum. Det var då hushållerska, köksa, 
husa, kammarjungfru, betjänt och betjäntpojke, som sedan lärdes till chaufför. 
Betjänten serverade, passade herrarna, borstade åt dem, torkade disk, putsade silver, fyllde lampor (före 
elektriskt), eldade kakelugnar, dock inte alla. I det stora huset delade personalen eldningen och va och en bar upp 
sin ved nerifrån. 
Främmande herrar passades av betjänten. 
Gäster fick för övrigt mest sköta sig själva. 
Kammarjungfrun passade ju friherrinnan, lagade hennes kläder, var ofta mellanhand mellan henne och 
hushållerskan och följde henne på resor. Hon skulle också se till linnet. 
Husan förestod tvätt och strykning, även glansstrykning. Hon passade gästrummen. 
Köksan fick hjälpa till med all mat, men Hushållerskan gjorde alla uppköp till maten. Det kunde vara 
trädgårdselever, två stycken, som åt i det matrum, som tillika var köksans rum. Ibland åt de tillsammans med 
personalen, ibland ensamma.  
Mjölkerskan Lovisa, som från 1885 en tid framåt hjälpte till i köket, mindes följande dagordning från den tiden: 
Kaffe med skorpor kl. 7, frukost kl. ½ 9 med välling, sill och potatis o.d. och ibland smörgås, middag kl. 12, 
aftonvard kl. 4, ”kvällsmål” kl. ½8 gröt och ibland smörgås. 
Herrskapet hade då varenda lördagskväll med risgrynsgröt. 
Vid fina middagar kom trädgårdsmästaren in och dekorerade borden. Sedan klädde han sig i livré tillika med 
betjänten och kusken för att sköta serveringen.  
Husan fick gå med och servera, endast om det var alltför många fat. 
Kusken kom varje söndag in och drog upp klockorna.  
”I gamla herrskapets tid” fick tjänarna enl. gamla Lovisa väva en hel del. Om vården vävdes både linnevävar och 
bomullstyg.  
 
Personalbröllop på Råbäck 1886 – När barnjungfrun gifte sig 
Augusta, som var född i Göteborg 1857 ville 1886 gifta sig med medskepparen och kalkbrännaren Carl 
Andersson vid Råbäcks hamn, son till mjölnaren i Sågersta kvarn. Herrskapet ville helst, att hon skulle stanna 
kvar och de fick henne att stanna ända till bröllopet som stod i november. Hon fick 50 kr i bröllopsgåva, och 
baron Klingspors höll bröllopet åt henne. Fröken Klingspor band hennes myrtenkrona. För resten hade Augusta 
svart klänning och hade måste leja hjälp för att få sytt. En sömmerska bodde i grindstuga och sydde en del åt 
bruden, en annan sydde klänningen. 
 
Brudens mor bodde i Göteborg och brudgummens mor var död. Bröllopet stod då hos brudgummens far och 
syster i Sågersta kvarn. Ett par vänner till brudparet fungerade som värdfolk. Ett par töser klädde bruden. 
Lördagen den 6 november vigdes de i prästgården och kördes dit med herrgårdshästar. Fyra äldre män följde 
som vittnen. Bruden bar då kängor på fötterna. Hon var ovanligt väl klädd, ty hon hade särk av fint linne och 
byxor, ett plagg som inte hennes mor eller mormor hade begagnat, enligt vad Augusta själv trodde. I utstyrsel 
hade hon sex stycken underkjolar: tre yllekjolar och flanellkjolar. Som barn i hemmet hade hon aldrig haft byxor 
heller.  
 
Vitsömmerskan i grindstugan hade hjälpt henne att sy lakan och sticka täcke. Sedan fick Augusta sticka täcke 
själv som gift.  
Av brudgummen fick bruden en psalmbok av svart sammet med ett förgyllt kors på. Den var tryckt med tysk stil 
1883, fin stil och var fin med guldsnitt och kors som knäppe. ”Den har ja än” sade Augusta 1940, när hon 
berättade om sitt bröllop 1886. 
 
När brudparet kom ”ifrå kyrka” kom en spelman dem till mötes långt upp i skogen. Middagen var färdig. Det 
bjöds på fruktsoppa, kött och fiskpudding och öl och brännvin. ”Må tro, då va han gla´r”, sade Augusta om 
brudgummen. ”Men de va min fasa!”. På kvällen dansade de, alla skulle dansa med bruden och danspengar. De 
dansande gav mycket olika, från 25 öre till 5 kronor. ”Ja fick mycke pengar”, berättade Augusta. De va så många 
skeppare, som va me, å de hade sej så! De la ihop till spelmännen”. Danserna var ”polske å vals å polkett å 
mazurka i turer”. Och de dansade hela natten. ”Polske dansa di bäst. Di neg inte ”. 
 



 12

”Allihopa dansa, di gamla gummorna med: De hade kjolar så via, så de slog mot väggera. En gammel gubbe 
dansa så: ´Scho, sa hán. Gubbarna var på bröllopet klädda i vadmal och stövlar. En gubbe, som dansade bra, 
hade stora ”krögstövla” på sig, men det gick bra ändå. ”De va la rolit” sade Augusta vid minnet, fast själv 
dansade hon inte skickligt, ty hennes föräldrar hade uppfostrat henne så strängt. 
Troligen förekom inte den underliga gamla dansen Skävelappen på bröllopet, men Augusta hade annars sett en 
hushållerska på herrgården ensam dansa den dansen. Hon drog upp kjolen mellan benen, hoppade, dansade och 
sjöng. 
Det var bröllop i dagarna tre eller nästa hela veckan. De andra dagarna åt de och pratade ”å skôja” men dansade 
mindre. Det var inte underligt, att det var många skeppare med på bröllopet. Sågersta ligger ju nära hamnen och 
enligt Augusta var hamnen på 80-talet fullt med skutor och vita segel. 
 
Julen på herrgården i Carl Klingspors tid 
Redan på den tiden, när familjen Carl Klingspor bodde i Göteborg mindes Augusta personalens stora julhögar, 
som lades ut i serveringsrummet: Russin, mandel och nötter på en tallrik samt ett halvstop punsch, som de skulle 
ha att bjuda på. I varje julhög var det fyra sorters bröd: 
1. en stor kaka (troligen rågbröd) 
2. en vörtlimpa 
3. en vetekrans 
4. en stor pepparkaka 
 
Bredvid tallriken låg ett kuvert med omkring 20 kr. Hushållerskan fick nog 50 kr trodde Augusta.  
Sedan man flyttat till Råbäck fick personalen julhögar och presenter inlagda i paket ”ungefär som vid jularna i 
Göteborg”. Man doppade i gryta vid 1-tiden. Herrskapet först, personalen sedan. Till herrskapet tog de förr in 
grytan i salen, men på senare tid lät friherrinnan ta in granar i köket till en liten grön sal och dukade där för dopp 
i gryta. (Detta hade unga friherrinnan talat om, sade Augusta). Sovel till dopp i grytan var skinka och korv, men 
man hade knappast potatis. Till efterrätt var det klenäter el. dyl. Personalen fick samma mat. 
 
Det var ingen gemensam samling för herrskap och personal. Tjänarna fick kaffe för sig i serveringsrummet med 
mycket julbröd, varvid julhögarna var framlagda jämte julklapparna. Herrskapet tände gran vid sitt kaffe. Man 
hade ingen julbock eller dylikt till julklapparna, men Augusta tror, att de hade verser. ”Å så mö skräp, som de va 
i salen då!” Till julkvällen åt herrskapet först skinka, sedan lutfisk, gröt och smörbakelse. Personalen hade 
mandel i gröten, och de rimmade på gröt. Granen hade klätts av fröken Klingspor. ”Hon arbetade å slet å gjorde 
allting”, tyckte personalen. De andra ”aftnarna” i helgen hade man fisk och gröt men inte dopp i gryta. 
Tjugondagen firades inte. Till julottan åkte herrskapet, och personalen turades om att fara dit. 
 
Jultilldelning på Råbäck 
Enligt Lovisa, f. 1854. 
På Silfverschiölds tid, 1860-70-talen, fick alla, som bodde framme på gården julsaker: en rågbrödskaka, en stor 
rund vörtlimpa, en rund vetelimpa, en vetekaka med hål på mitten. Lovisa minns ej, om det kunde vara russin i 
något bröd i den gamla tiden, ej heller om de fick något ”sågel” till jul.  
På 80-talet kom de från fattighuset på Råbäck till herrgården för att få korv och bröd. 
På 90-talet utdelades litet kaffe och socker från herrgården. 
 
Julkalas 
Julkalasen började redan på juldagen. Det kunde komma mycket främmande: ”Herrskaperna på herrgårdarna 
åkte te varann”, sade Augusta och tillade: ”Då hade en strävat långt före jul.” 
 
Julfest för personalen på Råbäck i Carl Klingspors tid 
Omkring 20-dag Knut var det stort kalas på Råbäck för tjänarna och alla, som hade arbetat vid herrgården under 
helgen samt extrahjälpen. Det brukade vara supé med smörgåsbord, småvarmt och varmrätt. Ibland åt man i lilla 
matsalen där tjänarna äter. Friherrinnan kom ut och hälsade och tog alla i hand. Även baron hälsade på dem, men 
sedan gick de undan och lät folket roa sig. Man lekte sittande ringlekar som ”lasta skeppet” o.dyl. ” 
Detta hade de hållit på med i alla år.” Även någon eftermiddag kunde personalen få koka kaffe, spela och dansa 
till fiol. Men när friherrinnan ringde, var det slut.  
 
Råbäcks julfester för barn från 90-talet 
Barnfesterna på Råbäck började enligt Augusta på 90-talet. Många har berättat om dem med stor glädje vid 
minnet. Festen var vid "trettonde, trettonafta” eller fram emot tjugondag Knut. Elvira var 8 år gammal, då hon 
första gången var med om barnfesten (f. 1883).  
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Barnen samlades i kökskammaren och tog av sig där. Alla barn var högtidsklädda. Det var barnen från Råbäck, 
Storängen och Frälsegården. De första julfesterna fick de kaffe och stora runda bullar med smör och uppskuret 
emellan, en stor pepparkaka och äpplen. Kaffeborden var dukade med ljus och blommor: tulpaner och hyacinter. 
Pojkarna fick äta i köket, flickorna i serveringsrummet. Men lite senare på julfesterna fick de mat: köttbullar och 
bruna bönor. Och efter trakteringen fick de gå in i salen och ta friherrinnan i hand. Baron stod bredvid och talade 
om deras namn efter en lista. Barnen fick niga och bocka för de unga baronerna. Sedan klappade baron i hand, 
och de fick börja springa kring gran. De kallade det för att ”röste julegrana”, men de fick inte själva plocka ner 
något ur granen, utan det gjorde betjänten och delade ut å dem. De fick varsin julklapp, ett paket åt var och en 
samt en påse med gott och stora pepparkakor. Julklapparna kunde ligga utlagda i högar på bord i stora förstugan. 
Vanligen en nyttig och en rolig sak åt varje barn, ex. ulltröjor, virkade mössor, vantar, strumpor, böcker, 
munspel o.d. Baron själv ropade upp barnen den ena efter den andra och gav dem julklapparna med egen hand. 
Han var mycket barnkär. Fröken Klingspor satt vid pianot och spelade för barnen, som fick dansa i salen. I 
trappan kunde det vara ordnat med kinematograf. Baron och friherrinnan brukade leka med dem, t.ex. 
”blinnebock”. De här festerna var det roligaste barnen visste: ”Å det längta vi till!”, sade en gumma. 
 
Barnfester vid barons födelsedagar 
Det bjöds också till barnfest, när baron fyllde jämna år. Det kunde vara bortåt 75 barn, som då fägnades med 
kaffe, smörgås, bulle och pepparkaka. Dessutom fick de kläder: stövlar, klänningstyg, kängor o.d. Bara bra 
saker.  
 
Födelsedags- och namnsdagsfester i gamla friherrinnans tid 
På jämna födelsedagar bjöds de äldre från gårdarna på stor fest på hotellet, ex. vid 60- och 70-årsdagarna. Det 
var sittande bord: middag. En stund efter middagen bjöds kaffe med dopp. Alla vuxna av folket var då bjudna. 
En gång hade man anordnat med sång o.d. Sedan fick folket gå och se sig om på herrgården. På 60-årsdagen var 
friherrinnan själv bortrest. Hon dog före sin 75-årsdag, men på hennes födelsedag gjorde baron Vilhelm i alla fall 
en fest för folket på hotellet: en minneshögtid med supé. Hotellet fanns sedan 80-talet, men ännu 1888 fanns där 
bara matsal, kök och två flyglar. Före järnvägen kunde hotellet hämta sina gäster vid båtarna i charabanc.  
 
Lovisadagen på Råbäck 
Under friherrinnan Louises tid, var Lovisadagen årets största fest på Råbäcks herrgård. Det var 25 augusti. 
Folket fick gå i parken utan avspärrning, vilket mycket uppskattades och utnyttjades. Grannarna från de andra 
herrgårdarna kom åkande. Mellan flyglarna hade man satt upp en Lovisatransparang och marschaller kring 
gårdsplanen. I buskarna under augustikvällen brann det bengaliska eldar och kulörta lyktor. Man kunde även 
bränna av annat fyrverkeri. En guvernant från Hellekis anlitades gärna att ordna. Det uppfördes levande 
charader. Porträtterna av fru Lenngren, Per Svinaherde m.m. Lustspel av olika slag. Man kunde också ha positiv 
och tittskåp. Det var verkligen folkfest. Många medverkade. 
Dessa namnsdagsfester firades i många år, så länge sonen Vilhelm Klingspor mindes och även på friherrinnan 
Louises senare år om också i mindre skala. Friherrinnan ville, att alla skulle glädja sig med henne den dagen. 
Därför utdelades åt alla änkor på hennes gårdar 15 kr den 25 augusti. Det var Råbäck, Storängen, Helledal, 
Österäng och Frälsegården. Inspektorerna fick sköta utdelningen på de avlägsnare gårdarna. Men åt dem, som 
bodde närmre, fick sekreteraren åka ut efter häst med kuvert, innehållande brev och pengar.  
 
Fragment av andra årshögtider på Råbäck 
På fettisdagen hade man ”simla och mjölk”. 
Till långfredag tog barnen hem ris. De kunde köpa band och fjäder i staden till riset och slog varann på sängen.  
Påskbrev skrevs inte på själva herrgården, men i ”stugera sprang de med påskbrev, små lappar, som de kasta in. 
De glänta på dörren å kasta in.” Det var färglagda påskkärringar, som red på kvast och hade med sig sopa, raka 
och smörjehorn. Det görs inte mycket nu. Men påskeldar har de än med skott. 
Påskafton hade man risgrynsgröt på herrgården och ägg, som herrskapet skrev vers på.  
1 maj, då skulle man äta ägg, enligt gamla Augusta, f. 1856. Men knappast herrskapet. De talade om att de skulle 
dricka märg i benen, sade Tilda Er. Men det var före hennes tid. Hon kom till Råbäck 1888. Personalen hade inte 
fritt 1 maj, såvida de inte särskilt bad om ledighet. 
 
Logen= ”lokalen” på Råbäck 
I början på nittonhundratalet (1896 G.A.) inreddes det gamla (vagn) stallet till en enkel samlingslokal för en 
nybildad godtemplarloge.  Sedan denna lokal kommit till, har ofta fester och föredrag ordnats där. Man säger 
vanligen rätt och slätt ”lokalen”. Logen kallades ”Silfverschiölds minne”. Baron hjälpte ofta med bidrag till 
festerna. 
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På ”lokalen” har  till och med medaljutdelning ägt rum, ex. 1918 eller 19(?), då omkring 40 personer fick medalj 
av friherrinnan själv och landshövding Ekman talade. Inspektorn, patron Eriksson, som varit gårdens arrendator, 
fick vasaorden. Han kallades ”patron” i all sin tid. Kamrer Jonsson fick guldmedalj. De andra fick silvermedalj 
och 500 kr var. T.ex. snickarn och hans hustru Tilda fick var sin medalj.  
 
Fattigvård och knektar på Råbäck 
Det var roteindelning: varje gård var skyldig att hålla en knekt, ibland med häst. Knektarna var inkallade en 
månad om året, ibland längre tid. De hade torp (och visst kvantum halm och kofoder. G.A. ??) Rusthållaren 
måste bestå dragare, när knekten behövde hjälp, även om han inte gjorde dagsverken på gården. De, som var 
(husarer?) eller knektar fick tjäna, tills de blev pensionerade. Sedan kom det inga nya. 
Fattigvården i kommunen ordnades först fram på 1920-talet. Förr måste gården ensam sörja för sina gamla och 
ensamma, men nu är det församlingens sak och det kommer på debetsedlarna. Det har på ett vis blivit mera 
rättvist, men enligt Vilhelm Klingspor visade det sig, att gårdarna hade betalat 2000 kr mera i kommunen för 
sina fattiga än vad det nya systemet tillät efter övergången från rotesystem till ordnad fattigvård.  
 
Tvätt på Råbäck 
Tidigt hade de primitiv vattenledning, en ränna av borrade furustockar enligt smedshustrun Vilma Gabrielsson, 
f. 1874. Ledningen gick till lagården, stallet och köket. Förut kördes vatten. Man tvättade i tvättstugan på gården 
med klappning och sköljning vid sjön, dit hela lakekaret kördes av någon dräng. 1882 blev det rörvattenledning 
på Råbäck. 
 
Tilda Almqvist från Sågersta kvarn, f. 1860, berättade: 
Då herrskapet Silfverschiöld var på Råbäck, kunde de ha lak var 14 dag. Men för folkets tvätt var det lak ett par 
gånger om året. Åtta torparhustrur hjälpte till utan betalning för bara maten. Om vintern kunde man ta in vatten 
med en ränna från pumpen på stallgården till brygghuset. Men på sommarn tillät ej friherrinnan att de sköljde 
där. Man använde då tvätthuset vid sjön. Tilda hade gått i dagsverke för sin mor. När hon gått och läst, fick hon 
laka garn en hel vecka för bara maten. ”De gamle folka fick allt arbeta mö för inte”, lade hon till i skildringen.  
 
Gårdsmeden och statarbostäder 
Gårdsmeden Martin Gabrielsson, f. på Råbäck 1869, son till gamle gårdsmeden, har berättat åtskilligt om 
arbetet: 
På faderns tid hade familjen ett rum och kök med öppen spis i båda utrymmena. Det kokades i den yttre spisen. 
Tre familjer bodde i samma hus: smeden och snickarn hade lika stora lägenheter, men lagårdskarlen bodde i ett 
rum och delade det s.k. bakköket med de andra, ty där fanns murad ugn för dem alla att baka sitt bröd i.  
Snickarverkstaden låg i en lägenhet på husets gavel, nu bostad.  
Stat 
Gamle smeden hade full stat: 
En kanna mjölk 
Omkring fem tunnor råg 
Tre tunnor blandsäd 
Möjligen en tunna vete (?) 
En skeppa ärter 
Malt till dricka, troligen en halv skeppa. Det räckte till en 60-kannorstunna två gånger. Man bryggde till jul och 
på våren.  
Intet i klädväg ingick i lönen. 
I pengar var det troligen 125 kr om året. 
Kastved och ris hörde till staten. 
 
Stat för smederna tog nog slut, när patron Eriksson arrenderade Råbäck av baron Klingspor. Martin Gabrielsson 
tror, att fadern hade stat till 1887. 
Sedan blev det dagspenning + bostad + vedbrand + en kanna mjölk + potatisland + litet trädgård. 1,25 kr per dag, 
och någon timme togs från den långa arbetstiden. Man hade ju börjat kl. 5 på morgonen.  
 
Barnarbete för smedernas barn 
Smedens barn fick tidigt gå och rota i trädgården. Martin började vid 13 års ålder med arbetstid från kl. 5 på 
morgonen. De två första åren fick han 25 öre per dag, men den tredje sommaren 48 öre. Mattider var då för dessa 
arbetare, barnen inräknade: 
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Före arbetstiden på morgonen en kaffeskvätt. 
Dagmål = frukost kl. 7: en halv timmes rast för att äta sill och välling. 
Middag kl. 12: fläsk eller potatis med flottdopp o.d. mjölk. 
Sedan intet mål förrän kl. 8, om de ej kunde slinka hem för att få en kaffetår, de som bodde vid herrgården.  
Kvällsmål: ”vassgröt” eller rester. 
På sommaren två timmars middagsrast, på vintern en timme. Arbete så länge man såg.  
 
Smeden Martin Gabrielsson, meddelaren, tränade i yrket en tid hos smed i Lidköping 1890. 
Han gifte sig 1892 och hade före giftermålet 1,75 per dag. Efter giftermålet hade han 17 öre i timmen men ingen 
stat. Snart fick han dock 170 per tio timmars arbetsdag + ved och bostad + 3 l mjölk. 
Fadern fick rum ovanpå. 
 
Om smeden inte hade fullt arbete i smedjan, fick han hjälpa till med byggen och snickeri. Han gjorde även de 
stora slakterna. Gamla smeden kunde på Silfverschiöldska tiden få slakta 14 oxar om julen. Det skickades sedan 
stora laster med kött och buljong till herrskapet på Koberg. 
 
Smide 
Gården höll smedjan med stenkol. Det blev inte mycket tid att smida åt andra. Herrgården behövde i regel 
smedens arbetskraft själv. Smeden skulle göra alla ”söm”, som behövdes på gården. Harvar, plogar o.d. var alltid 
hemgjorda. Reparationer på vagnar och slädar skulle utföras. Galler och grindar, t.ex. trädgårdsgrindarna och 
gallret kring terrassen är smitt av Martin Gabrielsson. Man hade mycket oxar. De och hästarna kastrerades nog 
av djurläkaren. Sista paret oxar på Råbäck fanns ännu omkring 1910 enligt meddelare. På Österäng fanns det 
oxar 1913. 
 
Sko oxar 
Att sko oxar var ett svårt arbete. Men det gjordes endast, när det var isgata. Oxens sko var bara som en skålla på 
ena sidan med tre söm och en pigg. Djurens skoddes på fötternas utsida, men det var ett besvärligt uppdrag, som 
man undvek, om det inte var halka. Man måste vara tre karlar om en oxe och slog ett rep om foten nedanför de 
små klövarna och vinschade upp foten med en vev, som satt med en rulle i taket. ”Sen fick en sätta knä emot.” 
Foten gick fram och tillbaka. Oxen ryckte under skoningen och röt nog ibland, men arbetet gick rätt fort. 
Beslagen på oxarnas ok gjordes av gårdssmeden.  
 
Rättarens bostad m .m 
Gamla Lovisa, f. 1854 berättade: 
Fadern var rättare på Råbäck, och de var sju syskon, som levde. Rättarebostaden var ett rum och kök, ty ingen 
hade större bostad, varken kusken eller någon annan. Men rättarn bodde med egen ingång i en stuga, där det 
fanns en annan ingång för de s.k. ”verkarna”, det var dagsverkarna, som arbetade i stället för torparna på Råbäck. 
Det var alls inte ovanligt, att torparna lejde drängar för att göra deras dagsverke. Ibland brände de själva kalk i 
stället. Kvinnodagsverken betalades då med 50 öre per dag. 
Lovisa började vid 10-12 år att gå i trädgården. Fadern var klen och måste sluta som rättare. Han fick då istället 
torpet Månstorp och Lovisa, som var 13 år, måste arbeta på Råbäcks herrgård, både i trädgården och ute på 
gärdena mellan kl. 5 på morgonen och kl. 8 på kvällen.  
Arbetstiderna med raster var följande: 
 
5 - halv 8 arbete, halv 8 – 8 rast för frukost 
8 – 12 arbete, 12 – 2 middagsrast 
2 – 8 arbete utan rast på sommaren 
 
I matsäcken brukade Lovisa då ha lite mjölk och smörgås, ”pannekaka”, ofta potatispannekaka med potatis och 
morötter i: ”Dä ä gôtt me lite fläsk iblann, va en kunna ha te sugel.”  
Som ung gick ej Lovisa till herrgården på vintern. Hon fick ingen lön in natura. Men på Silfverschiölds tid fick 
de ”lite te jul å lusse, lite brö å kaker å lite sugel mä – ja kommer inte så vidare ihåg de”. 
 
Mjölkning 
Från 1885 eller 1886 började Lovisa gå och mjölka på Råbäck och höll i med det i 24 år. Hon hade 60 kr i lön 
men ingen mjölk. Inte heller skor eller tyg. Först bodde hon i torpet och hade att gå nära en halv mil varje dag 
två gånger. Det var 14-15 kor, som skulle mjölkas klockan 5 på morgonen och klockan 5 på aftonen. Man 
mjölkade inomhus. En lagårdskarl hämtade in korna, som ibland släpptes ut igen efter mjölkningen även på 
aftonen. Arbetet var likadant under helgerna. I mejeriet var en mejerinna och en mejeripiga. 
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Det blev omkring 100 liter mjölk per dag, ”om det tudde” (=om det nu räckte). Ibland kunde det vara mindre. 
Mjölken hälldes i stora kylare, som hängde i hakar i vattnet i stora bassänger. Det var en slags vattenledning. 
Mjölken tappades ut vid sidan. Där var en kran. Sedan hälldes grädden ur, tror Lovisa. Kärnmjölken gick till 
grisarna, likaså vasslan efter ystningen. ”Förrer va de vanli skumost.” ”Å så kärna di. Kärna drogs runt av en 
häst. Han gick utföre å körde, å mejerinna passa på, när de vart smör.” 
För att få mera förtjänst hjälpte Lovisa mycket till i köket mellan mjölkningarna. Ibland var hon ute hos torpare 
och statare och hjälpte till med att laka och slaktens tillvaratagande för 50 öre om dagen. Lovisa hade en tös att 
ensam försörja.  
 
Statare på Råbäck 
Enligt Lovisa, f. 1854: 
”Statare fick skummjölk. Förr fick de en kanna.” De hade också spannmål i stat på 1860-70-talet. ”Statara hade 
griser. En del hade höns.” Endast en gris var, men de hade varsitt svinhus. På sommarn kördes grisen i vall åt 
skogen. Om kvällarna togs grisen in. 
 
Enligt Karl Persson, f. 1863. Han kom som statare till Råbäck 1911-12. Då var lönen 250 kr + stat. Det var råg, 
korn, havre, vete, mjölk. ”Vi hade å leva på, men de va inget te kläder.” Bostaden tyckte han var bra på ett rum 
och kök: ”De va inte sent då.” 
 
Rättare på Råbäck enligt mor Lidbeck 
Hennes make blev rättare 1880. Lön: 1,50 per dag. En kanna mjölk till en början, men sedan tre stop. ”Ve sulle 
di ha: en famn å fyra lass ris å så husavära naturligtvis, två rum å kök. Där va vi i trettifem år å hade sex barn.” 
Mor Lidbecks mor hade också bott hos dem. Själv fick hon gå i dagsverke för 60 öre per dag på herrgården.  
 
Rättare på Råbäck enligt gamla gårdsböcker 
1889 hade en rättare (Funcke med 4-5 söner): 
 
1,50 kr per dag 
1 kanna söt mjölk 
1 kanna skummjölk 
samt bostad och vedbrand. 
Spannmål fick han köpa: 96 kg råg 
40 kg vetemjöl = 7 kr 
rotfrukter och potatis 
en spädgris = 8 kr 
 
Funcke slutade 1917 efter omkring 50 års tjänst. 
Rättaren räknades till statarna. Likaså snickaren, smeden, bryggarn, stallare m.fl. 
 
Slakt vid Råbäck 
Enligt smeden Gabrielsson, f. 1869: 
Till 1887 var smeden slaktare. På hösten var det stor nötslakt. Till jul: gris och kalv. Vårslakt: gris och kalv. Men 
dessemellan mindre slakter på kalv och höns. Senare bekostade gården en, som fick gå i slaktlära i Stockholm, 
och han kallades ”slaktarn”. Torpare eller drängar hjälpte till vid slakt. Och sedan var det hjälpgummor i köket. 
 
Enligt gamla blinda Inga Larsson, f. 1849: Inga var torpartös från Bossgården. Gifte sig vid 28 år med en 
arbetskarl vid Råbäck. Han var stalldräng 2 ½ år. De bodde vid Storängen. 
Inga brukade vara nere vid herrgården. Förut hade hon bl.a. haft tjänst hos en mamsell, som hade ölbryggeri vid 
Råbäck. Det var att tvätta buteljer, tappa dem fulla o.s.v. Och så hade hon haft tjänst hos flera torpare.  
 
Vid slakt på herrgården måste torparnas tjänare vara framme och arbeta, sade Inga. På våren kanske de slaktade 
ett par svin och en ko. Inga var nere vid gården i åtta dar och fick bara maten i lön. Det var en sträng husmor 
friherrinnan Silfverschiöld. Det var inte värt att slarva sig fram i arbetet. 4-5 kvinnor arbetade vid slakten. De 
hackade köttet. De fick trä hackmaten genom horn och ”stoppa ner korven, tills han blev full. Hushållerskan va 
mä å ordnade.” Man hade ett särskilt rum i stora byggningen vid arbetet med korven. Hushållerskan kokte och 
silade, så det skulle vara i ordning, tills herrskapet kom från Koberg. 
 
Höstslakten enligt smeden Gabrielsson. Då de plöjt ifrån sig hösten, var en del oxar utgamla. En höst slaktade 
meddelarens far, också smed, 14 stycken oxar. Herrskapet var då på Koberg i Upphärad. En del av köttet och 
buljong skickades dit. Alla statare skulle ha slaktbitar. 
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Det kunde vara 6-10 hjälpgummor, och de bar alla hem till sitt, korgar fulla med buljongkött. De fick också korv. 
Att stoppa korv hette då i orten: att korva, att fjäla korv, fjäster 
 
Torpare i gammel tid 
Numera har alla torp arrenden, ofta enbart i mjölk, vissa liter per dag efter viss fetthalt. När året är slut utjämnas 
det på kontot och ofta få de något att fordra i mitten av månaden. Men på Silfverschiöldska tiden var det nio torp 
under Råbäck. 
 
Kocka-Karl Larsson i Kleven född på Råbäck 1853 har berättat en del. Modern var av torparesläkt i Medelplana, 
fadern, 1803-93, var torpare i Kleven.  När fadern tillträdde torpet 1836, var han 33 år och gifte sig. För torp och 
hus skulle han då göra 60 dagsverken per år, beräknat efter lön av 18 skilling om dagen (ungefär = 37 öre). Men 
detta fick han inte ut kontant. För extra dagsverken fick han samma taxa. Hustrun skulle för torpets arrende 
spinna åt herrgården 6 marker blår eller 3 marker lin. Gården höll materialet. ”Torpare sulle göra arbete i köket, 
när de behövdes, men ingen betalning.” Småningom steg dagspenningen  till 24 skilling för manlig arbetare = 50 
öre. 
 
Då betalades kvinnodagsverken, ”kvinsdagsverken”, med 18 skilling. De måste gå till herrgården, så snart rättarn 
kallade, hur svårt det än var att lämna hemmet. Detta kallades av folket med det betecknande ordet gårdens 
pockerätt. Och detta ord begagnades allra mest om kvinsdagsverkena, troligen därför att de kom allra olägligast. 
Därför måste ju ofta torpen hålla piga tills flickorna var såpass kraftiga, att de kunde gå i mors ställe. Två barn 
brukade få klara ”ena dagsverke”. Arbetstiden var kl. 5 på morgonen till åtta på kvällen med en timme fritt till 
frukost och två timmar till middag. Ingen aftonvardsrast på den tiden. Vid slakt var det vissa, ”som sulle vara mä 
då”, sade Kocka-Karl. Mycket tidigt hade fadern fått hålla dräng till hjälp med dagsverkena. Torparna på Råbäck 
brände ofta lim = kalk åt gården och fick då betalt för vad det blev. Men det kasserades vid minsta fel, så 
förtjänsten blev ej stor.  
 
Axel Larsson, kalkförman vittnar, att ofta på Råbäck sonen gått i faderns arbete. I regel god arbetsledning. Ofta 
var de unga ute i tjänst hos bönder först.  
 
Herrgårdens murare hade torp 
Augusta Lidbeck på Storängen, f. 1853, berättade: 
Hennes far hette Olof Larsson, född på Koberg 1812. Han var murare. Han skötte all murning på Råbäck, lagade 
hus, var med, när de byggde ladugårdar m.m. För detta hade han torp under Råbäck. Tre dagar i veckan ålåg 
honom att arbeta på herrgården för torpet, och tre dagsverken för halv stat. Torpet måste hålla dräng. ”När en 
dräng fick 100 kr i lön, då var det stort. För att få in pengar till drängens lön fick de ”föa opp en oxe eller kalv å 
fara te stan å sälja te drängalöna”. ”Mor, ho fick göra kvinsdagsverken på de vise, att vi fick göra hjälpedar: vi 
fick städa. Å så fick vi spinning, lin eller blåner, 5 skålpund ettdera slaget.” 
I torpet hade de 5-6 får, 3-4 kor och ibland en oxe. Vid plöjning satte de ihop en ko och en oxe. ”Men en fick ju 
mest vära två. Den ene fick hålla i töm, den andre hålla i plogen.” 
Torparfamiljen hade tre barn. Augusta hade en syster och en bror och var själv den yngsta. Systern dog i 
smittkoppor annandag jul 1868. De andra kunde ”få en snäver å’et” = en släng av sjukan, men det gick över.  
 
Rovrensning 
Som barn fick Augusta gå på herrgården och rensa rovor. De fick då 10 öre tunnan för färdig rovskörd och hade 
för denna lön fått lov att rensa landen, gallra och ta upp rovorna, ”kåla av” dem och plocka dem i vagnarna, så de 
var färdiga att köra fram från åkern. Det gick fem tunnor i vagnen, och då blev det femtio öre. För denna taxa 
tjänade flickan ett år 13,25 kr, när hon själv var tretton år, alltså 1866.  
Det var en stor summa för barnet, men så låg det ett oerhört och intensivt arbete bakom denna prestation. Hon 
hade allt noga uträknat på en lapp och gick stolt och glad med den till inspektorn för att få sin lön. En gammal 
”spektor”, som de hade då på Råbäck försökte pröva, om hon verkligen kunde räkna rätt, men hon fick till sist ut 
sina 13 kr och 25 öre. När Augusta med stor glädje berättade detta minne år 1940, lade hon till, att ”nu betalas 25 
kr för ett halvt tunnland rovor eller kålrötter: rensning och hackning en gång. Och sedan 25 kr vid upptagningen 
och avkålningen!” 
 
Arbetskläder 
Far gick i byxor av vadmal och förskinn. I rovlandet och på gärdena gick man i trätofflor. Som barn hade 
Augusta aldrig byxor – det brukades inte då. Jmf hur en gumma i rätt sen tid kom till greve Gilbert Hamilton på 
Blomberg och sökte plats på herrgården för sin dotter. ”Byxer, de har ho inga”, sa gumman, ”men de kanske ho 
sulle ha?” De hade istället stubbkjol. Augusta angav, att den var stickad med blåner. Vid vissa månadstillfällen 
låg man i underkjolen. De snodde också om tygstycken och satte på sig.  
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Helgkläder (jfr kap. om dräktskick) 
När Augusta gick och läste, hade hon, när hon ”läste för församlingen”, det vill säga vid konfirmationen, en 
mörk men ny blommig klänning i brun bottenfärg med små vita eller svarta fläckar, (kanske det var prickar). 
Den dagen fick de ha på sig vad de ville. Men när de gick till nattvarden, hade de svarta klänningar med vita krås 
om halsen.  
Modern, som var född i Medelplana 1816, ägde tre stycken små fina sidenmössor, men Augusta såg henne aldrig 
begagna dem. De hade nog tillhört mormodern. En av dem var slät svart, men de andra hade blå botten med 
broderier i många färger. ”Det hade allt varit sidenband eller rosett på dem”, sade Augusta. Barnen fick leka med 
dem, och banden torde ha gått till hårband. Torparen-fadern dog 1869. Då bar både hustrun och dottern som 
sorgkläder vitt rynkat förkläde med långa band: ”Nära släktingar va så klädda, om de va så, att di hade’t.” När 
fadern dog, var Augustas syster död och brodern gift. Mor slutade genast med torpet och sålde av. Hon och 
Augusta fick bo i ”ena stöva”. ”Spektorn va så hyggeli, så de fick ta ena ko å ha på harrgårn.” Augusta kunde 
inte minnas, att modern hade några skyldigheter som änka. När hon själv gifte sig vid knappa 20 år, tog hon 
modern hem till sig. Om Augustas bröllop, se kap. om sådant. Se även kap. om lusse.  
 
Bryggeri på Råbäck 
På 1870-talet var det bryggeri i en flygel på Råbäcks herrgård. Där hade varit bränneri förut. De tillverkade s.k. 
svensk-öl, och det blev vida berömt. Det buteljerades. Då och då skymtar detta öl i de gamles berättelser. Bl.a. 
fick folket av det på midsommarn. Enligt en uppgift, gjordes ölet endast om vintern. Det tappades på träkaggar 
och avhämtades av köparen – detta var förmodligen ett tidigare stadium än buteljeringen. Bryggeriet förestods av 
en mamsell Lindblad, som höll till i den flygel, där tvättstugan nu är.  
 
Djurgården på Råbäck 
Där Skånska cementbolaget numera spränger sönder rödstenskleven låg tidigt tidigt den s.k. Djurgården. Den 
anses ha funnits där redan på 1600-talet, på ”Blomman på Kinnekulles” tid. När den siste Posse dog, blev det 
slut med Djurgården. Men i Kocka-Karls fars ungdom fanns där rådjur. Han var född 1803. Man hade kallat 
arbetsfolk från utgårdarna för att bygga en gärdesgård, som var tre alnar hög. Grindar byggdes sex kvarter 
höga=1 ½ aln. ”Men de ä väldit länge sen”, sade Kocka-Karl.  
 
Året runt på Råbäck: Ur arbetslivet.   
Flera meddelare: Frans i Rakås, Smeden Gabrielsson, Cornelia Larsson, Göransson i Kuragebacken. 
Under julhelgen: Tröskning och vedhuggning.  
Ibland var det plogning redan då. Gårdarna gick ihop om snölag för att ploga. Herrskapet var ytterst noga. (Se 
kap. om sådant) Det var gårdens folk samt torpare och drängar, som skötte detta arbete. Stora gården och 
trädgårdsgångarna skottades. Torpare och drängar var körkarlar. Lösarbetare=dagsverkare hade varjehanda 
sysslor på gården och vedhuggning i skogen.  
Januari-februari. Tröskning, timmerfällning. Det var att hugga och köra i skogen. 
Mars-april. Karlarna sysslade med gödselkörning. Kvinnorna vävde då flera vävar. Man spann och vävde till 
vadmal åt både män och kvinnor. Det gällde nu att laga gärdesgårdar och stängsel: ”Gäla hag” med skri, kluvna 
av stockar omkring 5 m långa och att Seve hank  att sammanbinda dem med. (Se kap. om Hag på ”Bete”) 
Vårarbetet började, när tjälen gått ur jorden – liksom nu, när jorden var lagom torr. 
I maj: Det var att ”sladda, harva och så”. Först harvades ett par gånger. Sedan såddes det och så harvning igen, 
ett par gånger till. Man sådde för hand med skeppa, en sålöp (Se kap. om reskap od. ) Sålöpen var en ”så-
halvskeppa, som spänts ut och försetts med två remmar.” 
Att sladda= att jämna jorden med så kallad sladd-harv. 
Till midsommar skulle gödselkörningen på trädan vara färdig. Trädan skulle först plöjas och harvas. Gödseln 
kördes på. Sedan plöjde och harvade man en gång till. 
Sommarsysslor för torpare och drängar: arbete på trädan, samt att gräva och rensa diken.  
 
Slåtter och skörd 
I torparhemmen gjorde kvinnorna nästan alla sysslorna utom plöjning och själva slåttern.  
Vad sådden beträffar skedde den i ungefär denna ordning: 
1 havre och ärter 
2 sattes potatis 
3 såddes klöver i råg och vete 
 
Slåttern för hand brukade börjas i början av juli och varade i omkring 14 dagar med 14 dagars inbärgning.  
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Den första klövern lär ha kommit till trakten omkring 1830, först på de stora gårdarna, som alltid gått före med 
det nya. Jfr det första lantbruksinstitutet på Degeberg, Kållandsö, börjat 1834. Somliga arbetare tror, att klövern 
kom till Råbäck först på 1840-50-talet. 
Den första slåttermaskinen lär man ha fått på 60-talet. I fråga om tröskverk varierar också uppgifterna: mellan 
1860- och 80-talet enligt olika meddelare. 
Linodling förekom ej på Råbäck. Annars drog man upp lin i september. Många av torpen hade eget lin (Se kap. 
om lin) 
Oktober. Upptagning av potatis och rovor. 
November. Höstplöjning. 
December. Skogsarbete, slakt, vedhuggning till jul. Tröskning.  
 
Skiftet 
Enligt Göransson i Kuragebacken, f. 1871. 
Storskiftet på Råbäck var troligen 1857. På Storängen hade alla byar sitt bete före skiftet. (Storängen ligger nära 
herrgården Hjemsäter). Storbygget från Skattegården i Medelplana och Vråna kördes till Storängen, och så 
uppstod den gården, som hörde till Råbäck. ”De andra gårdarna, som ble nerskiftata frå kyrka, hörde te Råbäck. 
Så tala min far om.” 
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Hällekis 
 
Något om Hellekis herrgård och livet där, mest på Skiöldebrands tid 
Meddelare: Mest fru Hedvig Kjellberg, f. Skiöldebrand, f. 1881 
S-a Str., dotter till lagårdsförman, f. 1874 
Lagårdsförman Frigren, f. 1866, till Hellekis 1911 
Fru Undén, Gössäter  
m.fl. 
 
Jfr för övrigt Midsommar, slåtter och skörd m.m. 
Hellekis slottsbyggnad är som många andra Kinnekullebyggnader delvis byggd av sandsten, men endast nedre 
våningen. Däröver är huset i gammal tid byggt av handslaget tegel 12 x 6 x 3 cm stor. Förr fanns stenhuggeri vid 
Hellekis hamn och en myckenhet byggnadssten transporterades per hästskjuts från den vägen som från Hellekis 
grindstuga gick uppöver berget.  
En hel del sandsten har brutits i Hellekis sjöområde, men vid Hellekis gård har man inte bränt kalk som vid så 
många andra Kinnekullegårdar, utom på gränsen till Hönsäter, men kalkgruvorna där är för länge sedan 
nerlagda. 
 
Slottets två övre våningar ombyggdes 1791, och ombyggnad torde knappast ha gjorts sedan förrän på 1940-talet 
av V. Klingspor. Omkring 25 beboeliga rum fanns i Hellekis slott efter ombyggnaden på 1700-talet, men de låg 
mycket opraktiskt till. Fru Kjellberg, f. Skiöldebrand har skildrat något därav, liksom hur den Skiöldebrandska 
släkten hamnade där. 
Farfadern Carl August Skiöldebrand, kammarherre, var brukspatron på Borgviks bruk i Värmland och hade 
skaffat en hjulbåt på Vänern. Det lär ha varit Vänerns första ångbåt. En gång ville han göra sin hustru en glädje 
med en Vänertripp med hjulbåten och hamnade vid Kinnekulle. De måtte ha landstigit vid Hellekis hamn, där 
även bärsöndagsbåtarna på den tiden brukade landa. Det skall ha varit omkring 1853. Fru Skiöldebrand blev 
alldeles betagen i Hellekis och bad sin make att köpa gården av kammarherren A.M. v. Arbin. Det gjorde han 
och levde till 1881.  
 
Sonen Fredrik Skiöldebrand var född 1851. Han fann, att Kinnekullestenen mycket väl lämpade sig till 
cementfabrikation och bildade 1873 Hellekisbolaget, ”Hellekis bolag”, som det hette på bygdens mål, eftersom 
grundaren hela tiden bodde på Hellekis, fast fabriken lades vid Hönsäter.  
Skiöldebrand köpte Hönsäter av greve Gotthard Hamilton, som också ägde Törnsäter, (död 1896). Gotthard 
Hamilton var son till Hugo David Hamilton, d. 1863, som ärvt Hönsäter av Bengt v. Hofsten och var far även till 
Adolf Hamilton, g. med Agnes Geijer.  
Hellekisbolagets hela administration var i början på Hellekis säteri och att börja med var det ett syskonbolag. 
Sedan kom Carl Klingspor och Hamilton med i bolaget, varvid Fredrik Skiöldebrand var dess disponent 1878-
1892, då han avgick efter konflikt.  
 
Cements varumärke blev månen och skäran. I Hellekis ena flygel var cementbolagets kontor förlagt med 4-5 
kontorsherrar, som också bodde där. I flygeln med herrarnas sovrum städades av gumman Katrin, som var änka. 
Hon brukade även vara med i de stora tvättarna och vid strykningen. 
En oerhört maktpåliggande organisation vilade på fru Skiöldebrand, som måste rida för rusthållet med de många 
opraktiska rummen och de många tjänarna och det väldiga linneförrådet. Hon hade nämligen ansvar för allt 
bolagets linne, att sköta det med tvätt och lagning m.m. Och hon måste hålla lista på bolagets sängkläder. 
Tjänarna var minst följande och ofta flera:Hushållerska, som kallades mamsell. Köksa, husa, barnjungfru och 
vävpiga.  Mamsell hade eget rum. Barnjungfrun delade rum med barnen.  
 
Rummen på Hellekis slott 
Där nere var en hall med välvt tak. Dessutom det s.k. nötrummet, där nötter lades på tork. Till höger låg 
kontorsherrarnas matsal och innanför den låg mamsells rum. Vävpigan skötte denna matsal.  
Till vänster i herrarnas matsal gick en liten trappa ett par steg ner till ett litet rum med fyra dörrar och ett fönster. 
Där bodde tre eller fyra pigor, minst köksa, husa och vävpiga. Detta pigornas rum var genomgångsrum för all 
mat från köket. Där fanns en uppfällbar säng med en slags hylla på. Den kallades positivet. Där låg två-tre pigor 
om nätterna. Från detta rum var det ingång till köket och dessutom ingång till skafferiet. Mitt på golvet i 
skafferiet ledde en mycket brant trätrapp ner till källaren. Alla rum var fyllda med fönster och dörrar. Det fanns 
knappt rum för en soffa. Till vänster om hallen mitt emot herrarnas matsal låg handkammaren med krokar i 
taket. Ett obebott rum användes till mejeri. Från jungfrukammaren gick en brant trappa upp till ett 
serveringsrum.  
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Varje lördag ritades på alla stentrappor ett kors, dels som prydnad, dels kanske för att göra det mindre halt. 
Stenarna blev undan för undan urholkade. Detta var typiskt för Kinnekulle och förekommer ju än på många 
ställen.  
Uppgången var kall. Utom den lilla nämnda trappan fanns bara stora trappan. Till höger ovanför trappan låg två 
herr-rum. Innanför en liten matsal låg kabinett och salong. Innanför salongen låg sängkammaren och tre 
garderober = de enda i det stora huset. I översta våningen var det gästrum, och där bodde guvernanten.  Köket 
var mycket mörkt med tjocka murar. Men där fanns något primitivt avlopp, dock användbart.  
 
Personal och arbetsuppgifter m.m 
Mamsell höll oerhört på sin värdighet. Hon var storbondedotter från Östergötland, hette Johanna, men kallades 
av barnen för Nanna. Köksan städade och bäddade åt henne, och det dukades åt henne med matkuvert ur den s.k. 
hantverksskänken, fast hon åt samma mat som folket. I hantverksskänken stod en full uppsättning porslin och 
nysilver. Dessa husgeråd användes att duka med i vissa särskilda fall: 
1. åt hushållerskan 
2. åt främmande kuskar, betjänter o.d. som man ej kunde bjuda mat i köket 
3. hantverkare, som kom till gårds såsom sadelmakare, skräddare m.fl. 
4. eventuella resande för stenindustrin, ex. sådana som skulle sätta upp någon maskin 
5. jägare, hästskötare o.d. 
 
Mamsell åt med folket, men fick använda detta finare bestick. Mamsell lagade all maten. Köksan fick ej ens röra 
herrskapets mat. Men fick under mamsells överinseende laga mat åt folket.  Vid bakning gjorde mamsell degarna 
själv. Hon måste då stiga upp kl. 4 på morgonen. Det fanns bagarstuga, men troligen gjordes veckobak i köket. 
Jfr nedan bakning och julhögar! 
Frun kom aldrig ut i köket utan hon hade varje dag ett samtal med hushållerskan om maten. I regel var det dock 
samma matprogram vecka efter vecka. Jfr nedan.  
 
Nyckeln till handkammaren handhades av husmodern själv, men mamsell hämtade den utan att fråga. Hon 
regerade över alla förråd. I handkammarn förvarades ljus, gryn, russin o.d. 
Nyckeln till skafferiet tog mamsell med in i sitt eget rum, och då kom ingen annan åt en enda matbit. Men 
mamsell var oerhört rädd om allt, som hörde till huset och kände ett stort ansvar för barnen.  En gång, då 
föräldrarna var bortresta, gick mamsell och lade sig på natten på golvet utanför barnkammaren, för att 
barnjungfrun inte skulle vara ensam med barnen i den våningen.  
 
Mamsell höll hårt på sin rang.  Hon tog aldrig emot dricks, men gärna presenter – men de skulle vara fina. På 
julafton drack mamsell kaffe med herrskapet i matsalen. Hon var även med vid herrskapets julklappsutdelning, 
men gick ut och åt lutfisk med folket. 
 
När mamsell skulle åka någonstans, var det noga. Hon kunde inte åka på kuskbocken eller baksätet i en droska, 
om hon blev medbjuden att åka med till kyrkan. En betecknande episod:  
Husets dotter Hedvig (meddelaren) hade blivit konfirmerad och titulerades därefter fröken av personalen. Vid en 
kyrkskjuts måste endera mamsell eller Hedvig sitta på kuskbocken. ”Då följer inte jag med”, förklarade mamsell 
bestämt, ”för sedan fröken blivit konfirmerad kan hon inte sitta på kuskbocken eller baksätet, och där sitter inte 
jag. Fröken kan inte sitta på kuskbocken, om jag sitter i stora sätet.” Därvid blev det.  
 
Köksans uppgifter och bakning 
Köksan dukade åt folket och lagade under mamsell folkets mat. Hon fick däremot ej föra herrskapets mat, som 
dock ofta tillagades av samma material men med finare lagning och piffigare tillsatser. Herrskapet fick t.ex. 
vispgrädde i sin havresoppa, men inte folket. Köksan diskade folkets disk samt alla pannor och grytor. Mamsell 
diskade aldrig eller rengjorde en gryta. Vid bakning hade köksan att elda upp ugnen. Men ”nåde inspektorn och 
brukspatron, om det då inte fanns fin ved”! På hällen eldade man först med granved. Till övervärmen hade man 
lyseved: det var långa, snustorra björkträn. Lyset sprakade inte såsom granveden.  
 
Bagarstugan hade stenhällar på golvet, och där var alltid ganska kallt. Men luften i rummet, där de bakade ut 
brödet och degarna stod och jäste, blev het. Man bakade i regel mjuka rågkakor, sirapsbröd och vetebröd. 
Grisslan var av metall. Kakan vändes i luften. Köksan fick hjälpa till med grovbrödet. Torrt bröd, tunnbröd, 
bakades av en gumma. Det var litet tjockare än det norrländska tunnbrödet och gjordes av finsiktat råg, ibland 
med litet vete iblandat. Somliga hade havre i.  
 
Till köksans uppgifter hörde även att ge hönsen mat. Hon hade dessutom att ringa in middagen och kvällen. 
Rättarn ringde ut. 
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Husan städade våningen, serverade, diskade herrskapets disk, ibland med hjälp av vävpigan. Det kunde även 
hända om kvällarna, att barnpigan hjälpte till. Vävpigan skötte silver och disk i kontorsherrarnas matsal. 
Barnpigan, kallades småningom barnjungfru, var lägst i rang av tjänstefolket. Hon skötte barnen, barnkammaren, 
barntvätten o.d. Dessutom fanns Katrin, som städade flygeln med kontorsherrarnas sovrum samt mor Anna, en 
gumma på Hästhagen, som hjälpte till med allt: tvätt, slakt m.m. 
Vatten bars av en vedkarl från en källa på Hellekis. Troligen kördes det till en stor trätunna till mat och disk. I 
tunnan lades brödkakor ur kökstaket till uppmjukning, men vattnet brukades i alla fall till disken och 
matlagningen. Folket gick och drack där. Dricksvattnet till herrskapets karaffer stod i stora kopparflaskor, en i 
köket, en i serveringsrummet. Detta vatten hämtades av husorna. I salen stod jämt en vattenkaraff med glas 
omkring. 
Veden kördes in av en karl. Men troligen bars den upp i våningarna av jungfrurna. Man hade björkved till 
kakelugnarna, men barrved i spisen. I varje våning fanns en vedlår, som användes till gömställe åt barn vid lek.  
Karl i Kohagen slaktade. Marknadsresor ingick i folkets uppgörelser. 
 
Matordning 
Herrskapet: 
Frukost kl. 9. Aldrig gröt. Ofta stekt sill och potatis, pytt i panna, skinka med ägg o.d. 
Middag. Alltid tre rätter, gärna puréer, delvis samma mat som folket, fast finare lagat. Jfr ovan. 
Söndag åt man ofta brynt kålsoppa, någon stek samt tårta o.d. När jordgubbar serverades, sattes alltid en 
blommande jasminkvist i skålen. Folket tyckte det vara mera mat i kräm än i råa bär. Kålsoppa om söndagarna 
måtte ha varit en vanlig rätt på orten. Gamla fru Undén på Gössäter, bosatt där sedan 1894, f. 1858, berättade, att 
där i huset var också kålsoppan standardrätt på vintersöndagar, ofta med frikadeller. Som efterrätt brukades där 
mycket en fet äppelpudding med veteskivor doppade i smör.  
Eftermiddagskaffe på Hellekis serverades med små bullar. Barnen fick liksom tjänstefolket stora skorpor, men 
på söndag vetebröd liksom tjänarna.  
Herrskapets supé: Ofta kvarlevor. På måndag pytt i panna. Mycket makaroni o.d. tisdag och fredag kvällar 
serverades tunna pannkakor. Barnen brukade snåla sig till varsin het s.k. ”fingerpannkaka” av mamsell.  
 
Personalens matordning 
Gårdsfolket började arbetet kl. 6. 
Kaffe kl. 7. 
Frukost halv 9. Det var nog ofta välling. 
Middag i köket kl. 1: 
Måndag salt kött 
Tisdag tisdagssoppa av klart spad på salt kött med rötter eller dyl. 
Onsdag korv eller dyl. 
Torsdag ärter och tjock pannkaka 
Fredag någon gång fisk eller kabeljo, ofta fruktsoppa 
Lördag havresoppa, något kött eller fisk 
Eftermiddagskaffe med skivor av sirapslimpor samt skorpor enkom bakta åt barnen och tjänstefolket. Jfr dock på 
söndag vetebröd liksom herrskapet.  
Personalens kvällsmat: onsdag havregröt, lördag risgröt. 
De andra dagarna troligen vattugröt på rågmjöl. 
 
Julhögar åt barn och tjänstefolk 
Till familjens egna barn, gårdens barn samt tjänstefolket bakades särskilda bröd till julhögar. Alla gårdens barn 
fick en liten julhög, bestående av 
1. en siktad rågkaka, rätt stor 
2. en stor sirapsbulle 
Till husets tjänstefolk lades fem sorter i julhögen, liksom åt herrskapets egna barn. Samma former på brödet, 
men i barnens och herrskapets bröd förekom vört men ej i tjänarnas. 
Julhögen: 
1. rågkaka 
2. sirapsbulle (med vört för barnens del) 
3. vanlig vetekrans 
4. saffranskrans med russin i 
5. en häst eller bock av pepparkaka, som ställdes framför varje hög. Alla barnens bröd var i mindre format än 
tjänarnas.  
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Barnens julhögar utlades på ett enkom dukat julbord åt barnen i salongen med ett ljus för varje barn och en liten 
gran mitt på bordet med en ängel i toppen.  
Husmor gick själv på julafton ner med en vit duk till jungfrurnas matrum och lade ut deras julhögar med gotter 
där framför.  
Särskilda julhögar till flickorna i Hellekis syskola. Fru Skiöldebrand, som var prästdotter från Lidköping, 
ordnade småningom med s.k. syskola i Hellekis folkskola, där det var skralt ställt med slöjden. Det var den 
gamla Posse-skolan, som haft Lancastermetod, men nu var ombildad till vanlig folkskola med en lärarinna för 
fyra klasser och en småskola med två klasser. Fru Skiöldebrands lät en sömmerska undervisa barnen i sömnad en 
gång i veckan från 7-8 årsåldern hela skolan igenom, så länge hon var kvar på Hellekis. Barnen fick stoppa, 
märka och sy enkel söm och korsstygn. De fick klippa till underkläder och sy både linne och byxor, de som ville 
och var duktigare. Klädningar sydde de aldrig. Till konfirmationen gav fru Skiöldebrands dem ett stort vitt 
förkläde med långa breda band att knyta bak.  
Dagen före julafton fick alla flickor i syskolan komma upp till fru Skiöldebrand. De fägnades då med kaffe, 
karameller och julhögar med fyra-fem olika kakor bröd.  
Syflickornas julhög: 
1. en grov hålkaka, rågbröd 
2. en vit rågsiktskaka med hål 
3. en hög rund vörtlimpa 
4. en tjock vit lev (avlång), troligen vete 
5. möjligen en liten saffransbulle, men meddelaren fru Kjellberg var ej fullt säker, om hon blandade denna bulle 
på julhög med barnfesten på Råbäck.  
 
Storlak vid Hellekis herrgård och bolag 
Huvudsakligen meddelare: S-a Strm., född 1874, dotter till en lagårdsförman. (Önskar vara anonym) 
Det var storlak vid Hellekis höst och vår samt slakt-tvätter dessemellan. Brukspatron Skiöldebrand sade helt 
enkelt till, att kvinnorna på gården skulle gå med och hjälpa till vid herrgården, och det var inte att neka. Han 
ansågs som en sträng herre. Tio kvinnor var med om dessa tvätter. På sköljdagen var det 11, som arbetade, ty en 
gubbe gjorde då handräckning. Han hjälpte och var med vid klappbryggan. 
 
Tvättstugan låg vid sjön. Där började de arbetet kl. 3 på morgonen och höll på till kl. 9-10 på kvällen. Matraster 
hade de ju ibland, men nätt och jämt en timme. Man hade inga tvättbräden förrän omkring 1890. Det var ett 
gnugga kläderna med händerna. 
Natten efter själva tvättedagen måste de hålla på hela natten för att laka på. Man lade då en påse aska i botten på 
vart kar. På kläderna hade man först såpa, sedan lut.  Men den natten var inte de äldre tvättgummorna med utan 
bara ett par av flickorna, och man längtade efter det roliga, som då väntades. 
Kläderna skulle ju ösas med de tunga lakskoporna av trä, rymmande 3-4 liter. Först kall lut, sedan kokande lut – 
ett oerhört drygt arbete. Men enligt gammal sed fick tvätterskorna god hjälp av traktens unga män, som kom till 
tvättstugan på lakeschå. Det kunde komma både pojkar och flickor, så att tvättstugan blev full.  Pojkarna "laka” å 
lakesera (lakerskorna) fick koka kaffe, och så lektes det. Men det var ofta ganska knalt med kaffet. Flickorna 
hade fått en liten extra tilldelning, men den räckte ju inte åt så många utan de hade lagt ihop och köpt litet extra 
kaffe och extra skorpor också – doppet var ytterst enkelt. Men roligt hade man. De gamla lyste upp vid minnet 
av sin ungdoms lakeschå, och då glömdes mödorna. Man dansade också och lekte ringlekar. T.ex. Tjuv å tjuv det 
ska du heta, för du stal min lilla vän…” 
Nästa dag sköljdes tvätten i Vänern, varvid som sagt alla tio tvätterskorna var med samt en gubbe. Från sjön 
kördes tvätten upp av karlar. Var det inte torkväder, hängdes kläderna in på ett torkloft, lager på lager – det 
kunde vara 5-600 lakan. I fjorton dagar höll de på med att sköta in denna jättetvätt. Manglingen skedde uppe i 
stora slottet i skafferiet, som sedan gjordes om till jaktrum av baron Klingspor. Det var vid mangeln tre kvinnor 
och en karl. Det var första och andra husan, innepigan och en till. 60 öre om dagen hade extrahjälpen för tvätt på 
meddelarens tid. Hon fick redan vid 14-15 år vara med och göra fullt dagsverke, ty hon var stor och stark och 
föräldrarna var inte veka av sig. Strykningen försiggick samtidigt med manglingen.  
 
Slakt på Hellekis i Skiöldebrands tid 
Enligt Selma S., f. 1874 och Hedvig (Skiöldebrand) Kjellberg f. 1881.  
Höst och vår hade man storslakt under Skiöldebrands tid, men det var nästan likadant första tiden, sedan baron 
Vilhelm Klingspor kom dit, enl. S.S. Karl i Kohagen var slaktare, när Hedvig Skiöldebrand var ung. En stor ko 
och ett par grisar fick släppa till livet. Vid mindre slakter tog man hellre kalv och får. Enligt Selma brukade 
trädgårdspojkarna anlitas att hacka korvmaten, men senare ”kom det dagverkare, som hade stora huggekubbar 
med klingor, som fördes av två karlar”. Dessa klingor var tillverkade av herrgårdssmeden. Till den finare 
korvmaten brukades hackor. Meddelaren ville minnas, att de satt i köket och hackade kött samt skar späck. 
Komagen tillvaratogs. Den användes vid tillverkning av slarvsylta 
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Det var ett stort antal korvslag, som gjordes i den stora slakten. Först och främst köttkorv och fläskkorv. Av 
inälvor och enklare kött gjorde man en starkt saltad korv med korngryn.  
Den brukade kallas upphändelsekorv efter den behandling den sedan fick,  (numera kallas den hos slaktaren för 
råkorv). Dessutom gjordes stångkorv och rullsylta (mest späck, som rullas med kryddor påbredda), medvurst 
samt en leverkorv med korngryn och russin i.  
Folket gjorde likadan korv, men använde ofta torkade sötbär istället för russin. Kött till saltning nedlades i stora 
kar. En stor oxstek skars ut kring benet, så kallad rundbiff. Man gjorde också mycket surstek. Kött röktes uppe i 
Kleven av Laske-Pera Kajsa (Laske-Pers hustru Kajsa) 
 
Lagårdsförmannens uppgifter o.d 
Lagårdsförman Frigren f. 1866 kom visserligen inte till Hellekis förrän 1911 under Skånska cementbolagets tid 
och följde med, när Vilhelm Klingspor köpte Hellekis 1930. Men han berättade, att vid hans platstillträde gick 
det efter gamla regler i ladugården. I förmannens kontrakt ingick det t.ex. att hustrun skulle mjölka tre gånger om 
dagen var tredje månad i tur med två andra stathustrur. En var anställd att mjölka jämt. 
Mjölkmaskiner infördes 1920. Det ålåg lagårdsförman att diska dessa, men det var besvärligt, ty på den tiden 
hade man bara kallt vatten till sköljningen och själva rengöringen. Lagårdsförmannen skulle ha ansvar för djuren 
och sälja mjölk. Han hade hand om mjölkpoletter, som löstes på kontoret. Han skulle ”fora djura”=utfodra 
djuren. Det var förmannen, som hade att utportionera halm och klöver, som en annan arbetare fick häva ner, och 
han skulle ordna med kraftfodret.  
Förmannen skulle även sköta renhållningen i ladugården. Han arbetade från kl. 5 på morgonen till kl. 7-halv 8 på 
kvällen. ”Ibland halve nättera.” Men han fick ändå intet extra i betalning. 
 
Lön 
När Frigren kom till Hellekis, alltså 1911, fick han 360 kr i lön och 3 l mjölk. Dessutom var det spannmål och 
ved. Han tror han fick 600 kilo råg och 100 kilo vete. Fyra famnar ved till bränsle, varav tre famnar tall och en 
lövträ. I den äldre staten var det 4 lass gallringsved, men den var risig. Genom skogvaktaren kunde man till kalla 
bostäder få lite extra ved, men somliga fick ved över. 
Ett par ”månar” fick lagårdsförmannen ”fäkta ve” = ”gå och ta sig ve på vebacken.”  
Nu (upptecknat 1940) ”får de här å på Råbäck fri ved, så mö de ellar”. 
En dotter till lagårdsförman på Hellekis uppgav om hemmet, att de ”på söndan jämt hade hackat enris på golvet”. 
Men hon mindes inte, om de hade det ”om jul.” Hon var född 1871. 
 
Valborgsmässoafton m.m. 
På Skiöldebrands tid brändes kasar och tjärtunnor på Hellekis djurgård. De hade förts dit av smeden. Det var på 
den plats, där Skånska cementbolaget bryter rödsten. 
Midsommar firades festligt med majstång och diverse roliga lekar, särskilt på dr. Nyströms tid. Han var måg till 
Carl Skiöldebrand. Jfr kap. om midsommar. 
Slåttern firades med kaffe i Munkängen. Jfr kap. om slåtter och skörd. 
Bärsöndagarna. Hellekis hamn var djupare än Råbäcks och även tidigare brukad. Det var därför dit de flesta 
båtarna styrde färden på bärsöndagarna. Flera tusen människor kunde samlas, särskilt på andra bärsöndagen och 
det låt massor av dödfulla personer i backarna. Brukspatronsbarnen var förbjudna att gå utom grindarna. I 
Sjöskogen på Hellekis dansades det mycket på bärsöndagar. Jfr kap. om bärsöndagarna. 
 
Gästfrihet och umgänge 
Brukspatron Skiöldebrand var mycket gästfri enligt dottern. Ibland kom det båtar från Värmland med folk, som 
behövde övernatta. De fick komma in och ligga var som helst, t.ex. på mangeln. De brukade komma och låna 
bröd. Brukspatron tog då hem mjölk från mejeriet och gav dem till brödet. Lärare brukade få ligga i gästrum. När 
en väntad båt inte kom i tid, kunde det regna in folk på herrgården. 
Det kunde bli sådana störningar mitt i skötandet av en tvätt. Då hade man inte tid att mangla in den, även om den 
var ”dränkt.” När herrgården hade egna gäster, for man gärna till Läckö över sjön. Till Husaby brukade de åka i 
charabanc. 
 
Mellan gårdarna i orten var det livligt umgänge, bl.a. julkalas och jaktkalas och Lovisa-kalas på Råbäck (se 
Råbäck). Skiöldebrands brukade vara bjudna dit på middag då. Hos Torstenssons på Trolmen umgicks man inte 
men i prästgården och på flera herrgårdar. I prästgården var skolläraren Aug. Beijner, Medelplana, ogift, alltid 
inbjuden. Han hade frack och skörten stod rätt ut. (Det är något oklart i uppteckningen, om han brukade vara 
med även på herrgårdskalasen, troligen dock på julkalasen?) På Blomberg och Hjelmsäter bodde Hamiltonar, på 
Råbäck Klingspors, på Gössäter disponenten vid stenhuggeriet en av bröderna Kylberg. 
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Alla dessa brukade vara med på julkalasen och en mur av kontorsherrar. Men Hamiltonarna tog inte alla i hand. 
Man spelade kort och drack punsch. Man lekte skära havre, Höga berg och djupa dalar, o.d., både äldre och 
yngre. 
Slutligen blev det dans. Skiöldebrand på Hellekis brukade medtaga i charabancen till kalasen en slags primitiv 
grammofon, som kallades ariston. Instrumentet vevades och kunde åstadkomma dansmusik. 
 
Alla kuskarna skulle trakteras. Man brukade åka hem på natten. I Värmland hade fru Skiöldebrand en gång haft 
18 kuskar att traktera! 
En gammal kusk, troligen från Hjelmsäter höll på rangordning mellan gästerna. Han ansåg att hans eget herrskap 
var finast (Greve Gilbert Hamilton med grevinna, f. Röös) Han brukade berätta hur gästerna anlände, i följande 
ordalag: ”Först kom greves (hans eget herrskap), å så kom barons (Klingspors på Råbäck), å så Hellekisera 
(Skiöldebrands), å så Blombergara (Hamiltonar), å Kylberg.” Denne var varken greve eller baron eller ens adel 
och sades alltid allra sist av kusken.  
 
Jaktkalas 
På Hellekis, Hönsäter och på Gössäter hos Kylberg brukade man jaga. Skiöldebrand var storjägare och på 
Hellekis kunde man ha jaktgäster i tre veckor. Det var Hamiltonar, Kuylenstjernor m.fl. De hade med sig hundar, 
som bråkade och skällde. Alla kunde ju inte vara i hundgården utan stängdes in i sadelmakarrummet. Fick de 
inte var med i skogen tjöt de hela dagen. 
En ”farbror” hade med sig hundar och jägare och skogvaktare, som var bror till Fr. Skiöldebrands skogvaktare. 
 
Man jagade änder, rådjur, älg, rapphöns, hare och räv. Man började med änderna. Älg var tidigare tillåten än nu. 
Med stövare jagade man räv och hare. Rapphöns jagades på Österplana vall. Vid avfärd på morgonen och vid 
hemkomsten blåste man i jägarhornet. Mest jagades älg och rapphöns. 
 
På morgnarna var det oöverskådliga frukosttider och herrarna stoppade sina pipor. Man hade skickat efter hela 
kantiner med brännvin i Lidköping.  
I hallen på hyllan lades smörgåspaket till matsäck åt var och en av jaktsällskapet jämte en ölbutelj, en 
nubbeflaska och en saltgurka.  
 
När de kom hem från jakten, skulle skogvaktarn fylla alla våta skor med havre, och jungfrurna måste tvätta 
strumporna. Ett rum fick enkom eldas. Till jägarna bars upp vatten till badbaljor. Därefter lade sig jägarna och 
sov en stund. 
Bortåt kl. 7-8 började man servera ett jättesmörgåsbord. Fru Kjellberg berättade, att hennes mor, värdinnan, 
nästan hann virka en halv dammhandduk, medan herrarna avverkade smörgåsbordet. Sedan serverades en god 
middag, till vilken inga damer var inbjudna. Det dukades i ett särskilt rum. Slutligen bjöds punsch med knäckta 
nötter i tusental. De var plockade på Hellekis och förvarades i ”nötrummet”, där de låg och torkade. Och så 
berättades jakthistorier.  
 
Hellekis i en brevskildring av 1771 
Ur ett brev från dåvarande matmodern på Hellekis Sara Posse, f. v. Düben, holländsk släkt, till hennes syster 
Louisa Amalia v. Kocken. Det blir en intressant jämförelse med vissa företeelser i uppteckningen från 1940-
talet.  
Brevskriverskan nämner i ett brev av 17 juni, 1771, att inspektorn sagt, att då det ville sig väl, kunde det bli en 
nötskörd på 9-11 tunnor valnötter på Hellekis, men samma år i augusti konstaterar hon, att nötterna slagit fel och 
att hon vara fått skörda 40 stycken och dem syltar hon in.  
Hon skriver: ”Smultron är go råd på här har jag redan etti sådan mäst i 14 dagar, män vi äro ganska plågade i 
detta år af ogur (odjur) vilket är stor skada öfver alt, i förra vickan så ref variarna 4 får för mig stracks nedanför 
gåln om eftermiddagen. Men dock kom di så hastit öfver dem så att 3 af dem va intet så skadade så jag inte 
kunde nuttia dem. Di had bara rivi dem i halsen så di ända lefvde – di har hållit många skall men alt förgeves. – 
Palmen håller mig temmeligen med harar, detta är hans ockupation, fisk har jag temlig af alla sorter utom sådan 
som finns vid Krapperup. Dock har jag etti hummer sedan min hitkomst. Men den hade Inspectorn med sig ifrån 
Götheborg. Men di va rätt goda. 
Men vid gården finns ej mycket fiske, men jag får tiöppa (köpa) och det för 3 stufver marker va sårt det är. Värst 
är det små kräque som höns, kucklingar och kalkoner sådant finns intet vid gården och ännu har jag intet fått 
kiöp några. Ägg ger jag 10 stufver för tiåget i förstone fick jag för 8, men nu intet mera. Biståckar har jag 7. ” 
I samma junibrev skriver hon om en promenad till Högkullen: 
”I dessa dagar har jag varit uppe på så kallade hög Culn vilket är rätt vackert att se, det är fasseligt högt och så 
kan man intet komma på anat sätt dit åp än til att gå. ” 
I brev av den 8 augusti skriver Sara Posse om förekomsten av massor av körsbär vid Hellekis.  
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Men hon tycks vara besviken på sorterna. Det är mest fågelbär, skriver hon, av samma sort som funnes på ett par 
träd på Krapperup. Hon klagar över, att det finns inga bigaråer eller sådana bär, som man gör vin utav detta år. 
För att utnyttja bären torkar hon dem för brinnande livet, ty hon får så litet betalt vid försäljning, därför att alla i 
trakten hade massor av körsbär själva. 
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Blomberg 
 
Blombergs herrgård med bränneri 
Viktigaste meddelare: 
Greve Gilbert Hamilton d.y. f. 1867 
Greve Whatier Hamilton f. 1868 
Dagsverkaren-torparen Gustaf Johansson, f. 1859 
Dagsverkaren-Kalkbrännaren Klas Larsson i Skärpingen f. 1856 
Fru Hilda Gustafsson, Loftarebacken, f. 1881 
Fru Ida Johansson i Hallamarken, Husaby, f. 1851. Köksa 1871, Blomberg. 
Fru Anna Blomkvist, f. Larsson, f. 1850. Köksa 1872 hos grevinnan Sophie f. Nordenfelt 
Fru Anna Dahlström, torpardotter, f. 1868. Piga på Blomberg. 80-talet 
Anders Blom, mjölnardräng, f. 1867 i Medelplana 
Rättare Joh. Lindh 
Folkskollärare Ville Friskopp, f. 89 i Skånings-Åsaka: Om brännvinsfororna o.d. 
Frans i Rakås, Kalkbrännare, f. 1869: Om brännvinsfororna 
m.fl. 
 
De flesta uppgifterna i det följande om livsföringen på Blombergs herrgård är från 1880-talet, då gården styrdes 
av greve Hugo Hamilton och hans grevinna Sophie, f. Nordenfelt. De hade inga barn. Greve Hugo var som till 
Hugo David Hamilton på Hönsäter och bror till Adolf Hamilton, gift med Agnes Geijer, vilka bodde på 
Blomberg, innan han blev landshövding i Uppsala. Greve Hugo dog enligt Hilda Gustafsson 1892. Han fick slag 
i sin vagn nere vid värdshuset, sattes upprätt i vagnen och kördes hem. Grevinnan Sophie brukade gå omkring på 
gården i en svart slängkappa eller en grå ullschal med tresnipp. Hamiltonska släkten lär ha kommit till Blomberg 
omkring 1782. Hugo Hamiltons bror Gilbert d.ä. styrde Hjälmsäter med grevinnan Amalia f. Röhss. Efter 
broderns död hade han även Blomberg och efterträddes där av sin son greve Gilbert d.y. död 1894 (?) 
 
På herrgården finns en hel del gammal sandstensbebyggelse. Särskilt lägger man märke till den gamla vackert 
proportionerade byggnaden, där telefonväxeln är inrymd. Även stallet och den gamla smedjan, fast den år 1877 
enligt Klas i Skärpingen tillbyggdes med kalksten. Sandstenen drar tyvärr åt sig fukt.  
 
Ur Blombergs inredning 
Huvudbyggnaden är relativt modern men kvar står de två särpräglade flyglarna. I ena flygeln bodde betjänten 
och trädgårdsmästaren samt på vintern brännvinskontrollören. Annars var där gästrum. Mitt emot bodde 
”spektorn”, och där var kontoret. ”Spektorn åt när herrskapet.” 
I den andra flygeln var herrgårdens kök, så all mat måste bäras över gården. Där fanns också tre rum. I rummet 
”införe köket” delade ”köksa å bryggesa” säng. Tydligen var det även i det rummet ”införe köket”, som 
trädgårdsmästaren, betjänten och kusken åt.   
 
I köket var det stengolv, och där stod ett stort ohyvlat stenbord med stor och tung skiva.  
I taket satt märlor för brödstänger. Där stod två stora grisslor, den ena av trä, den andra av plåt med långt skaft. 
För att komma till källaren, måste man gå mitt över gården. Där var friskt, ty där var rinnande vatten. Där låg 
”drickatunnera” och där förvarades även allt, som var konserverat samt spritvaror. De konserverade ärter, men ej 
frukt där förr.  
 
Genom huvudbyggnaden gick en stor hall genom hela huset uppifrån och ned. Ungdomarna från Hjälmsäter, 
Gilbert Hamilton d.y. och hans syskon brukade komma över till Blomberg, när föräldrarna var bortresta. 
Tydligen gick det mindre stelt till där hos ”faster Sophie.”Anna Dahlström, f.d. ”piga” där på¨80-talet, vittnade, 
att ”Det var enkelt herrskap och bodde enkelt på ett vis med.” På Blomberg klädde se inte om sig. Men betjänten 
hade livré. Han lagade grevens kläder. Grevinnan hade husapotek (Jfr blad om sjukvård o.d.) 
 
Till efterrätt vid måltider hade herrskapet mest litet frukt. Brorsonen Gilbert Hamilton berättade, att faster Sophie 
var originell och intelligent. Hon hade sina egna vanor. När man kom ner på morgonen, gick gamla faster och 
rostade bröd vid en stor eld, tydligen i hallens öppna spis. 
Hon skötte det hela sirligt och sjöng ”Jag minns den ljuva tiden”, medan brödet rostades på ena sidan, och ”Kom 
lilla flicka valsa med mig”, när det rostades på andra sidan. 
 
Personalen på herrgården 
Enligt Ida i Hallamarka f 1851 från början på 1870-talet. Hon kom nämligen dit som köksa i 20-års ålder. 
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Då bestod personalen av betjänt, hushållsmamsell, husa, köksa, kammarjungfru, bryggesa, trädgårdsmästare, 
gårdsdräng och stalledräng. Dessutom åt inspektorn, rättarn och kusken på herrgården. 
 
I slutet på 1880-talet enligt Anders Blom, som kom dit då som fördräng och förkörare: Betjänt, som jämt gick i 
livré, ett enklare och ett finare med kortbyxor. Hushållerska, som kallades mamsell. Husa, kammarjungfru, 
köksa, bryggpiga, fördräng, en trädgårdselev, två mejerielever, trädgårdsmästarn. 
 
Fördrängen åt i köket. De andra åt i en liten matsal innanför köket, utom hushållerskan och betjänten. 
Hjälpepiga, som ibland var kökspiga, betjänten, mamsell och trädgårdsmästarn åt i mamsells rum vid det s.k. 
kammarbordet. Det skulle vara samma mat som den övriga personalen, men blev långt därifrån. 
 
På 1890-talet enligt fru Hilda Gustafsson, Loftarebacken f 18881. 
Hushållerska, två husor och köksa .Betjänt och bryggesa, som hade hönsen. Hon talade också om "hjälpepigan" i 
köket, som skulle hjälpa köksan, städa åt en dräng och trädgårdselev, sköta hönsen och vara med och väva. 
(Det framgick ej bestämt av berättelsen, om det var bryggesa hon kallade för hjälpepigan eller om det var en 
extra kanske olika tider?) 
Det var väv uppe jämt på herrgården--- visst som skulle vävas av jungfruarna. Varje år köptes 10 pund lin. Det 
skulle spinna av torparhustrurna och vävas av pigorna. Av det finaste vävdes nattskjortor till greven. Aldrig 
halvlinne på Blomberg, "men det vävde de allt på Hjelmsäter"! Torpargummorna spann också blår. 
 
Dagordning: arbetstider och mathållning 
Det var två arbetslag vid gården, ett uppe vid herrgården och ett nere vid det s.k. värdshuset. (Se nedan). 
Vid herrgården ringde fördrängen ut och köksan in, men vid värdshuset var det rättarn, som ringde ut och den 
köksa, som arbetade där, ringde in. 
"Aftonvard ringde köksa både in och ut". 
Köksans arbetstid var klockan ½6 eller 6 till kl. 10 på kvällen. Hon hade 50 kr i lön och 10 kr i städja enligt Ida i 
Hallmarka på 1870-talet. Småpersedlar, som bönderna brukade ge, fick hon inga, men hon tyckte ändå, att lönen 
var stor. Hon var 20 år då. 
 
Bröd bakades varje vecka. Första söndagen i månaden kom grevens från Hjelmsäter och Törnsäter till Blomberg 
och så turade brödrafamiljerna om söndagarna, vilket var skönt för personalen. På Hjelmsäter bodde Gilbert 
Hamilton d ä och på Törnsäter Gotthard Hamilton. 
Grevinnan hade själv nyckeln till handkammarn. Hon tilldelade till mamsell risgryn, ett eller annat ägg till 
matlagningen mm. Mamsell höll skafferiet låst. 
 
Kaffe tilldelades, både enligt Ida på 70-talet och enligt Anna på 80-talet till pigorna varje månad. Betjänten, 
mamsell och trädgårdsmästarn fick också kaffe. Alla hade sin egen kaffepanna. "Men dränga fick inget. Di fick 
dricka go dricka i drickekruka. Kruka, ho sto på borde, å di fick ta sej, när di kom in".  
 
På söndag morgon fick man smörgås och mjölk, vittnade de forna pigorna. 
Det var vanligt, att köksan och betjänten kokte sitt kaffe tillsammans först på morgonen vid 7-tiden. 
De ringde in folket kl. ½8. Vällingklockan satt vid gaveln på ett stort stenmagasin. 
Det bjöds sällan färskmat, men mycket salt "sugel". 
 
Frukost för folket 
”Stekter, vasslagd sill" eller kokt sill och välling, som förr var av kornmjöl, senare av vetemjöl  
Middag:  
Söndag Kött och potatis, frukt- eller kålsoppa. 
Måndag Stekt paltbröd, palt, kål- eller fruktsoppa. Till palten ingen sylt eller "sugel". 
Tisdag Grynkorv och skinnpotäter. Tisdagssoppa. 
Onsdag Tunner pannekaka utan sylt: dränga fick fyra, pigera tre" Kvarbliven soppa från tisdag. 
Torsdag Ärter, potatis, sugel. 
Fredag Paltbröd el stekt palt, ärtsoppa. 
Lördag "Potätegrunsvälling, kokter sill, skinnpotäter" eller kabiljo och ölsupa. 
 
På lördag kväll var det korngrynsgröt, kokt i vatten. 
De andra kvällarna var det omväxlande sill och potatis och rågmjölsgröt. 
Ibland kom betjänten ner och frågade efter välling till herrskapets bord. Köksa trodde det var fler att kontrollera, 
om de hade det i köket. 
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F.d. fördrängen Blom berättade också om dagordningen med små variationer från föregående skildring: 
Kl. 5 på morgonen började arbetet. Då fick de intet till livs. 
Kl 7-½ 8 frukost. Välling eller gröt, ibland sill, smörgås. Aldrig kaffe. 
De arbetade nu till klockan tolv. Fördrängen ringde ut. Middagens matordning var bestämd, med det var inte 
enformigt, ty sovlet var ju olika: kött, fläsk eller korv. 
 
Maten var riklig, på söndag två rätter. 
Måndag Alltid stekt paltbröd och sugel. Någon slags soppa. 
Tisdag Tisdagssoppa och sugel uppskuret till. 
Onsdag Tunn pannkaka och tisdagssoppa 
Torsdag Ärter och fläsk 
Fredag Potatis och kött 
Lördag Potater (Blom minns ej mer) 
Söndag På vintern vitkål och sugel. 
 
Aftonvardsrast var klockan 5-½6. 
Då ringdes i vällingklockan, men intet serverades då. 
Pigorna hade sin egen månadsranson av tilldelat kaffe och socker. 
Kvällsmat: varannan kväll gröt. Ibland var det i stället potater och sill. 
Lördag kväll alltid risgrynsgröt. 
På söndagsfrukost fick man stekt överbliven risgröt. 
 
Flickorna bodde nästan vägg om vägg med herrskapet. 
Om kvällarna tyckte herrskapet inte om, att personalen var ute. 
Betjänten fick låsa in både herrskap och personal, ibland vid 10-tiden på kvällen. De måste vända sig till honom 
för att få nyckeln. 
De söndagar, då det inte var kyrkfärd, fick tjänstefolket komma upp och höra predikan i salongen. 
 
Drängarna vid "värdshuset" 
Gamle Gustav Johansson f 1859, hade varit kördräng en tid. I städjebeviset stod det, att de som skötte hästarna, 
skulle rykta fyra och köra två. Alla, som var anställda hos greven, fick städjebevis = 10 kr. 
Då man tog städja varje år, fick man 10 kronor, men de räknades in i lönen. Inspektorn skrev ut städjebeviset och 
lönen betalades halvårsvis den 24 april och 24 oktober av greven själv. 
 
Det var s.k. minskvecka eller frivecka 24 oktober till 1 november. "Friveckan var fri, om en bytte plats, men om 
en stanna kvar, hade en ingen frivecka". I städjebeviset stod, att man skulle hava "noggrann vård om hästar, don 
och redskap". Om något förfors, blev det löneförlust. I städjebeviset stod det utom lönen, "jämte kost i det så 
kallade hushållsköket vid värdshuset". Ett hus bar detta namn, men berättaren hade i varje fall aldrig hört talas 
om någon slags krog där. Kanske det funnits i äldre tid? 
Hilda Gustafsson hade hört, att det verkligen skulle ha funnits ett gammalt värdshus där, som ägts av gården. 
Det var fem drängar vid värdshuset. I drängkammarn låg de två i varje säng. 
Där bodde också en hushållerska (Köksa kallades hon av andra berättare). Hon hade eget rum. Dessutom fanns 
det kök och matrum och kontor för bokhållare för bränneriet, som låg vägg om vägg med drängkammaren på den 
tiden. Där fanns en enkel värmeledning redan i början på 80-talet, då Johansson kom dit som dräng. 
Ånga leddes nämligen i rör från bränneriet runt drängkammare och pigkammare. 
Maten hämtades uppe hos grevens men fick lagas nere i värdshuset. Det var mer än en kilometer upp till 
herrgården. 
 
Tvätt på Blomberg 
Anna Dahlström f Landberg berättade. Hon var född 1868. Hon var född på gården, fadern var torpare och 
modern fick gå i dagsverken mot betalning. 
Vid knappa 17 år kom Anna till greve Hugo och grevinnan Sophie på Blomberg som kökspiga. Hjälpepiga 
kallade hon det själv. Sedan blev hon husa och förestod tvätten.  Fyra gånger om året var det stora lak och aldrig 
småtvättar emellan. "Förr så hade en la dussintals utå var sort", sade berätterskan. 
Drängarna hade så mycket skjortor. Men kvinnfolken hade i det längsta bra lite underkläder. 
Greve Gilbert d.y. berättade om en gumma, som kommit för att få dottern anställd vid herrgården. Efter samtalet 
om vad hon skulle ha, sa gumman: "Ho har inga böxer, men de kanske ho sulle ha? 
 
Alltså när Anna Dahlström förestod tvätten, det var väl omkring 1890, så hade man lakhjälp 7 - 8 gummor, som 
fick 50 öre per dag + kaffe med dopp och bullar och mjölk, men för resten fick de hålla sig maten själva. 
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Klockan 4 - 5 på morgonen måste pigorna börja med att tända under pannan och så fick de hålla på till 8 - 9 på 
kvällen. 
Ett par pigor stannade där om natten och hade lakeschå. "Men de va ju bara rolitt!" Då kom det pojkar och 
hjälpte till med att ösa på och det blev kaffe och dans i dagsverksstugan. 
Vissa moment vid stortvätten måste manlig kraft anlitas. Sålunda var det karlar, som skulle pumpa vatten och 
sedan dra mangeln. De måste också köra tvätten till sjön och bistå med sköljning och klappning. Man använde 
packe-trä. 
Det var dagsverkare eller eljest någon som kunde komma ifrån. Det var inte för mycket att de hjälpte till, då 
fruntimmerna hade all drängarnas tvätt att göra ren. 
Meddelaren tror, att det var 17 tjänare som skulle ha tvättat, inräknat dem på värdshuset. Det borde blivit storlak! 
Till jul och i februari hade man vinterlak. 
 
Slakt  
Skedde två gånger om året. Det kunde vara en man vid gården, som då kallades slaktaren. Det brukade vara 
mejeristen som slaktade och det var en gång på hösten samt två –tre veckor före jul. Snickarn och ibland någon 
dagsverkare hjälpte till 
 
Kvinsdagsverken på 90-talet 
Ida i Hallamarka f 1851 talade om 12 - 13 timmars arbetsdag från kl. 6 på morgonen till kl. 6 - 7 på aftonen. De 
fick 50 öre och måste ha mat med sig. Uppgiften gällde hennes dotter född 1877, när denna arbetade på 
herrgården. "Ho kom hem, sena sola va gladder", sade den gamla modern. 
 
Dränglön på 1870-talet 
Enligt samma meddelare, som kom till Blomberg som köksa 1871, hade en dräng 100 kr och maten hos rättarn, 
som hushållade för dem. 
 
Statare på Blomberg 
Enligt fördrängen Blom från slutet av 80-talet. Statare var gift folk som hade lön och bostad och förmåner i 
nature. Snickaren, smiden, kusken, trädgårdsmästarn, rättarn hade stat, men de kallades egentligen inte statare.  
 
Blombergs Bränneri - 1910 
Greve Hugo Hamilton hade satt upp bränneriet. Det var först inrymt i tvättstugan enligt Hilde Gustafsson vars 
farfar var snickare och brännmästare. 
När bränneriet var vid värdshuset enligt gamle Gustaf Johansson: ”Det eldades inte med ved utan med kol från 
England, omkring 8000 hektoliter per år. Man tog in majs från Amerika till brännvinsbränning och odlade 100 
tunnland potatis. Tidvis kunde man sätta 1000 tunnor potatis och det behövdes hundratals plockare varje dag 
under potatisupptagningen. Från första oktober till första maj arbetades det i bränneriet. Eljest sysselsattes 
arbetarna i gårdsbruket. Det var så noga med tiden, att kontrollören stod med klocka i näven och såg till att de 
slutade bränna klockan 12 den 1 maj.  
Bränneristerna, brännmästaren hade 60 kronor om året och råg, troligen 600 kilo. Likaså maskinisten. På 
sommarn gick de för dagpenning 1:25. För månaderna hade de 1:50, man fick ju bara bränna sju månader på 
året. Bränneristerna bodde med eget hushåll i grevens stugor. De var gifta, enligt Klas i Skärpinge hade 
bränneristerna 1:25 om dagen nästan året om. På hösten fick de köpa sig éna ko på dranken. De hade kon över 
vintern och fick ha den i grevens lagård. 40 kr fick de som en förmån i ”slaktpenga”. Korna blev feta av dranken. 
Greven köpte själva magra oxar och de blev feta.  
 
Dranken var varm och flytande. Den tappades i rännor från bränneriet till lagården med hjälp av ånga. Rännorna 
var av sandsten. Grevens kor fick mest halm och drank. Halmen drogs ner i dranken. 
Korna var så förtjusta att de ”slicka boá. (Slickade halmborden. Dranken var ju bara vätska. Korna mjölkade 
mycket av denna kost. Gården höll då alla sorters kor: svarta låglands, röda kor m.fl.  
Brännvinskontrollörer bodde i flygeln. De brukade vara pensionerade, indelta officerare, en sorts kavaljerer. De 
var medlemmar av hushållet på Blomberg, jagade och spelade kort. Men kontrollen var det mycket noga med. 
Vid Blombergs dracks inte mer än på andra häll, sade fördrängen Blom och avsåg därmed slutet av 80-talet. 
1910 slogs bränneriet igen enligt greve Gilbert Hamilton. Dess lokaler har omvandlats, en stor samlingslokal har 
inretts i den gamla byggnaden.  
Brännvinet kördes ut till Lidköping, Skövde, Mariestad och Skara av drängar och statare. Det brändes mest på 
förvintern.  
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Enligt Klas i Skärpingen, f 1856 körde de i julhelgen ofta brännvin över Vänerns is till Lidköping. Dessutom 
även då till Skara och Skövde.  
 
Enligt smeden Gabrielsson på Råbäck och Frans i Rakås var det torpare och torpardrängar som körde ut 
brännvinet. De hade stora vagnar med trätunnor i häckar. Länsman fick bestämma hur många tunnor som skulle 
köras. Sedan satte de sig på tunnorna och körde. 
För brännvinskörslorna fick de ingen särskild lön. De hade för sitt arbete enligt dessa sagesmän omkring 100 kr 
om året och en del varor in nature. 
 
Folkskollärare V Friskopp från Skånings-Åsaka f 1889 mindes bränvinssfororna på väg till Skara genom hans 
hembygd. De körde då på slutet av 1890-talet 10-12 vagnar på rad. Kusken var nästa gömd mellan vagnens två 
tunnor, väldiga fat, som rymde omkring 3-4 hektoliter. Fororna väckte uppseende när de kom, När fororna 
rastade, det hade Friskopp sett, tullade kördrängarna fram brännvin med särskilda knep. Dels genom enkla hål 
under tunnbanden, men dels borrades hål på uppsidan. Där in stacks halsen på en vattenfylld butelj. Vattnet är 
tyngre än spriten: det rann in i tunnan och i stället trängde spriten upp i flaskan. Senare användes fat av stål. 
 
St. Lund hade slutat med sitt bränner 1996. St. Bjurum hade länge ett bränneri, men Blomberg var troligen det 
sista i trakten. Enligt Greve Gilbert Hamilton slutade det 1910. 
 
Några drag ur arbetslivet på Blomberg från omkring 1800 och framåt via tre 
generationer 
Enligt fru Hilda Gustafsson, Loftarebackens torp f. 1881. Farfaderns far var född omkring 1863. Han skulle varit 
släkt med kungahuset genom en i Karl i hans släkt, som hade följt denne till Sverige. 
Han fick ett knektorp i Varnhem och hade med sig en fransk fru. Vid Blomberg blev han snickare och 
brännmästare. Det var på den tiden de hade bränneri i tvättstugan, innan det flyttades till ”värdshuset”, som 
verkligen skulle ha gjort tjänst som värdshus och ägts av gården.  
 
Hamiltons lär ha kommit till gården 1782. Hildas farfarsfar bodde på torpet Loftarebacken och arbetade för det 
som snickare. Det var den del av dagen, då ha ej tjänstgjorde i bränneriet. Klockan 4-5 på morgonen ock klockan 
9-10 på kvällen arbetade han i bränneriet med en extra betalning av 25 öre om dagen, Hilda trodde det var 2½ 
daler. Han var brännmästare. Hur många dagsverken hennes farfarsfar gjorde för torpet, visste inte berätterskan. 
Men gubbens farfarsmor, alltså fransyskan, skulle göra 25 dagsverken. Varje lördag skulle hon repa granris till 
herrgårdens kök oh stora sal. Dessutom måste hon spinna ett pund lin till herrgården. Och därtill plocka 15 
kannor lingon till gården (omkring 37½ liter). ”Å så långt som de hade te lingon ner te Noleskog omkring ½ mil. 
Farmodern, alltså nästa generation skulle också under de första åren av sitt äktenskap plocka 15 kannor lingon 
och spinna ett pund blår. 
Farfadern var född 1812 och han hade torpet Loftarebacken. Som torpare hade han i dagspenning 50 öre utan 
mat, då han gjorde överdar. Farmodern fick gå på herrgården, så fort rättaren kallade – detta som folket drastiskt 
brukade kalla herrgårdens pôckerrätt. 
 
Lönen var 25 öre om dagen, men den steg med något mellanled under hennes tid till 50 öre och då för tiden 
tyckte de, att detta var förfärligt bra betalt, sade Hilda. 
Farfadern torde vid det laget ha fått mer än 50 öre. Meddelarens far var född 1856 och fick 75 öre per dag. Sedan 
fick han mera. Han var torpare och snickare och gav så småningom arrende för torpet 5 kr i månaden. Han hade 
då dagspenning för arbetet. Till det första världskriget 1914 hade han 1 kr per dag, men det ökades till 2 kr 50 
öre per dag. Han dog pensionerad 1933. Modern arbetade inte på herrgården. Någon jultilldelning från 
herrgården förekom inte. 
 
Barnarbete på 1880- och 1890 talet 
I torpet på Loftarebacken var det enligt Hilda Gustafsson 12 barn. Barnen började tidigt i trädgården. Gården 
odlade mycket tobak. Hilda mindes, att barnen fått trä tobak (trä upp bladen Jfr kap om tobaksarbetet). I 
dagspenning fick barnen 25 öre. ”En ann” fick 30 öre för att hon band blommor. En bror till Hilda band också 
blommor. Andra fick rensa.  
 
Arbetets gång året runt på Blomberg i snabb-rapport 1880-talet 
Meddelare: Dagsverkare Gustaf Johansson f. 1859, Klas i Skärpingen f. 1856, kalkbrännare, fru Hilda 
Gustafsson på Loftarbacken. 
 
Från jul. Tredjedag jul började arbetet med vanliga sysslor på gården, men ej s.k. extra sysslor förrän helgen var 
slut. En viss arbetsfördelning: 
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Torpare och drängar sysslade med varjehanda inom jordbruket: plöjning, harvning, tröskning mm. 
Dagsverkare utan torp fick biträda med diverse arbeten vid gården. Det var ej bestämt arbete för dem. 
Januari-februari: Skogsarbete såsom körning, huggning mm. Under tiden kördes också brännvin. Redskap 
lagades och sågs om. Möjligen kördes gödsel. 
Mars-april: Den huvudsakliga gödselkörning, och vårbruket började. Om vädret tillät började harvning. Potatis 
sattes omkring tredjedag påsk (det torde varit år, då påsken var sen) 
Alla gärdsgårdar skulle lagas. 
För det mesta började vårarbetet med jorden i april. Det var ej sådana verktyg som nu utan träharvar, plogar och 
spadar som man hackade torp med. Kvinnorna fick hjälpa till. Om våren var tidig sådde man sedan i april. 
Klöver såddes i rågen i april eller maj, så snart tjälen var ur jorden. 
Maj: Sådden måste absolut vara i gång. Linet såddes. 
Till Midsommar: Gödsel skulle vara nedgrävd i trädan och sås med vete och råg diken grävda runt trädan. Allt 
vårarbete skulle vara klart.  
14 dagar efter midsommar slogs klövern. Det brukade vara omkring 30 karlar. Slåttern varade minst tre veckor. 
Slåttermaskinen kom omkring 1885 till Blomberg. 
Augusti: Antog de nog rågskörden som mest självklar (nämndes inte i utsända fråglistor svar till upptecknaren). 
September: Linet skördades, bands i kärvar, kördes på vagn till rötning. Kvinnorna fick repa linet. Karlarna 
hade endast att skörda det, tillsammans med kvinnorna. Det ställdes första att torka. I synnerhet var 
torparpigorna med om detta arbete och för resten alla som kunde.  
Första bråkningen, bråtningen utfördes av karlarna. De skötte elden vid bråthålan: brôtehålá, torkade och vände, 
så att det inte skulle ta eld (jfr kap om lin). 
Annars sysslade män och kvinnor tillsammans med bråtningen. Kvinnorna ensamma utfärde skäktning och 
häckling. 
Oktober: Potatisupptagning av torpare, drängar och dagsverkare. 
Rotfrukter togs upp under senhösten. 
Majs hämtades från kajen under oktober. 
Slakt skedde två gånger om året: på hösten och till jul. En person anlitades och kallades slaktarn. Vanligen hade 
han annat arbete vid gården eljest ex. som mejerist. Så många som behövdes fick hjälpa till i huvudsak 
drängarna.  
Lake fyra gånger om året stora lak. Aldrig smålak emellan. 
November Tröskning: Till herrgården kom det tröskverk 1871.  I november brändes också brännvin. Det 
kördes ut till olika städer. 
December, tröskning och brännvinsbränning: Potatis och majs kördes till bränneriet. Torpen tröskade med 
prägel, uttalat pregel. De ville alltid ha sluttröskat till jul. Man körde gödsel, högg i skogen och skötte 
höstplöjningen och slaktade till jul. 
Allt efter nederbörden måste snöskottning utföras. Alla vägar måste skottas. Herrskapet var mycket noga med 
vägarna. Nära gården var det dagsverkarna, som skottade. Eljest hade varje torpare sin bit. Man hade snölag med 
en fogde för vart lag som utförde skottning. 
Vattenkörning utfördes vid behov, men ej regelbundet året om av en särskild gårdskarl. 
Julafton slutade arbetet kl. 12 och alla gårdens arbetare fick en ranson brännvin. 
Blombergs jordbruk i jämförelse med de andra gårdarna enligt Bossgårdens rättare Joh. Svensson L:nd f. 1860 
Meddelaren ansåg att Blomberg var mycket väl skött: Blomberg hade nog det största lantbruket, 600 tunnland. 
Där fanns ”rysligt många torpare”. Blomberg växte och var den skötsammaste gården. Därnäst en Hellekisgård, 
som hette Högbo (Nu under Skånska Cement) Råbäck och Hellekis hade inte så stor åkerjord, men det var 
”storartat” där. 
 
 
 
Julen på Blomberg för personalen 
Enligt Anna Dahlström f. 1868 
”Man fick ett par kronor om jul”, berättade Anna D. Hon kom 17-årig till greve Hugo och grevinna Sophie, först 
som hjälpepiga, huvudsakligen som kökspiga och skulle även städa åt betjänten, åt en dräng och en 
trädgårdselev.  
Arbetet var från 6 fm. till 8 eller 9 på kvällen och lönen 50 kr om året, som betalades halvårsvis. Då var nog de 2 
kronorna i julpengar ganska mycket, hon var nöjd med det hela: 
”Ja tycket ja hadde de så bra så. Det ansågs inte lite då”. Ibland kunde de bli lite ”drickespengar”. Till jul fick 
personalen på 80-talet julhögar: 
En kaka med hål i 
Två runda vörtkakor 
En vetebulle 
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Herrskapet bestod denna tid bara av greven och grevinnan. De hade inga barn och sällan gäster till jul. ”Men en 
hade respekt för sitt herrskap på den tiden.”  
 
Fördrägen Anders Blom f. 1867 berättade om julen på Blomberg. Det var i slutet på 1880-talet, som han hade 
denna tjänst. Fördrängen fick arbeta till kl. 1 på julafton. ”Ve jul va de så storartat”. Hela personalen samlades i 
lilla matsalen. Blom mindes inga julhögar, som var vanligare hos bönderna. Jfr dock Anna Dahlströms uppgift. 
Kanske tog julhögarna slut fram mot nittiotalet? ”De va dopp i gruta på middag å sogel å drick”. Smör 
serverades inte då. Med herrskapet hade man ingen måltid. Vid femtiden var det julafton med ”lite mer 
egendomligt julbröd”. 
 
Till julklapp fick man ett par kronor och en liter brännvin. Pigorna fick litet småsaker. Fördrängen hade fått 
skaffa fram julgranar. Herrskapet hade egen gran och personalen en där nere. Den tändes när personalen åt kväll 
före herrskapet.  
Julkvällens måltid Till julkväll för personalen var det smörgåsbord med alla sorter. Fisk och potatis. Gröt: ”De 
sulle rimma på gröt å slarva” (=skämta). 
 
Majstång och midsommardans 
Jfr Kap. midsommar. 
Anna Dahlström f. 1868, kökspiga-husa på 80-talet hos greve Hugo berättade: 
”Majstång klädde di sej åt å då fick di vara ute så länge di ville”. Annars stängde betjänten porten om dem vid 
10-tiden. Det var roligt, då stången restes. Pigorna fick alltid ett par härvor garn av grevinnan att nysta till 
majstångskransar. Gamle Spel-Erik från Österplana kom med sin fiol. På natten fick de dans a på ett stort loft 
och midsommardagen fick de fortsätta där. Det kom folk från byarna intill. Det bjöds öl att dricka.  
 
Sjukvård, kôleran 
Enligt fru Hilda Gustafsson, Loftarebacken f 1881 
På 80- och 90-talet verkade grevinnan Sofia Hamilton f. Nordenfelt, greve Hugos andra hustru mycket i sjukvård 
på gården ”Hon var läkarkunnig, säker”. Det var fri läkarvård och medicin för folket. Grevinnan kom när de 
kallade på henne, men om hon inte kunde reda upp det tillkallade hon Dr. Rosberg från Lidköping.  
Till barnsängskvinnorna kom grevinnan alltid med blåbärssoppa. När Hildas mor hade fått trillingar, fick de fritt 
hämta tre liter mjölk på herrgården. För det mesta var det gummor som hjälpte vid barnsängar. På Lundsbrunn 
bodde en barnmorska. Grevinnan köpte mycket salvor till sin praktik. Vid halsont fick man gurgla sig med 
aseptin. En gumma hade påsar som bands om halsen och om vänstra armen på patienten. I dem var det bl.a. 
vitlök. Nästa alla blev bra. 
 
Vid koleratider begravdes folk tre timmar efter det de dött. Detta var givetvis tidigare på 1800-talet och det gick 
så fort att det kom ut underliga rykten. 
Hilda Gustafsson hade hört om en gammal faster till hennes far att hon skulle ha ropat när hon låg i kistan. Detta 
måste ha skett under epidemi på 1850-talet eller 60-talet. 1966 gick koleran bl.a. i Vänerlandskapen i varje fall 
på Dal. 
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Hjelmsäter 
 
Drag ur livet på Hjelmsäter, mest 1880 - 1890 - talen 
Meddelare: 
Grevinnan Ebba Hamilton, f Hamilton fr Blomberg. 
Greve Gilbert Hamilton f 1867 
Greve Whatier Hamilton f 1868 
Rättare Joh Lindh f 1860, son till rättaren på Hjelmsäter, själv rättare i 35 år på Bossgården sedan 1887. 
Selma Lindh, hans syster, f 1870. Barnpiga och sedan kammarjungfru hos grevinnan Amalia f Rhöss. 
Fru Mia Magnusson, deras syster, rättaredotter på Hjelmsäter, f 1873. Fadern var rättare på Hjelmsäter sedan 
1873. 
Ladugårdskarlen Lage Johansson f på Hjelmsäter 1858. Son till en ladugårdskarl där. 
Ida i Vråna (Larsson) f 1864, mejeripiga på Hjelmsäter i början på 80-talet. 
Tekla Nilsson, "Mamsell" = hushållerska, f 1866. Mamsell på Hjelmsäter 1907 - 1928. 
m.fl. 
 
Hjelmsäters huvudbyggning har en gång brunnit, men källaren finns kvar från 15- eller 1600-talen. Byggningen 
var ursprungligen av sandsten. 
Skildringen av livet på Hjelmsäter gäller i huvudsak den tid, då greve Gilbert Hamilton d ä residerade där med 
sin grevinna Amalia f Röhss f 1845, d 1928. Hon var då fyllda 82 år. 
 
Källarvåning med välvda tak 
Under huvudbyggnaden finns en märklig källarvåning med delvis välvda tak. Under kristiden apterad till 
skyddsrum. Där fanns förr ett kök med stenhällar till golv.  De ritades prydligt då och då, men där var råkallt att 
arbeta, ohälsosamt för personalen och obekvämt. Därför har numera inretts ett kök i serveringsrummet ovanför 
trappan upp till våningen. Förut hissades maten upp till herrskapet med en hiss. Utomhus finns bra väggfasta 
mattrummor, där bl.a. vilt kan förvaras. De är försedda med galler. I köket hade man en myckenhet stora 
kopparkärl. 
 
Men personalen åt inte i köket utan i ett särskilt matrum, som hörde till husets källarvåning, men det hade endast 
ingång direkt utifrån, ej i förbindelse med huset i övrigt. Tjänstefolket måste alltså gå ut från köket för att 
komma till matrummet, där man åt vid ett stort slagbord. Där är garage nu. I en källare sitter krok vid krok i 
taket. Där hängde förr rökta skinkor i sådan myckenhet, att de hann härskna, innan de var i tur att ätas upp. Man 
slaktade på nytt, oberoende om det fanns mat kvar eller ej. 
 
Personal 
Enligt lagårdskarlen Lage i början på 80-talet, då han var ogift och åt i köket: 
Hushållerska = mamsell 
Köksa 
Två husor 
Kammarjungfru 
Barnjungfru 
Bryggesa 
Mejerska 
Mejeripiga 
Dessa jämte fyra ogifta karlar: kusken, lagårskarlen, en dräng till och en trädgårdselev åt i köket. Köksan 
passade upp, men hon och hushållerskan åt inte med de andra. 
 
Mia Magnusson räknade upp hushållerska, fem jungfrur, mejerska, en mejerijungfru, tre drängar: alla dessa åt på 
herrgården. En del åt i köket. Hushållerskan fick sin mat uppburen på rummet. Hon fick av herrskapets mat. 
 
Greve Gilbert d y f 1867 räknade även med en stallpojke och nämnde även bland personalen rättare, kusk, smed, 
trädgårdsmästare, två lagårdskarlar samt en tid en snickare, vars syssla sedan sammanslogs med smedens. Mia 
Magnusson räknade de sistnämnda som yttre personal, vilket de ju också var. Stat ingick i deras löner, men de 
räknades dock inte egentligen till statare. 
Mia berättade om "rättarn och andra statare". Lagårdskarl och "andre man, som hette statare". Kusk och stallare 
var alltid i stallet. "Två andra statare fick gå ner och rykta, en bodde på gården och en upp i skogen. 
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Stallpojken, som vanligen var ung, kallades knappt heller för statare. Hans uppgift var att "fora hästarna". Sedan 
skulle han upp på herrgården och blanka grevens skor. Därefter tillbaka till stallet. Dessutom skulle han hämta 
posten varje dag vid Medelplana kyrka. 
 
Villkor och arbetsförhållanden för den inre personalen 
Enligt Mia Magnusson: 
Hushållerskan hade sitt eget rum. Kammarjungfrun och barnjungfrun delade rum. Köksan, "bryggesa" och husan 
bodde tillsammans och längre tillbaka delade köksa säng med bryggessa. Bryggerskan hade flera olika uppgifter. 
Hon skötte hönsen och bakade tillsammans med en extra hjälp vid bak. Dessutom städade hon åt drängarna. 
Men när det kom en ny dräng, gick grevinnan själv upp till drängkammarn och synade sängkläderna. Hon 
brukade även titta in i pigornas rum för att se om där var i ordning. 
"Sådan ordning son det var på Hjelmsäter!", sade Mia. "Det var rejält husbondfolk". 
Gamla grevinnan Amalia (Röhss) f 1845 var oerhört noga och punktlig. Allt skulle ske på klockslag: "på 
klocketimmen". Alla saker skulle stå på bestämd plats. 
"Hon var märkvärdig, gamla grevinna te hålla ordning. Det var rejält". 
Men till köket där mamsell regerade gick hon inte gärna. På sex år var hon inte inne i köket en enda gång! 
 
Mias syster Selma berättade, att man kunde ha gått i mörkret i huset och tagit varje sak, ty det rådde en pedantisk 
ordning. Och herrskapet var lika stränga mot sönerna som mot tjänarna. All mässing och allt silver skulle hållas 
blankt och fint.  
 
Jungfrurna fick en ren handduk varannan vecka, men drängarna fick en varje vecka - tydligen smutsade de mera. 
Lakan byttes en gång i månaden för både herrskap och tjänstefolk, även för drängarna. Varje dag måste 
jungfruarna kläda om sig. Tidigare i snygga bomullsklänningar, senare i svart klänning. 
 
Selma Lindh, rättaredottern, kom in på herrgården vid 17 år som barnpiga. Hon hade lekt med de större av de 
unga grevarna, när de var barn, men kallade dem aldrig för du utan bara namnet tills de blev konfirmerade, men 
då blev det "greven". Selmas yngre syster var dock "du" med de små grevarna en tid. 
Lönen som barnjungfru var först 40 kr per år, delat i två omgångar: 14 oktober och 24 april. Snart ökades lönen 
till 50 kr. Mellan löneperioderna var det inte lönt att be om något. För 15 kr kunde man kanske få en kappa. 
Klänningstyget vävde mor. Strumpor fick Selma själv sticka, när hon gick ute – tydligen när hon gick ute med 
barnen. 
 
Sladder under arbetet tåldes inte. Det var ont om ledighet, men varje lördagseftermiddag fick tjänarna arbeta åt 
sig själva. Men de fick knappast gå ut i trädgården. Det var inte väl sett, om de satte sig på en gräsvall. De kunde 
få en dag fritt någon gång för att gå på auktion eller fara till "marken" i Lidköping el dyl. 
Och om jungfrurna blev bjudna till Råbäck på dans, kunde de få gå någon gång. Men om de ville till staden om 
hösten, var det många om och men. De fick inte åka med skjutsen utan måste efter morgonstädningen gå hela 
vägen fram och tillbaka till Lidköping en och en halv mil. 
En gång på sommaren fick de en eftermiddag fri för att gå till Hellekis och se på båten vid hamnen. 
Om Selma hade fått tillstånd att besöka sin bror, som bodde på Bossgården, där han var rättare, skulle hon visa, 
att hon var hemkommen, innan klockan slog. 
I friveckan höst och vår fick de efter de vanliga dagsysslorna arbeta för sig själva, men t ex disk och kokning 
skulle vara undanstökade. 
 
Från jul till tjugondag Knut hade de också bara de dagliga sysslorna men resten av dagen fri för egen del. Det var 
knappt att de fick gå till bärsöndagarna på Råbäck, ty de fick just inte gå någonstans. Till kyrkan fick de gå två 
och två, medan de andra skulle passa huset hemma. Varje år vid midsommar frågade grevinnan jungfrurna, om 
de ville stanna kvar. De fick 5 kr i städsel. Ville man flytta 24 april, måste man säga upp sig vid "Tommes" (21 
december). "Det skulle ha, det fick de" sade Mia Magnusson, "men aldrig en present eller nöje". Mia var 24 år, 
då hon flyttade från Hjelmsäter till Bossgården, men aldrig hade hon fått något att tacka för, sade hon på gamla 
dar. 
Ändå hade hon en utomordentlig vördnad för husbondfolket. Om greve Gilbert sade hon:"Han var genomfin. 
Men inte var det värt te komma me nåt slafs te´en. Han skulle fått svårt te sett de här". Omdömet gällde tydligen 
den nya tidens vanor. "Jag tycker det var så naturligt med skillnaden", tillade Mia förklarande.  
 
Men "pigera fick inte vara klädda i hatt", berättade Selma. Hon hade en gång köpt en hatt i staden, men den 
tordes hon inte visa. Vid en resa till Göteborg omkring 1888 fick hon ta den på, men första gången hon var i 
Göteborg med herrskapet, hade Selma burit svart silkeduk om huvudet. 
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På Hellekis var det lite friare, där hade de tidigare börjat bära hatt. Selmas dag började tio minuter före halv sju 
på morgonen. Selmas dag började tio minuter före halv sju på morgonen. Klockan ½ 7 på klockslaget skulle 
rullgardinen i toalettrummet dras upp. Där stod ett runt kar till avrivning och flickan hade att bära upp två stora 
hinkar dit till greven samt tvättvatten till guvernanten och grevinnan. 
Pigan hade att lägga fram en stor svamp och lakan åt greven, som steg upp då ½ 7 och tog kalldusch. Sedan 
ringde han efter rakvatten i en särskild kanna. Kusken kom in klockan ½ 7 för att borsta åt grevarna. 
Selma borstade åt damerna. Efter borstningen skulle hon komma in med kläderna klockan 7. Hon hade att se 
efter, att allt var helt. Grevinnan hade tre stycken underkjolar och byxor. Selma hade också att se efter, om 
handfatet skulle tömmas och allt möjligt plock. Före klockan ½8 hade hon att gå in till de unga grevarna och 
köra upp dem.  
Nu ordnade grevinnan för dagen med mamsell och lite före kl. 8 lade hon på te till frukosten. 
Greven brukade efter morgontoaletten gå ut för att prata med rättaren. Han tittade in i stall, lagård och mejeri vid 
½ 8 tiden och brukade ropa på pojkarna. 
Greven och grevinnan var nog stränga mot personalen, men de var lika stränga mot sönerna. Det var fem söner. 
På ferierna gjorde de ingenting alls utom då de ibland hade informator.  
Posten kom tre gånger i veckan och det skrevs en hel del 
Greven gick på alla stämmor. Han hade mycket kommunalt arbete och var riksdagsman i nio år. 
I regel gick han efter frukosten vid 11 tiden den s.k. rundan genom skogen till Rörsme´sgården och Bossgården 
över "markera". Och sedan smakade det bra med middag kl. 2 och kaffe på maten. 
 
Greve Gilbert var också särdeles intresserad av barnens skolundervisning. Han kom gärna till skolan och Mia 
vittnade om att det var som om Gud Fader själv hade infunnit sig.  
Han förordnade också, att alla skolbarn, som ville sjunga i kyrkan på söndagarna, skulle få (tio) 2 öre per gång. 
De som gick flitigast kunde få 1,50 på året. Det var oerhört uppskattat. (se kap om undervisning) 
 
På kvällarna gick greven gärna själv "runden" i huset med en lykta med en ljusbit i. Klockan ½ 10 skulle man 
lägga sig. Greven kunde gå och se efter om drängarna hade lagt sig. Klockan 10 skulle bommen läggas på. 
Tiderna var bestämda. 
 
Grevinnan stickade strumpor och virkade täcken. Hon började på täckstickning och lät personalen göra färdigt. 
Grevinna sydde själv grevens skjortor. Till nattskjortor vävdes halvlinne. Likaså till folkets lakan på Hjelmsäter. 
 
Matvanor på Hjelmsäter 
På 1880-90-talet åt herrskapet tre mål. 
Kl 8 frukost: Kött eller ägg, te. 
Kl. 2 middag. Två rätter med vin och kaffe på maten. Söndagar tre rätter. 
Kväll: Smörgåsbord med lagad mat. 
Mellan middag och kväll kunde det serveras frukt o d. Saft och kakor. 
"Etter kaffet", sade Mia, "satt greven och grevinnan och spelade kort: Ja, det kan ingen tro, så fint familjeliv det 
var"! 
Barnen kunde be mamsell om en smörgås som mellanmål. 
Barnen åt frukost kl. 8 med herrskapet, men på söndagar ½ 9. Om det var främmande, brukade det bli en halv 
timme senare. Grevinnan var alltid uppe vid bordet. 
 
Personalens mat 
Varje jungfru fick för månad ett skålpund toppsocker och ½ skp pudersocker. Somliga sade farin. 1 skålpund 
kaffe. Kaffe vägdes upp gemensamt och brändes till alla jungfrurna och kusken. Hushållerskan hade sitt kaffe 
och socker för sig. Kuskarna fick kaffe var morgon och eftermiddag, men drängarna fick bara kaffe på 
söndagseftermiddag. För tjänarna bakades det för sex veckor i taget, men för herrskapet vetebröd varje vecka. 
Allting var så rikligt, men bestämt och enformigt. 
 
I åtta och ett halvt år var Selma med om att äta samma mat i kökshushållet, där de brukade vara 5 jungfrur, två 
mejerinnor, två kuskar, tre drängar (en i trädgården och två arbetsdrängar). En lång tid åt även smeden med dem 
och det var köksan som serverade. 
Mamsell åt av herrskapets mat. 
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Dagordningen och mattiderna 
Kl. 5 ringde rättarn ut folket. 
Kl. ½ 8 ringde grevens köksa in dem. 
Kl. 8 ringde rättarn ut. 
Kl. 12 ringde köksa in till middag. 
Kl. 1 på vintern, men kl. 2 på sommarn ringde rättarn ut. 
Kl. ½ 5 ringde köksa in till kaffe. 
Kl. 5 ringde rättarn ut. 
Kl. 8 ringde köksa in folket. 
 
Lage, född 1858 och lagårdskarl på 80-talet, berättade, att de som började arbetet kl. 5, fick på kvällen en 
smörgås med sig att äta först på morgonen. 
 
Selma som började sin arbetsdag kl. ½ 7, fick kl. 7 litet kaffe med två skorpor. 
 
Arbetstid och matordning på Hjälmsäter, 80-talet 
Enligt lagårdskarlen Lage. 
Kl. 5 vid arbetets början en på kvällen bredd smörgås. 
Frukost kl. ½ 8 litet olika mat. ½-timmes rast. 
Middag kl. 12: två rätter. Torsdag pannkaka och ärter. 
På sommarn 1 ½ timmes middagsrast. På vintern 1 timme. 
Kl. 5 kaffe, ibland med smörgås, ibland med bröd av vete. 
½ timmes rast. 
Kvällsmål: kl. 8 på sommarn, kl. 7 på vintern. 
Någon sorts gröt, men sällan eller aldrig vattgröt. Jfr dock matordningen från nittiotalet med vattgröt på lördag.  
 
Eljest enstämmigt vittnesmål om enformigheten i matsedeln vecka efter vecka, år från år.  
”Klocketimmen ändrades inte, om de än hade främmande,” sade Mia M. 
 
Matordning för personalen omkring 1890 
Måndag Frukost halv 8: Sill, potatis, mjölk, bröd.  
 Middag kl. 12: Paltbröd med mjölksås. Kålsoppa. 
 Kväll kl. 8: Stekt potatis, fläsk, mjölk och bröd. 
Tisdag Frukost. Välling av ”potategryn”, smör, bröd. 
 Middag: Salt, kokt kött. Skalad potatis, tisdagssoppa. 
 Kväll: Sill, potatis, mjölk och bröd. 
Onsdag  Frukost: Kött och potatis blandat, stekt (kanske pytt i panna?) 
 Middag: Kabiljo. Tisdagssoppan värmd. 
 Kväll: Korngrynsgröt, mjölk och bröd. 
Torsdag Frukost: Sill och potatis. 
 Middag: Pannkaka med lingon, tre pannkakor för jungfrurna, sex för drängarna;  
 Ärter. 
 Kväll: Stekt fläsk och potatis. Mjölk och bröd. 
Fredag Frukost: Välling av potatisgryn, smörgås. 
 Middag: Grynkorv, potatis. Värmd ärtsoppa. 
 Kväll: Sill och potatis. Mjölk och bröd. 
Lördag Frukost: Korv och potatis stekt tillsammans. Mjölk och bröd. 
 Middag: Stekt salt sill och potatis. Ölsupa. 
 Kväll: Vattengröt, mjölk och bröd. 
 
Detaljer ur personalens matsedlar 
Ida i Vråna, f.d. mejeripiga på Hjälmsäter i början på 80-talet hade bra reda på tillredning o.d. 
Troligen var folkets skorpor bakta på degspad av ostvassla, och mjölet var blandat vete och korn. Vete och 
kornmjöl var det nog också i torsdagens ”pannekaker”. Man fick inte socker till dem, men en tesked krösemos 
lades på tallrikskanten. Moset var sötat med farin. Torsdagsärterna serverades sist efter pannekakan. De var 
kokta på fläsk, men man fick inte fläsket i soppan, utan det stektes kanske upp till kvällen, då de fick vattengröt.  
Kålsoppan på Hjälmsäter var kokt på kött och avredd med mjölk. Köttet serverades då först som rätt, och sedan 
fick man kålen. I tisdagssoppan var det potater och rotsaker. ”Var det inte klimp i den?” frågar upptecknaren 
med tanke på bondfolks klimpvanor på sina håll i Västergötland. Ida svarar: ”Nej, må tro, di krusa inte för 
folke!” 
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Storbak för personalen varannan månad 
Enligt Tekla Nilsson, f. 1866, som var mamsell på Hjälmsäter i 21 år 1907-1928, då gamla grevinnan Amalia 
dog. Så länge hon levde, skulle det gå till såsom förr. Åt herrskapet bakade mamsell själv i kökets kokspis. Men 
vid storbaket för personalen varannan månad bakades det i ett särskilt bakrum ovanför köket. Det var 
husjungfrun och uthusan som bakade då. 
Degen sattes kl. 10-11 på kvällen, och sedan måste de vara uppe klockan 3 för att baka. Det gick åt ungefär en 
halv tunna mjöl. Brödet fick sättas på spett och hängas i kökstaket. De bakade också skorpor till folket. I 
källarvåningen hade de sedan till förvaring stora brödlårar, stora bingar 
.  
Extra traktering på Hjälmsäter 
På barnens födelsedagar bjöd gamla greve Gilbert alltid på champagne. Jungfrurna fick ett glas vin den dagen de 
unga grevarna konfirmerades. På greve Gilberts födelsedag fick jungfrurna ett glas punsch. Efter greveparets 
silverbröllop blev det fest för tjänarna.  
 
Vid majstången bjöds saft och kakor ute. 1 maj kunde man i växthusen ha färsk potatis och fina grönsaker. Ett år 
jordgubbar. Men tjänarna fick aldrig smaka på detta. Drängarna föraktade för övrigt grönsaker. I trädgården fick 
tjänarna aldrig gå ut och äta bär – men det hände, att de tog sig ändå. Det var skillnad på Trolmen – där fick 
tjänarna med av allting, sade berättaren (trol. Selma L) 
 
Slakt 
Enligt Mia Magnusson, rättardotter, f. 1873, och Tekla Nilsson, mamsell 1907-28. 
I grevehemmet var det slakt höst och vår oberoende av om det fanns kött inne eller ej och saltade det. De rökta 
skinkorna hängdes i källartaket på väldiga krokar. Ett nöt och flera grisar brukade få sätta livet till. Det kom en 
slaktare från staden och två hjälpgummor tillkallades för att ta reda på räntan m.m. I bak-kammaren satt de och 
arbetade och de hade en korvmaskin, som sorterade köttet för senor o.d. Fem stycken kunde vara i arbete. ”Det 
var ett fasa schå med späckskärning” sade Tekla, och hela staben kunde vara med vid korvstoppningen utom 
grevinnan själv, som aldrig var med, och inte heller kammarjungfrun. (Jfr uppgift om julen) 
 
Något om personallöner på Hjälmsäter på grevinnan Amalias tid 
Enligt Tekla Nilsson, mamsell 1907-28, då det var lika många tjänare som grevinnan varit van vid. 
Mamsell fick 10 kr i städja varje år och de andra 5 kr. När hon kom 1907, fick Tekla i lön 350 kr om året. 
Husjungfrun hade 60 kr och köksan 40 eller 50 kr. Till jul fick mamsell 25 kr och ett ylle-klänningstyg. Men 
efter det första världskriget 1914-18 steg hennes lön till 100 kr i månaden och 50 kr i julpengar på sista tiden hon 
var på Hjälmsäter. Kammarjungfrun var med på resor i utlandet.  
 
Lagårdskarlen Lage Johansson om arbetsförhållanden och löner. Lage var född 1858 och även fadern hade varit 
lagårdskarl under Adolf Hamilton (sedan landshövding i Uppsala) och därefter under Gilbert Hamilton d.ä. 
Lage trodde, att fadern haft 150 eller 200 kr per år i kontant lön. Och så var det stat: Tidigt var det fisk och fläsk 
och ull. En kanna mjölk om dagen. Råg och blandsäd, senare även vete. Potatisland för en tunna potatis. Modern 
skulle mjölka två gånger om dagen för 30 kr om året. Lagårdsarbetet började kl. 5 på morgonen, och det var inte 
slut förrän kl. 7 - halv 8 på kvällen. Men lagårdskarlen hade att åter gå till lagården kl. 9 för att se efter, att allt 
var som det skulle.  
 
Barn- och ungdomsarbete för lagårdskarlens son - Skolan 
Lage själv fick börja arbeta i Hjälmsäters trädgård vid 7-8 års ålder, alltså 1865-66. Han fick då rensa. Han gick i 
skolan då, men ”de va te ha midda me sej”, för eftermiddagen måste han arbeta i trädgården för en tioöring.  
Skolan tycks ha pågått på sommaren. Lage tror, att ”skolan sluta på september så där.” ”Sen börja han på mars 
eller april.” Lage var född 1858 och tydligen hade de ordnat barnens skolgång efter den ljusa årstiden.  
 
Vid 16 års ålder blev Lage lagårdskarl med halv stat och halv lön jämfört med fadern. Detta hade han i fyra år. 
Sedan tog han plats som dräng åt en torpare på Råbäck och stannade där i tre år. Han tror, att lönen då var 150 kr 
samt maten och en ulltröja i julklapp. Han var arbetskamrat med Kocka-Karl.  
Ett minne från den tiden var julafton på Råbäcks herrgård, dit man fick gå direkt från arbetet för att få dopp i 
gryta med tilltugg och ”go drick.” Sedan återvände Lage till Hjälmsäter och blev körkarl att börja med och körde 
ofta för greven. Där hade han 175 kr + stat. De fick mat i köket, fyra ogifta karlar: Kusk, körkarl, trädgårdselev 
och en kamrat till Lage. När så Lage gifte sig, fick han ett rum med järnspis bredvid den öppna spisen efter en tid 
endast öppen spis. Han fick då stat. Stat på råg var troligen 25 (?) kilo, vad han kunde minnas. (Upptecknat, trol. 
1941) 
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Året runt i gårdsbruket på Hjälmsäter och Bossgården 
Rytmen i arbetet på en gård året runt har sitt stora intresse. Huvudsaklig meddelare till följande skildring var 
rättaren Johan Svensson Lindh, f. 1860 i Österplana. Då hans far blev rättare vid Hjälmsäter 1873 och han själv 
rättare 1887 vid Bossgården ävenledes hos greve Hamilton, hade han goda möjligheter att jämföra arbetet vid de 
båda gårdarna. I 35 år skötte han rättarsysslan och torde ha varit mycket sakkunnig.  
Sedan han noggrant och med tydligt intresse och ambition besvarat en av upptecknaren M. Tamm-Götlind 
sammanställd liten frågelista om arbetet året runt med noga angivande av gård och om möjligt tid, anmärkte han 
på slutet: ”Detta alltsammans gäller både Hjälmsäter och Bossgården ungefär lika.” Sedan lade han till: 
”Blomberg känner jag inte mycket till. Där var bränneri förr i tiden, och då satte dom 1000 tunnor potatis på den 
gården. Det var mycke arbete att få upp dom. En hundra plockare för var dag.” 
 
Under julhelgens vardagar arbetades det mest med tröskning under 1870- och 80-talen med hästar och oxar, 
som drog verken. På 1890-talet infördes ångtröskverk. 
Trösken fortsatte i januari och in i februari, men med ångtröskning gick det ju fortare. Man höll inte på med detta 
arbete varje dag. Blev det snö, måste man passa på med skogsarbete. Ved och virke skulle köras hem. Virket 
skulle föras til sågen, som låg avlägset.  
I mars höggs mycket ved: ”Man hugde (hoggde) ved.” Det arbetet räckte i april också. I slutet av april började 
man köra ut kalk på jorden. Om då tjälen var ur jorden, började man ytharva med lättare harv, för att jorden inte 
skulle torka ut för mycket. Sedan djupharvade man efter behov. Och så sådde man t.ex. klöver i rågen i slutet av 
April eller i början av maj. Småningom slutade en del upp med detta och sådde i stället i vårsäden. Sådden 
fortsatte i maj. Till midsommar skulle rotfrukterna vara gallrade. Gödsel borde om möjligt var utkörd och 
nerplöjd på trädan.  
Slåttern brukade på 1870- och 80-talen i regel börja någon vecka in i juli. Den varade hela månaden allt efter 
väderleken. Allt slogs då för hand. Slåttermaskin infördes nog omkring 1880. (På något ställe 1885) 
Klöver började man inte så på de flesta gårdarna förrän omkring 1890-95. (Jfr uppteckning från Råbäck) 
I augusti fortsattes skörd av markens gröda 
I september drogs linet upp med roten. Det rycktes upp för hand av kvinnorna, både gamla och unga. 
Linberedningen fortsatte sedan under hösten: man repade av fröet, bredde ut linet på marken till rötning, torkade 
det i kölna eller på sina ställen i brôtehôla. Mest äldre karlar bråkade: brôtade linet. ”Brôta var en ställning av trä. 
Den hade 3 (?) fasta knivar. Två var rörliga, som man tog med höger hand och lyfte upp och ner. Med vänster 
hand stack man linet emellan. Skärvorna räfsades bort. Män och kvinnor hjälptes åt med detta. Skäkta och häckla 
linet sedan var kvinnornas arbete.  
I oktober skulle alla rotfrukter tas upp. Och i den månaden gjordes den sista höstplöjningen.  
I november och december tröskades det. Man arbetade också med lin.  
Höst och vår skedde storslakt. Det kunde vara en torpare eller dagskarl, som anlitades till detta. Om annan 
person tillkallades, kallades han ”slaktarn.” 
Vid nödslakt brukade rättarn vara med och så ett par körare, och det började tidigt på morgonen. Grisslakten 
försiggick senare. Gödkalv och spädkalv kunde slaktas när som helst vid behov och ej efter årstiden. (Jfr blad 22 
om slaktare från staden, tydligen från en senare tid inpå 1900-talet) 
Vid storlak hjälpte drängar till om kvällen att ösa lut på karen. Men det betraktades inte som tvång utan som 
sällskap åt flickorna, som arbetade med tvätten. (”Lakesjå”) 
Snöskottning enligt Svensson-Lindh. Herrskapen på de stora gårdarna var i regel mycket noga med 
snöskottningen. Därvidlag var alla gårdar inom socknen skyldiga att skotta landsvägen; en man för vart fjärndels 
hemman skulle hjälpa till. I vart lag valdes en snöfogde, som hade att ge order om arbetet, när folket skulle ut.  
 
Sjukvården på Hjälmsäter 
Folket på gården hade fri läkarvård. En Lidköpingsläkare var betald av greve Hamilton, för att herrgårdens folk 
skulle få söka honom. I svåra fall skickade greven efter honom. Men medicinen fick patienterna betala själva. 
När rättarn var sjuk, kom greven in och tittade till honom och frågade om hans tillstånd.  
 
När grevens söner for till skolan i Skara 
Greve Gilbert d.y., f. 1867 berättade, att han och hans bror som skolpojkar i Skara på vintern kördes dit från 
Hjälmsäter omvirade med långschalar kring hals, rygg och bröst. I skolstaden hade de 25 öre i veckopenning. 
Det skulle räcka till leksaker eller dylikt att roa sig med. Pennor fick de utom slanten.  
På första maj fick grevebarnen ett glas punsch för att få märg i benen.  
Andra dryckesvanor för de unga. 
På julen fick barnen över tre års ålder litet vin. Men treåringen Knut fick enligt husjungfrun Selma Lindh rödvin 
och vatten. Matsupen och cognac till kaffet fick de inte förrän de tagit studenten.  
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Årshögtider på Hjälmsäter 
Påsk. På påskafton serverades gröt och ägg för tjänarna, som då fick äta så mycket ägg de ville. Ägg till frukost 
påskdagen.  
1 maj har berättats, att barnen fick ett glas punsch för att få märg i benen. Alldeles säkert tog de vuxna sig en dos 
av samma vara för att få märg i benen. 
Midsommar. Traktering av saft och kakor till folket. 
 
Lusse på Hjälmsäter 
Enligt Selma Lindh, f. 1870, rättardotter, husjungfru på herrgården. Till Luciadagen bakades särskilt stora 
lussebullar. Lucia firades för övrigt så att tre jungfrur kläddes ut: två var vitklädda och en klädd till karl. De 
vitklädda bar vita underkjolar och kamkoftor, som grevinnan plockade fram. Dessutom fick de sätta konstgjorda 
blommor i håret, sådana som grevinnan haft på sina klänningar. De hade ljus på brickan men inte i håret. Så 
utstyrda gick de och visade sig för herrskapet, men med kaffe lussade de bara barnen, mejerskan och drängarna.  
 
Rättardottern Mia M. talade om, att de brukade komma in och visa sig utan kaffe i rättarhemmet, där för övrigt 
rättarmor bjudit make och barn på lussebeten redan kl. 4 på morgonen, ty rättarn skulle in till lussemarken i 
Lidköping i ärende för gården, bl.a. för att köpa lin. Han tillhandlade sig då också litet lin åt sin hustru. 
Rättarmor hade födelsedag, och det blev hon som bjöd Luciorna på kaffe, när de kom in.  
 
När Selma kom i tjänst på herrgården 1895 fick folket sina lussebullar, men då gick ingen längre och lussade. 
Hon gjorde litet jämförelser med Råbäck, där Lucia bar ljus i hår och ”det var litet mer fritt för tjänarna.” 
 
Jul på Hjälmsäter 
Enligt grevarna Gilbert och Wathier Hamilton samt enligt Selma Lindh, husjungfru från 1895 och mamsellen 
Tekla Nilsson i tjänst 1907-28.  
Det bakades mycket på herrgården, ty många skulle ha julhögar. Barnen och folket fick enligt grevarna julhögar, 
men folkets bröd var större. Det var en kaka av rågsikt, en vörtkaka, en stor vetebulle. Och enligt Selma var det i 
personalens julhögar också en stor vetekrans och några äpplen. På Selmas tid fick inte barnen längre några 
julhögar (de hade kanske växt ifrån det!) 
Men hushållerskan och köksan hade gjort i ordning julhögarna till alla i hushållet: mejerskan, kuskarna m.fl. Det 
gjordes också i ordning julhögar till de fattiga på godset. De kom mellan lusse och jul. Enligt Selma var det 
änkor, som fick tre sorter av de bröd som var i tjänarnas julhögar, nämligen siktekaka, vörtekaka och stor 
vetebulle. Dessutom var det i de högarna en grynkorv och två hemstöpta ljus. Rättarmor stod för ljusstöpningen, 
som skedde i det gamla brygghuset i en flygel till höger om huvudbyggnaden. 
På nittonhundratalet fick mamsell vid julen packa in det, som skulle delas ut: bröd, kött, ljus, kaffe och socker. 
Gamla trotjänare fick 10 kr. 
Till korven, närmats medvursten hade enligt Selma grevinnan själv skurit späcket. Det var alltså vid höstslakten. 
Klenäter koktes till jul. 
Gamla greven åkte omkring till vartenda hem på julen, enligt lagårdskarlen Lage J. Och vartenda barn fick av 
honom 1 kr i julpengar, tills de gått och läst.  
 
Julafton 
På julaftons förmiddag gick greven ut för att jaga – en sed, som återfinns på en del andra herrgårdar. 
Klockan 12 var det dopp i gryta i köket med fina dukar på borden och granris vid pumpen. Men personalen åt 
inte samtidigt. Det var skinka, korv, sylta o.d. Sedan bars grytan ut i matrummet med julmat till personalen, men 
det var aldrig samma mat för tjänare och herrskap. 
Klockan 5 var det te med kakor för tjänarna. Klockan 6 julmiddag för herrskapet, som klädde sig i frack och 
svart halsduk, men grå byxor för herrarna, svart dyr sidenklänning för grevinnan och de bästa kläderna också för 
barnen. Bordet var klätt med fin servis och blommor. Så klädde de sig även på nyårsafton, men inte på 
trettonafton. 
 
Julmaten vid festmiddagen: 
Smörgåsbord 
Lutfisk med gröna ärter 
Skinka, grönsaker 
Mellanrätt 
Korngrynsgröt och risgrynsgröt 
Klenäter med sylt 
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Ibland var det märgpudding med brinnande sås på. Korngrynsgröten hörde till grevens favoritmat. Man 
garnerade den med bränt socker ovanpå. Detta åstadkoms genom att en glödande plåt lades på sockret. Man 
rimmade på gröten.  
Sedan blev det brådska med att hinna diska efter alla dessa rätter. Nu bars en ”klädsäng” (klädkorg) med paket in 
från ett gästrum. Granen tändes, men barnen fick vistas i ett mörkt rum, medan detta skedde. Någon sade därpå: 
”Finns det några snälla barn?” Dörren slogs upp, och det var en förfärlig prakt, berättade greve Gilbert d.y.  
 
Gotter var framdukade och jungfrur och mamseller kom för att få sina julklappar enligt Selma. 
 
Enligt greve Gilbert fick de inte vara med om herrskapets julgran men de fick komma upp och få julklappar.  
 
Enligt Selma brukade det vara 5 kr var, ett par svarta handskar (en-knäpps för 1 kr paret), ett 
bomullsklänningstyg, ett förkläde. Ett år fick Selma en tandborste, en annan gång en halsduk el. dyl. av pojken, 
som Selma skötte. Kusk och drängar fick inga julklappar, men te och kakor. Tjänarna var inne en stund vid 
julklapparna, men de gick snart. Till kvällsmat hade personalen lutfisk och gröt och klenät. De gjorde litet skoj, 
och ibland rimmade de på gröten. ”Gudskelov, att julafton är över” kunde tjänarna säga, när de fått städa efter 
herrskapets julklappspapper.  
 
Juldagen 
Till julottan fick alla hästar tas ut och vem som ville fick åka, ty gamla greven var en kyrksam man. Men de hade 
inga bloss. Det hade däremot dr. Nyström, när han var på Hellekis och for till ottan.  
I herrgårdens fönster brann inga ljus under julottan, men hos en statare i skogen var granen tänd. Tre av 
herrgårdens pigor fick följa med, men två fick bli hemma för att elda, vakta huset och laga mat. Det skulle 
nämligen vara eldat och varmt och dukat, när kyrkfolket kom hem. Kl. 3 var det fin middag, men inte i frack. För 
övrigt klädde herrskapet om sig till varenda middag. Men Selma berättade, att till helgerna och varje söndag var 
det duk på bordet, men eljest vaxduk. (??) Till herrskapet kom de aldrig med stjärnan, som traktens pojkar 
brukade gå med natten mellan juldag och annandag. 
På Nyårsafton var det dopp i gryta för personalen, men inte för herrskapet, som klädde sig elegant till middagen 
(frack m.m.) Trettonafton dopp i gryta för personalen, men ej för herrskapet, som ej hade frack den dagen ehuru 
fin middag. ”Det gick dyrbart till i huset och fanns mycket”, enligt Selma. 
 
Familjefester, jakter o.d 
Vid fester sattes matsedeln upp i serveringsrummet. Maten skulle ju för övrigt bäras i trappor varje dag, och det 
var 9 personer till vardags, men ofta 16 personer.  
 
För att få kopparn i källarvåningen vacker, ställdes den i sur vassla över natten och skurades sedan med aska. 
Metallen blev då blank och vacker. Vid olika tillfällen användes olika serviser. Vid grevens silverbröllop var där 
mycket folk med stor supé den 17 juli och middag den 18 juli.  
Matsedeln vid bröllopet: 
Smörgåsbord 
Buljong 
Fisk  
Stek 
Bräss i volauvent 
And 
Kronärtskockor 
Jordgubbar och melon 
9 sorters vin 
 
I jakttider var det stora middagar på Kullens olika herrgårdar: Råbäck, Hellekis, Blomberg, Hjälmsäter. Då var 
det livligt och roligt i huset tyckte personalen. Herrarna jagade först, där middagen skulle serveras. Mest var det i 
rapphönstiden. Fruarna kom åkande efter middagen i 4-5-tiden. Det bjöds på fin mat, tre sorters vin och 
spritvaror.  
 
Fyrspann och tandem 
Enligt Mia Magnusson, f. 1873.  
Vid slädfart tyckte greve Gilbert om att åka tandem, varvid kusken stod bakpå. ”Det var lilla fältskrinda å stora 
fältskrinda klädda med renskinn hela skrindera”, sade berätterskan. Vid extra högtidliga tillfällen åkte greven 
fyrspann efter 4 svarta vagnshästar. ”De åkte alltid så fint, greves, å var ute å gick var enda dag.” De hade en 
mycket fin, klädd droska, s.k. Viktorian, blank med beslag. Dessutom hade de en heltäckare: en kupé.  
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Kusken hade rött livré, grå byxor, stormhatt med röd kokard vid sidan. Han satt på en dyna, så han nästan liksom 
stod, då han körde. Stövlarna var så blanka, så de sken. Vid slädfärder hade hästarna inte bjällerkrans, men 
bjällror med två kläppar i bringan på hästen, så det blev dubbelklang. 
De hade granna selar och vagnar, som målades om på vintern. 
 
När kung Oscar II gästade Hjälmsäter 
Omkring 1887, då rättardottern Mia var omkring 16 år, kom kung Oscar på besök till Hjelmsäter och bodde där 
med hela sin uppvaktning – han hade nog några uppassare med sig.  
De unga grevarna fick flytta ut på vinden till en statarstuga då. Mia fick bädda och borsta år dem. Och rättarmor 
fick i uppdrag att baka bröd: ”Hon baka så gott bröd”, vittnade dottern. 
 
År 1901 var kung Oscar åter på Kinnekullgårdarna. På Råbäck gjorde de nya stolar åt kungen, skinnklädda med 
mycket krusiduller. Det var på Carl Klingspors tid. De lär senare ha inköpts till Skattegården på auktion. 
Enligt Selma Lindh låg Kungen på Hjelmsäter 1901. Hon var husa då. Då kom koffertarna först. Och tre lakejer 
att borsta åt och 20 par skor och uniformer! ”Jägare” var den, som åkte med kungen, ”löpare” med drottningen. 
Tydligen var det fråga om jakt på Kinnekulle. (Löpare torde vara ett slags adjutant) 
Jägarn satt på kungens kuskbock. Han hade löjtnants rang, och han stod vid måltiderna bakom kungens stol och 
bjöd kungen. Det var 21 personer, men bara två damer = två grevinnor. Kungen hade bett att få bo på 
Hjelmsäter, vilket innebar stora kostnader för värdfolket, men grevinnan fick ett armband i gåva. En herre från 
Trädgårdsföreningen i Göteborg tillkallades för att sätta rosor i vaser. Tre vaktmästare kom från Stockholm, men 
Selma och en flicka till fick servera. Selma ville minnas, att det var elva maträtter och sju sorters vin. Kungen 
sade ifrån, att även om han inte åt av alla rätterna, så kunde de andra göra det. 
14 dagar efter det kungliga besöket hölls ett stort släktmöte på Hjälmsäter, och då fick jungfrurna ligga i 
matrummet där nere.  
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Österäng 
 
Österäng – några fakta, siffror och data ur arbetslivet 
Österäng är ett gammalt förnämligt gods ur folklig synpunkt med gamla torpare- och stataresläkter. Enligt 
förvaltare Hansson, upptecknat 1940. 
Gården har 5000 tunnland, 40 statare, 40 torpare. De större torpen ger arrenden, de andra, de flesta gör 2 ½ dagar 
i veckan. Ungefär hälften betalar med pengar, och gården känner som en moralisk skyldighet att ge dem 
”överdagar”, när de önskar. Vid uppteckningen hade lantarbetarna 72 öre i timmen eller 62 öre + husrum och 
vedbrand.  
Husrum, ved, potatisland uppskattades då av staten till 600 kr. (Stat: 4l mjölk per dag, 600 kilo råg, 300 kilo 
vete, 450 kg rågsäd, 1460 l oskummad mjölk. ?) ½ 5 kvm bostadsyta. (?) 
Torparekontrakten från 1870-talet stamma troligen från 40-talet, ty under de åren skedde ingen nydaning.  
På 1840-talet tillhörde gården släkten Hamilton. På den tiden hade gården en rolig pedantisk bokföring i gamla 
träpärmar. De hade lagt upp ett stort konto för varje bagatell, t.ex. gummornas linspånad (- bra för studier i det 
gamla arbetslivet!) 
 
1871-83 blev Österäng aktiebolag och drevs som lantbruksskola med en av bröderna Kylberg som chef en tid. 
Carl Klingspor var själen i bolaget, där även Possar ingick. Skolan gick ej bra som sådan. Då löste C. Klingspor 
in aktierna 1883, och gården ägdes vid uppteckningen av Carl Klingspors sterbhus (jämte St. Sundby i 
Södermanland) 
 
Ur arbetslivet på Österäng 
Ur böckerna: 
Lön för pigor på Österäng år 1877-78: 
25 kr halvår för brygghuspigan 
46 kr för en annan piga 
75 kr för mejerskan 
22,50 kr för köksan 
20 kr för mejeripiga 
50 kr mejerinna 
Dessutom hade de maten. 
 
Det var storstrejk 1909. Först omkring 1910 blev det verklig uppgång på löner. På Österäng knappast ökning 
förrän 1919. 1917 hade en dräng ännu 260 kr om året + stat i lön. Det hade hållits nere där. Därefter gick lönerna 
upp och så ner igen litet. 1940 hade de enligt fackföreningen från 800 kr till 1100 kr + stat.  
 
Vi lånar några andra löner ur bok från 1883, noga för drängar och pigor. Det var 100 kr och 50 kr respektive i 
årslön. Där stod också statarnas naturaförmåner och vad gummorna fått för spånad o.s.v. 
Koherden är räkenskapsböckernas namn på lagårdsförmannen.  
Denne hade drängar under sig. Koherdens lön under ½ år: 
Kontant 62,50 + 35 kr i slaktpengar, 3 fot vete, 20 fot råg, 3 fot ärter, 19 fot havre, ¼ tunna sill, 7 ½ kanna salt, 5 
skålpund fisk, 20 skålpund fläsk, 10 skålpund ost, ½ års koföda. Det uppskattades till 226,20 kr.  
Koherden hade 3 drängar i maten och fick för dem 60 kr och i natura 3 fot vete, 24 fot råg, 3 fot ärter, 9 fot 
havre, 3/8 tunna sill, 22 fot salt, 15 skålpund torrfisk, 273 ¾ kannor mjölk, 4 ½ skålpund ost, 54 kbf potatis, 3 fot 
morötter, 3 fot kålrötter, 15 kålhuvud. Dessa varor uppskattades till 253,15 kr. 
 
Fiskaren Djerf, f. 1866 hörde till de äldre på Österäng. Hans far hade två torp med ”fyra dar i veka” för varje. De 
fick gå två stycken jämt på herrgården för vart hemman. Det var 40 kvinsdagsverken och i kontraktet stod 12 
gångebud om året. En fick gå till Lidköping med ett brev tre mil. ”Far, han var te Enebacken fem eller sex 
fjärdingsväg för att hämta ett paraply.” På den tiden föräldrarna hade torpet, skulle de spinna blåner eller lin: 5 
skålpund blåner eller 3 skålpund lin. 
Förr skulle de plocka kröser också till herrgården. Djerf tror att fiskars plockade 20 liter förr, men far gav pengar 
i stället. De hade länge haft krösaplockning där i arrendet. ”De var lantbruksskola då. 1883 om hösten sluta den. 
Då ändra di för torpara. De blev 75 öre om vintern å 1 kr om sommarn.” 
 
Mor Ström, torpardotter från Österäng, f. 1851 berättade: För torpet skulle de plocka kröser och spinna och göra 
gångebud utan betalning. De kunde få gå till Vedums kyrka med brev till länsman och vänta på svar. Det var i 
kontraktet. Men det gick postiljon på vägen och tutade i ett horn.  
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Arbete på Österäng efter årstiderna 
Meddelare: 1.Torpare Frans Lind, Vennerlindstorp, f. 1862. Fadern född 1829, modern 1831. 
2. Maskinist Klas Larsson, f. 1859 
3. Alfred Svensson, f. 1870, torpare, ”körare” i 50 år. 
Både Frans Linds och Alfred Svenssons fäder gjorde fyra dagsverken i veckan för sina torp året om.  
 
Midsommarafton, jul, påsk och pingst ”på aftera” fick de arbeta halva dagen.  
Arbete under julhelgen: 
Hugga ved, köra smått på vägar, skotta snö, köra snöplog. 
Snöplogen kördes, då det var mycket snö. Ibland måste de skotta snö: ”De va mö mer snö förr.” På vintern 
ägnades mycken tid till skogsarbete, så länge det var så pass ljust, att de såg. De körde timmer och grus på 
”släa”. 
Nyåret medförde alltså trösking, skogskörsler och sedan gödselkörsler. Man kunde få skotta undan snö på 
åkrarna för att gödsla. De fick också tröska. Tröt det ena arbetet, tog man det andra. Grushögar kunde de göra av 
15-20 lass, som kördes fram på släde. ”Di körde´t på släde längst ifrå. Sedan körde’et på vagn. De fanns ju 
arbete. Di körde timmer te Stampen – där ä sågen, men där hade varit en tyg-stamp. 
Man högg staver å körde te haga. Ibland högg de et i skogen nära hag. Det var mycke gärdslehag fast på en del 
ställen stenhag. Man högg å klöv ski å svedde hank. (Se kap. om hag o.d.).” 
Innan tjälen, gick ur jorden, kunde de så på mossmarken. Man måste passa på, medan marken bar dragdjuren: 
dragare. Det var både oxar och hästar. Sådana mossmarker fanns på Österäng endast vid Rundröja.  
Till oxar går det åt mycket ståfoder, men ännu 1941 sade Lind, att det fanns någon torpare, som hade någon oxe.  
Fram på våren kunde de få göra i ordning vägarna: göra vagnvägalag (Se utförl.) 
När tjälen lossnade och det blev varmt, brukades jorden. Ett år kunde de så redan i mars, och det blev rätt bra 
gröda. 
Före midsommar skulle trädan gödslas: ”De va te köra ut på jora från komposter å harva å köra.” Sedan började 
klöverslåttern och sedan blev det rågen. På 1870-talet hade de klöver på Österäng. ”Di fick beting: ett tunnland 
per man att slå.” Det var ett styvt dagsverke: ”Då slog di om nättera, för de va lättare.” 
Torparna skulle också sköta ett tunnland var av rotfrukter: rovor, rotabaggar och morötter: ”Så tog torpara opp 
rover å kvinnera fick hjälpa te.” Det fick de ”spann” för: var tionde eller tolfte tunna rotfrukter. Detta arbete 
utfördes mest av kvinnor och barn. Om inte torparns familj gjorde det, måste han leja eller också utföra extra 
dagsverken.  
 
När Lind var ung, född 1862, fick de i spann-lön var femtonde tunna. Men fram mot åttiotalet var det spann-lön 
efter var tolfte tunna.  
I torpen samlades vitmosse på sensommaren att torka golven med efter skurning. Det var i stället för trasor. 
”När mossan var vuxen, var den så lång och fin.” 
Lin odlades inte på Österängs herrgård. Men torparna hade lin. Gården köpte lin, som torparhustrurna fick 
spinna. Mor började spinna, så snart de kunde, sade Lind, kanske i november, då alla potater och annat var 
bärgat: ”De ble la inte så möe spunnet före jul.” 
När allt var skördat, var det skördebal gemensamt för alla gårdar under Österäng. Detta hade de ända in på 1900-
talet, men det sista av den sortens kalas var nu för många år sedan. ”Det bakades brö å bulla å di hade smörgåsar 
av ost å smör. Öl å kaffe serverades.” I äldre tid var det dans på logen (före Svenssons tid som torpare). 
I oktober-november började de slakta.  All slakt och brygd skulle vara slut 14 dagar före jul. Till detta arbete 
tog de ut matdagar, matedagar, av kvinfolken, som måste gå på herrgården mot bara maten. En slaktare och 
dagsverkare dessutom fick hjälpa till vid slakten. 
Det var ju lantbruksskola då på Österäng och mycket att hjälpa till med vid slakt och lak. ”Men de va mö torpare 
om’et”. Innan man hade köttkvarn, måste korvmaten hackas med handyx av kvinnorna. Hemma i torpet fick 
karlarna lov att hjälpa till att hacka köttet.  
 
Österäng ägde både såg och kvarn. Kvarnen drevs med ångmaskin, en lokomobil, den första i sitt slag där i 
trakten. ”De fick mala te djura jämt. Men det kunne bära te, att di fick mala åt vem som helst.” Lokomobilen var 
gjord 1860. 
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Små tips från smärre herrgårdar på Kinnekulle 
 
Trolmen 
Trolmen ligger mellan Råbäck och Hjälmsäter med en vackert byggde kalkstensmur framför gårdsplanen. 
Gården kallas i en del dokument för ”hemmanet”. Ägare till Trolmen var under senare delen av 1890-talet två 
bröder: Anders och Martin Torstensson. Den ene dog före sekelskiftet och patron Anders sålde gården till greve 
Sven Hamilton. 
Under hans vänliga och humana regim hölls glada midsommarfester i början på 1900-talet på den vackra 
lövängen mitt emot herrgården med landsvägen emellan. Där växte åtminstone då vilda körsbärsträd, bl.a. ädla 
lövträd.  
 
Gården har vackert byggda sandstenspirer vid stranden av Vänern. Där har väl utskeppats av gårdens kalk, som 
bränts i dess stora kalkgruvor.  
Vid Trolmen har man också brutit kalksten. Gården hade förr tobaksodlingar med mycket barnarbete (se kap. om 
sådant). Gården har dock icke varit föremål för specialuppteckning i denna Kinnekulleforskning. 
Gården hade förr tobaksodlingar med mycket barnarbete. (Se kap. om sådant.) 
 
Bossgården 
Bossgården har icke i detta sammanhang grundligt undersökts med uppteckningar. Tid har saknats. Men gården 
har gamla anor och har ägts av Bo Jonsson Grip och Vadstena kloster. Huvudbyggnaden är av trä – ett par 
hundra år gammal. Flyglarna är av sten. Den ena har tegeltak, men den andra, som är ett magasin, är en 
imponerande byggnad med skiffertak. 
Något av arbetsrytmen på Bossgården året runt har skildrats på kap. Hjälmsäter enligt uppteckningar efter 
rättaren på Bossgården Joh. Svensson Lindh, f. 1860. Han började där som rättare 1887 och stannade i 35 år. 
Dessutom var han rättarson från Hjälmsäter. Bossgården förvaltades i början av 1900-talet av greve Sven 
Hamilton, som var känd för sin humanitet. Han upplät år 1905 sex torpställen på sin gård till en barnkoloni från 
Lidköping. De fick både fria resor och billigare mjölk.  
 
Törnsäter, Österplana sn 
Liksom så många Kinnekullegårdar har Törnsäter bebotts av släkten Hamilton. En av greve Hugo Hamiltons 
söner på Hönsäter blev herre på Törnsäter. 
Mor Fast, f. 1859 i Österplana, kom vid 13-14 års ålder till Törnsäter som husa efter att ha tjänat hos Kyhlberg 
på Österäng och ytterligare på något ställe. 
Grevinnan på Törnsäter var då död, och ett par fröknar Hamilton skötte värdskapet. 
Personalen utgjordes av ”husa, köksa å ena, som mjölka å så mamsell”, sa mor Fast ur minnet (Uppteckningen 
gjordes 1941) Som husa hade flickan haft 60 kr om året i lön, men inga persedlar. 
Av arbetsuppgifterna nämnde hon att man måste börja vid 6-tiden på morgonen, gå in efter kläderna till 
borstning och sedan duka frukosten. Herrskapet åt vid 8-tiden. 
Personalen fick bra mat, och den var inte lika varje vecka.  
 
Mor Fast kunde inte minnas lussefirning på Törnsäter. Om julafton berättade hon, att herrskapet ”tog opp si gryta 
på borde”, det tyder på, att personalen doppade i grytan för sig själva och antagligen på spisen efter gammal sed. 
Hackat granris var strött på köksgolvet och i förstugan. Mor Fast trodde att de hade haft hackat granris i salen 
med. Det var ju tämligen i början på 1870-talet, som hon kom dit. Men vid berättelsen om granriset i salen 
anmärkte hon: ”Det var la bara på jul.” 
Vid Törnsäter sipprar det fram mycket källådror ur rödstenskleven eller dyl. Där finns fina grottbildningar, fast 
de är i stort sett dolda av lummig grönska.  Det skulle vara värt att röja upp där, och man kunde få en sevärdhet i 
släkt med Mörkeklev på Råbäck, om också inte lika mäktiga grottbildningar.  
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Rättare, torpare och obesuttna 
 
Rättaren vid Bossgården i Medelplana berättade om rättarvillkor, utbildning mm 
Fadern var förste rättare vid Törnsäter 2:3 Österplana där gick Johan i skolan varannan dag, han började arbeta i 
trädgården för greven varannan dag. Greve Hamilton ägde då också Bossgården i Medelplana (Numera tillhörig 
V. Klingspor). Meddelaren var då 6 år. Vid 13-15 års ålder hade pojken 18 skilling om dagen 25 öre för att köra 
tröskverk. I tre år var han stallpojke med 100 kr men ingen mat i lön. 
Så flyttades fadern som rättare till Hjälmsäter, Medelplana. Där fick han ta spannmål till hushållet och föda upp 
en eller två grisar. Dessutom fick han potatis till husbehov och två kannor mjölk.  
Lind själv var sedan dräng vid Hjälmsäter till 18 års ålder med 159 kr i lön och mat i köket.  
 
I 15 dygn var han ute för att ”exera” (militärtjänst). För att utbilda sig till rättare kom Lind in vid Såtenäs. 
Såtenäs var en lantbruksskola i Skaraborgs län. Lind kom in på betyg av greven. Undervisningen var fri så när 
som på skrivmaterial. Efter utbildningen blev Lind först rättar vid Kungslena 1884 och vid Sväneby. Numera lär 
titeln vara ”befallarn” om de är utlärda, påstod Lind. Vid Bossgården i Medelplana blev Lind rättare hösten 1887 
och förblev vid denna post i 35 år.  
Han hade som rättare 300 kr i lön och fri stat. Under kriget fick han upp sin lön i 600 kr. Nu (1941) har rättaren 
1800 kr. Lind hade som rättare magasinen om hand. Greve Sven Hamilton tog arrende och köpte gården av sin 
far. Han tog bort spånadstvånget från torparhustrurna och de blev mycket glada, detta skedde 1898. 
 
Något om statarna och deras bostäder o.d. på Bossgården på Linds rättar-tid 
Statarna hade 150 kr men ladgårdsförman hade procent på mjölken. Sedan gick lönen upp till 175 kr. ”Nu” sa 
Lind ”nu får de inte en vallpojke för 300 kr och maten!”. 
Ved fick Bossgårdens statare hemkörd. De hade rum och kök och bra ”uterhus” och källare. Meddelaren anser 
att där var bra på den tiden, jämfört med andra ställen. I fråga om potatis, fick statarna förut sätta en tunna potatis 
på åkern, men somliga använde små potatis och då blev det flera rader, detta visade sig krångligt. I stället 
infördes 8 tunnar i stat. 
 
Herrgårdsmjölkning på Bossgården omkring 1895 
Enligt Ida i Vråna f. 1864 
Hon gift sig 1886 med en dagsverkare på Bossgården. Han arbetade från kl. 5 på morgonen till 8 på kvällen för 1 
kr i dagspenning. Omkring 1895 var Ida mjölkerska. De var 4 mjölkerskor med omkring 12 kor vardera att 
mjölka. Kl. 5 på morgonen fick man börja mjölkningen. Sedan var det att gå i dagsverke för 50 öre mellan kl. 8 
och kl. 5 em. Därefter måste alla korna åter mjölkas. 
Lön för mjölkningen var 48 kr om året. Den lönen utbetalades om hösten på en gång. I ”Storänga” fick 
mjölkerskorna 5 kr i månader och på Bossgården bad de greve Gilbert Hamilton på litet påökning på lönen. När 
hösten kom gav han dem inte mer än 2 kr i ökning så summan blev 50 kr jämt. 
Greve Sven som kom till Bossgården senare ansågs mycket snäll, han dog 1920. 
Senare blev det ackord på mjölkningen 1910 30 öre för 100 liter. På slutet kunde de mjölka 100 l per dag. Då vill 
de bara vara 3 för att tjäna mera (jfr Råbäcks kap.) 
 
Fördräng-rättare Törnsäter-Hjälmsäter 
Meddelare: fru Mia Magnusson f 1873, rättardotter från Hjälmsäter, syster till rättaren Johan Svensson Lind. Mia 
berättade om faderns historia, att han först var dräng i Österplana prästgård. Som sådan hade han 30 kr om året i 
lön samt mat i köket och litet småpersedlar: Ull till strumpor, tyg till skjorta mm. Från prästgården kom han till 
Bossgården i Medelplana, ägd av Hamilton och flyttades som rättare till Törnsäter, även Hamltons gods i 
Österplana. Där hade han troligen i lön 150 kr och stat. 1873 blev han rättare på Hjälmsäter, Hamiltons. Lön 250 
kr, bostad och fri stat: 
2 kannor nysilad mjölk 
”En spann vassle te griser” 
säd, så mycket, som gick åt. 
 
De kunde ha två grisar om året och ett par får. Potatis fick ligga i ”stora källaren”. De fick ta så mycket de 
behövde till mat. De andra hade fast stat och kunde ibland sälja av det, men för dem som hade många barn gick 
det åt. På Törnsäter och även på Hjälmsäter kunde rättaren få ha en ko någon månad före slakten på gödning. 
Men det fick inte de andra statarna. Denna tid hade folket 18 skilling för kvinnsdagsverke och 75 öre för 
karldagsverke på vintern, 1 kr på sommarn för en arbetstid kl. 5 på morgonen till 8 på kvällen. 
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Det var just rättarn på de stora gårdarna som hade pockerätt på torparnas arbetstid. De måste gå när rättan så 
påkallade, hette det. Rättarn vid Hjälmsäter var en mycket betrodd person. 
På lussemarken i Lidköping hade han att om morgonen på lussedagen hala upp gårdens behov av lin, som väl 
sedan lämnades ut till spånad i torparhemmen. Han köpte samtidigt lin till sin hustrus behov. Det var hälsingelin, 
som brukades saluföras på marknaderna. Innan rättarfar fick ge sig av till lussemarken, hade mor gett honom och 
barnen lussebetan på sägen. Sedan brukade herrgårdspigera komma och lussa i alla hemmen på gården, men de 
bjöd ingen traktering. Det var istället rättarmor som bjöd dem på kaffe. Det var hennes födelsedag och grevinnan 
brukade komma inom för att lyckönska, men det var inga presenter.  
Rättarfolket hade gott anseende och förtroende och barnen uppfostrades i en oerhörd vördnad för ”grevens”. 
 
Rättaren på Hönsäter 
Enligt dottern Signe Hedström f. 1999, telefonist Hönsäter. Fadern var född 1844 och blev 1874 rättare på 
Hönsäter. Dottern tror att han hade 300 kr och stat i lön. Han var ungkarl på den tiden, hade ett rum och fick äta 
hos förvaltare Locrants. Så gifte han sig och fick bo i samma hus en av flyglarna. Där fick han ett kallrum och 
stort kök. Där var järnspis och kakelugn. Som rättare skötte han lantbruk och skog. På 90-talet eller senare inpå 
1900-talet hade han omkring 1100 kr i lön samt stat. 
Julafton arbetade de halva dagen; rättarn, statare, torpare m.fl. Jobbad hos rättarna kvällen före julafton. 
Hemvävda trasmattor på golvet. I det rättarhemmet firades inte lusse på morgonen, men barn sprang på 
nittiotalet omkring och lussade, pojkar och flickor i ombytta roller helst.  
 
Arbetsfördelning och villkor på Gössäters gård 
Enl. rättaren sedan 1892 Frans Frisén f. 1869. Han började som ogift med en lön av 200 kr första året + fritt 
virke. Lönen var bestämd av Såtenäs lantbruksskola. Frisén fick maten hos en verkmästare vid stenhuggeriet 
tillsammans med trädgårdsmästaren. För detta betalte Kylberg troligen 75 öre per dag. 1896 gifte sig Frisén. 
Lönen blev då 600 kr per år + 2 l nymjölk, 2 l skummjölk, 2 tunnor råg (ungefär 240 kg). 
Potatis sattes med gårdens folk på 720 kvm, men han fick hålla sättpotatisen själv. 
Till förmåner hörde vedbrand: kluven gallringsved. Gården höll kördrängar och dagsverkare, stallare och 
lagårdskarlar. Torpare gjorde två-tre dagar i veckan för sina torp, om de gjorde överdagar hade de 1 kr per dag.  
Deras kvinnor hade att göra 20 kvinnsdar på sommarn. De började ½8 – 8 em. Dessutom skulle kvinnorna 
komma på kallelse mot 75 öre om dagen men inte mat, inte ens i slåttern.  
 
Rättaren Frisén på Gössäter berättade vidare om arbetarna där på hans tid sedan början av 1890-talet. 
Pojkar började vid omkring 14 års, det var väl mest torparbarn. De hade att börja med 25 öre om dagen och inte 
mat. Småningom fick de för samma arbetstid 40 öre. Det var nog samma arbetstid som vid kvinsdagsverkena. 
Dessutom fanns det vid Gössäters gård kördrängar och dagsverkare, stallare och lagårdskarlar. 
Det var bara stall och lagård, som sköttes vid lyse. Dagsverkare hade 1:50 per dag om sommarn och på vinter 
efter dagens längd. 
 
Kördrängen körde kalksten till stenhuggeriet och så till lantbruket. Dessa drängar skulle på morgonen rykta var 
sina två hästar, men stallarna gav dem foder och vatten. Förstallare och lagårdskarlar var det ingen särskild 
frisöndag. De hade arbetstider kl. 5 – 8 på vinter. Kl. 8 på kvällen skulle det vara nattfoder, nattfor åt djuren.  
Stallarna bara skötte stallet, skaffade foder och gjorde i ordning det.  
”Stalla´rn fora hästa” under middagsrasten. Stallarna måste också stå och dra hackelsemaskinen för hand och 
hade ett stort kar att blöta den skurna hackelsen i (halmen). Av detta togs det upp en stor binge över karet, där 
det lades upp så vattnet rann av.  
Sedan bar stallaren ut hackelsen till hästarna i krubborna i en stickkorg; gjord av grova stickor. Den stickkorgen 
begagnades även vid potatisupptagningen. Sedan fick stallarn gå efter s.k. mjölspann. Det var havregröpe ”men 
di kalla´t mjöl” Det var finkrossat i kvarn, men inte finmalet. Detta var också för hästarna. Sedan hade man 
häckar över krubborna för att ha klövern i. 
 
Små löner på Gössäter, när ing. Undén kom dit 1894 enl. fru Undén: Kusken med 6-7 barn hade 1 kr per dag + l 
mjöl, samt en del säd och ved (meddelaren mindes ej i detalj). 
Ingenjörn hade 2000 kronor kontant och 2 l mjölk per dag.  
 
Lantarbetare på Gössäter omkring 1890 
Enligt smeden Hvass f. 1873 i Fullösa. Omkring 100 tunnland jord sköttes av torpare, statare och drängar. Hvass 
var dräng under Kylberg och åt i hans kök. Vid 16 år alltså omkring 1890 hade han 80 kr i lön och tolv timmars 
arbetsdag. Mat, husrum, tvätt och städ ingick i lönen. 
Direktör Kylberg hade tre jungfrur, de fick sköta om drängarnas kammare. Man började kl. 5 på morgonen och 
höll i till 8 på kvällen.  
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Matordning: 
Kl. ½8 frukost: Kaffe, mjölk, lagad mat. 
Kl. 1 Middag: två rätter, bra mat 
Kl. 8 kvällsmål: Gröt, väl stekt potatis, kött. 
Gröten kunde variera: vattengröt, risgrynsgröt, vetemjölsgröt. Intet kaffe som mellanmål, men man fick passa 
vid mjölkningen och fick dricka någon lite mjölk. 
Någon gång på lördag kunde det vara litet lättare till kvällen. På söndag litet bättre mat. Kanske fisk till middag. 
Annars bjöds det mycket saltmat. En rättare, inspektor och två drängar ”spisa tillsammans”. På julen fick de 
doppa i grytan tillsammans med hushållerska och jungfrurna. Kylberg var ungkarl och många gånger var han 
inte hemma.  
 
Stenhuggarelön på Gössäter 
Enligt smeden Sanfrid Hvass f i Fullösa 1873 
Jfr kap. om stenhuggeri. 
På 1890-talet var det i stenhuggeriet en timpenning på 15 öre för grovarbetare: Hyvlare i stenhuggeriet, 
ytterarbetare och ”järnverksarbetare” med 11 timmars arbetstid. I regel hade stenhuggarna ackord. De fick hyra 
billig bostad 60 kr för rum och kök. Barrved kostade 6 kr famnen, men det var ej förbjudet att plocka ris och 
grenar. 
 
Städjebevis (avskrift) 
Lönevillkor för Rättaren Fr. Hedström vid Hönsäter för tjänsteåret från 1 november 1875 till samma tid 1876.  
Städja – bekommen 10/7 – 75   10:- 
Lön                           300:- 
Tvättpenningar -   18:- 
1 par löningsstöflar af smorläder ___________________ 
   Summa            328 kr 
Jemte rätt till erhållande af kyrkskjutsar och stadsskjutsar. 
----------------------------- 
Hönsäter den 10 juli 1875 
Pehr W. Lokrantz 
För Hellekis Aktiebolag 
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Torpare och torpares tjänstefolk i äldre tid 
Stickprov om tjänstgöring och löner enligt många vittnesbörd.  
De gamla torparekontrakt, som finns bevarade är intressanta men hårda dokument från den tidsålder, då 
arbetsvillkoren på gårdarna helt bestämdes av ägarna. Här bifogas ett par torparekontrakt som bilagor. 
 
1.Från Medelplana, torpet Linden under greve H. D. Hamiltorn på Hönsäter, undertecknat 14 dec 1854 och 
gällande från 14 mars, 1855. 
2. Från Österäng i Forshem, torpet Fritorp under bolagets tid undertecknat Joh. Kylberg 14 dec 1877 och 
tillträdas 14 mars 1878. 
 
En man- eller kvinnsdagsverke per dag på kallelse 
Denna bestämmelse var det som av folket gavs det betecknade namnet: gårdens pockerätt. 
När helst rättarn kallade, måste torparhustrurna lämna allt eget arbete, byk eller bak eller barn eller vad som helst 
för att gå i dagsverke på herrgården i hjälpdar för en otroligt ringa penning. Vid vissa storsysslor fick de gå för 
bara maten: matedar. 
Det var på grund av gårdarnas pockerätt, som de fattiga torpen i sin tur måste anställa tjänstefolk: drängar och 
pigor, som hade långa arbetsdag för sagolikt små löner. Då fick ofta drängen eller pigan utföra husbondfolkets 
dagsverksskyldigheter. Ibland skickades två halvvuxna barn att tillsammans göra rätt för en vuxen människas 
dagsverke. 
Ofta arbetade torparna i sin egen täppa på morgonen innan de gick till dagsverket, som dock i äldre tid började 
kl. 5 på morgonen. Torparhustrurna fick ofta ta i med det allra tyngsta lantarbetet. Pockerättens dagsverken 
kallas i kontraktet från 1870-talet för övermansdagswerken, överqwinsdagsverken. 
Till gårdarnas pockerätt hörde också vissa gångebud till en mils längd eller stadsbud, som kunde vara flera mils 
marsch. Dessutom måste torparkvinnorna spinna lin eller blånor till gårdens behov och det skulle vara fint 
spunnet. I äldre tid måste de dessutom plocka vissa kannor lingon. I uppteckningar ur folkets mun skymtar den 
ena eller andra bestämmelsen.  
 
Mor Fast f. 1859. Fadern var torpare i Kohagen på Hönsäter, Österplana. Föräldrarna gjorde en dag i veckan för 
torpet och 15-20 kvinnsdagsverken under greve Gotthard Hamilton. Därtill skulle de spinna 5 skålpund blåner 
eller hälften så mycket lin. 
 ”Lingon sulle de allt plocka” – hon minns inte hur mycket. 
 
Torparkrav i Bossgården enligt rättaren Joh. Svensson-Lind. Torparfruar skulle göra 30 dagsverken för 
tredagarstorp och detta var om sommaren, då de hade mest att göra hemma. Dessutom skulle de svara för 
skötseln av ett halvt tunnland rotfrukter till 8 öre tunnan. Omkring 1885 blev det 10 öre tunnan rotfrukter = två 
fot mer än en hektoliter. Omkring 1901-1902 blev det 25 öre hektolitern för rotfrukter. De behövde inte plocka 
lingon längre, men skulle spinna blånor eller lin och bära hem det till Hjälmsäter. 1898 tog greve Sven Hamilton 
bort spånadsskyldigheten från torpen, till hustrurnas mycket stora lättnad. 
Före sekelskiftet var det 12 timmars arbetstid för torparna kl. 5-8 med matraster inom den tiden. Inpå 1900-talet 
blev det tio timmar med början kl. 6. Då arbetade de fem timmar i streck och det tyckte torparna bättre om. 
Undan för undan ha torpen lagts ned och blivit betesmarker. Några lämnas numera ut på arrende 
. 
Hedvig Karlsson, Valåsen f. 1890 berättade litet om flickors arbetstider. Vid 12 års fick de börja i rågbärningen 
= rågbrådskan. Rågen mejades med lie och en kvinnlig arbetare tog upp säden med skära. Sedan bands den i 
neker av en annan kvinna, om de var två barn. En vuxen kvinna fick klara det ensam. Havren var lättare att 
sköta. 
 
I klöverbärningen var flickornas arbetstid. 
Kl. 7—9 arbete 
Kl. 9-½10 matrast 
Kl. ½10-12 arbete 
Kl. 12-½2 middag 
Kl. ½2-½5 arbete 
Kl. ½5-5 kafferast 
Kl. 5-8 arbete 
 
Rovrensning - pockerätt 
Bestämmelsen i torparkontrakten om att sköta en viss areal rotfrukter hörde till det som folket kallade pockerätt 
och var mycket betungande, även fast de fick behålla en del av skörden i s.k. spann-lön. 
Gården hade pock på det kunde det heta. Vi ska ge några prov på rovrensningens mödor. 
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Hedvig Karlsson i Valåsen gav den bästa beskrivningen av detta arbete: 
Rovorna skulle rensas åt herrgården, Rustsäter i Medelplana.  
½ tunna av torpet Valåsen mot betalning per hektoliter. Vid fördelningen av skörden blev förtjänsten nästan 
ingen efter allt arbete. 
 Man skulle arbeta igenom hela landet tre gånger: 
1.Gallra 
2.Krypa och rensa 
3.Gick man och tog ogräs, som växte över blasten 
I oktober skulle det ryckas, kålas och lassas. Det skedde efter ett bestämt system. 
 
Driller kallades fårorna, där rovorna växte. Man drog i regel upp tre driller i stöten och kastade i högar och 
blasten utåt. Blasten fick ej blandas med rovorna utan man fick sedan ligga på knä eller stå på huk och skära av 
blasten. Det gick bra med en avbruten lie. Man band en gammal trasa kring den delen man höll i handen. 
Rovorna kastades i en hög och blasten i en annan efter ett visst system. Vid nästa tre skördade driller kastades 
rovhögarna vända mot de första rovhögarna och blasten vända utåt. Vid frostnätterna bredde man blast över 
rovhögarna, sedan fodrades djuren med rovblasten.  
Slutligen skulle rovorna lassas på kärra. Lönen beräknades efter färdig lastad vara. En rättardotter i Medelplana 
född 1852 fick arbeta med rovorna efter 10 öre per tunna färdig lastade rotfrukter och efter allt det beskrivna 
förarbetet. 1865 lyckades hon med denna låga taxa tjäna 13,25 kr, vilket innebar att hon en tretton-års flicka hade 
skött om 132 tunnor rovor ensam från rensningen till lastningen. Vilken arbetsprestation! 
I allmänhet ansågs det nog att rensningen var lättare för barn än för vuxna, ty barnen hade böjligare kroppar och 
ofta smidigare nypor. Småflickorna användes till detta tunga arbete. I äldre tid hade de inte kontantlön utan s.k. 
spannlön.  
 
Klas i Skärpinge, Husaby f. 1856 berättade om sin mor. När hon gick framme vid herrgården Blomberg och 
gjorde dagsverken och tog rovor eller potatis, fick de i lön var femtonde tunna själva men inte annat. De kunde 
då sälja sina rotfrukter åt någon som hade kreatur. Klas tror dock att de mest fick kontantbetalt för 
potatisupptagningen. Blomberg hade bränneri och behövde mycket potatis. ”Tjänte en 1 kr om dagen, så det var 
stort.” Senare kunde de få 20 öre måttet, för att de plockade 5 fot = inte fullt en tunna. 
 
Torpare Alfred Svensson Österäng, Forshem f. 1870: Ett tunnland rovor var pålagt ”tå det var pockrätt”. 
Svensson trodde de fick behålla var elfte tunna själva. Senare blev det nionde tunna och detta var spannlön. ”Då 
torpara sulle ta opp rover, fick kvinnerna hjälpa te”. När de skulle köra ihop det fick det vara två som lassade. En 
lassade på ute på gärdet och en lassade av. Och så fick det vara en körare till vart par. Det var mest kvinnor och 
barn, som lassade. ”Det fick de spann för”. Vagnen där rovorna lastades kallades medbôtt. Den har 4 hjul. 
Medgrinder = hela bräder och gavlar. Sidorna, medgrinderna var omkring 3 kvarts höga. Hela medbôtten kunde 
vara 5-6 alnar lång och i vagnen gick det 7 tunnor rovor. 
 
Hjälpedar-pockerätt 
Enligt Frans Lind, f. 1862 i torp under Österäng, Forshem. 
Far var laggare. Mor var uppe och spann innan det blev tid att laga i ordning maten för att gå på herrgården. Hon 
var nästan lika tidigt uppe på vintern. Mor fick aldrig vila på dagen.  
När de skulle ha hjälp vid tvätt och skurning och slakt o.d. på herrgården, kallades det hjälpedar eller matedar, ty 
hustrurna var skyldiga att göra 12 hjälpedagar för bara maten. Ibland skickade de pigan istället, om hon var 
duktig nog. Detta var gårdens pockerätt (Pôckrätt). Dessutom gick de och gjorde överdar. Då betalades de med 
75 öre på sommarn och 50 öre på vintern. Arbetstiden var på sommarn 12 timmar, på vintern efter dagens längd. 
Pockrätt var ett begrepp som mest användes om kvinnornas inkallelser till dagsverken, men 
soldatenstenhuggaren Odén Österplana f. 1865 sa att det var nog också pockrätt för männen. Det kunde komma 
bud på kvällen att de måste gå nästa morgon. 
 
Gångebud-pockrätt 
Alfred Svensson torp Österäng, Forshem f. 1870. 
Det var en punkt i torparekontraktet, att de ”sulle gå gångebå”, när de ble påkallata”. Det kunde vara flera mil. 
Far fick gå många gånger. Pojken blev en gång skickad i stället för föräldrarna men slapp i sista stund. Mor fick 
gå tre mil till Mariestad. Hon gavs sig av på kvällen, men hon hade tur att få åka med en som skulle åt samma 
håll. Men hem fick hon vandra hela nästa natt. Detta ingick i herrgårdens pockrätt. (Somliga meddelare sa Pock-
rätt, andra sade pocke-rätt, alla med slutet o-ljud). 
Till herrgårdens pockerätt hörde att kvinnorna skulle göra matdagar, matedar ”Då fick de gå för bara maten, 
fruntimmerna. De sulle vara för torpet de”. Alfred Svensson Österäng f. 1870) Det brukades vid slakt och lak 
och städning. Annars blev de uppsagda.  
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Enligt fiskarfru Djerf, Österäng född på Helledal i Forshem 1875. ”Kvinnorna skulle göra matedar eller 
hjälpedar, när di laka eller slakta på herrgårn. Mor skulle göra tolv sådana dagar om året. De fick maten dessa 
dagar – det va betalninga de!”.När Åberg kom till gården gick kvinnornas hjälpedar mest bort, utan att det 
ändrades på kontraktet.  
 
Torparkvinnornas dagsverken enligt stenhuggare Törn, f. 1869 Österplana.  
Torparekvinnorna fick nästa alltid göra sina dagsverken vid rovbergningen eller skörden och då måste de hålla 
sig maten själva. När de hjälpte till med storsysslor som tvätt, slakt o.d. hade de däremot matedar, matdagar. Vid 
slakt skulle de dessutom ha med sig slaktemat hem (Jfr kap. slakt) 
 
Gamla blinda Inga Larsson f. 1849 på Bossgården, Medelplana. Fadern först torpare, sedan statare, dog när 
flickan var 13 år och hon måste ut och tjäna som barnflicka i ett torp. Barnflickan fick göra litet av varje, se efter 
barnen, valla korna, följa matmors och göra vad en kunde. ”Torpara skulle gå fram å göra hjälpedar, åt de, som 
inte hade egna barn, fick ha tjänare” (hon menade att göra dagsverken). 
Om torparen fick leja, måste han betala 75 öre om dagen. Sen skulle de gå ut i arbete vid skördetiden. Då fick 
torparen bestå ett kvinnsarbete, så länge skörden varade från klövern. Därför måste torparen nästa ha en kvinnlig 
tjänare. ”Folket var hårt ålagda.” Det betalades 50 öre om dagen för detta kvinnornas arbete. På våren kanske de 
slakta ett par svin och en ko. Då måste två torpares tjänare vara framme och arbeta. Inga var nere vid Råbäcks 
herrgård i åtta dagar och fick bara maten (se slakt!). Ingas man var arbetskarl under Råbäck och bodde vid 
Storängs Baron Klingspor införde omkring 1878 tror Inga, 1 kr per dag, 1 kanna mjölk, 1 tunna potatis satta, 2 
famnar ved (gran) fri bostad. 
 
Inga Larssons lön som torparpiga f. 1849. Hon hade 25 kr kontant och dessutom småperselar; 12 alnar väv, 2 
marker ull, 2 par känger: ”Å di slet man allt ut på året, grovt, styvt läder”. Skomakare och skräddare kom hem 
och arbetade även i de små hemmen. ”Då fick en ackordera med dem. Det var te ackordera med en, som vävde 
en klänning, när en tjäna. En fick ibland skaffa ett skålpund garn för att få litet nytt”. 
 
Kvinnsdagsverken 
Enligt Anna Pettersson f. 1870 kalkbrännarhem i torp, Hönsäter, Österplana. 
Det var 36 kvinsdagsverken hemma, men det var inte ett stort torp. På stora torp på Österäng kunde de ha upp till 
60 kvinnsdagsverken. På Hönsäter hade de knappt mer än 40 dagar för kvinnorna, men på alla dessa gårdar, 
måste de gå vid kallelse. 
Den högsta dagpenning de kunde få var 75 öre, minst 40 öre men då var det vinterdag förstås. Då började de vid 
8-tiden och höll på ”så länge den såg” te 4-½5. På hösten brukade de säga: ”Di får inte gå hem, förrän di ser 
Terje stjärnor på himlen”. Röja på ängarna, räfsa ihop löv o.d. hörde till kvinnornas sysslor på våren. På hösten 
kunde kvinnorna vara framme för ”te raka ihop löv te strö me i stället och så”. 
Anna Petterssons far hade 84 år på vintern och 1:24 på sommaren i lön. Hon trodde det var ungefär sex månader 
av vardera taxan. Varje torpare hade något rovland att ta upp. 
En torparpiga fick hjälpa till med allt: Enligt Karl Jonsson f. 1861 hamnat på Råbäcks åldersdomshem.  Hon 
måste arbeta med kreatur och skörd och ”tröskning”. Hon fick också göra hjälpedar för torparmor på herrgården. 
 
En torparpiga i Tobo 
Mor Anna Lisa Ström, f. 1851 i Forshem, självtorpardotter. På 17: e året blev hon torparpiga i Tobo. Lön: 10 kr 
kontant om året + småpersedlar: två par kängor, 1 kjortel, 2 skålpund ull. ”Sen sulle ja då bli kvar andra året. Då 
ökte de på till 14 kr utom småpersedler” 
Tredje året fick hon lin att spinna själv, men matmors vävde det till klänning, å hon vävde ulla te klänning, men 
två skålpund räckte inte, utan Anna Lisa måste köpa mer ull och få den spunnen. För ”spinninga” måste hon 
lämna det ena paret kängor. Det var läderkängor, värderade till 3 kr, men de var dåliga. Sedan fick hon plats hos 
en jägmästare med 50 kr om året och kängor. Därefter hos en rättare med samma lön. Vid 25 år gifte hon sig 
med en knekt.  
I hennes ungdom hade de en frivecka. Då var det marknad, ”marken” i Enebacken i Holmestad från den 24 
oktober.  
 
Piglöner på Kinnekulle 
Hulda Karlsson f. 1882 i Nedre Vessla, Medelplana. Hon berättade om modern, f. 1851 i Medelplana att hon 
redan vid 8-9 års ålder fick plats att se efter barn. Småningom blev hon storpiga, men hade bara 12 kr om året i 
lön samt ”småpersedler”. 
Alltsedan hon gick och läste hade hon haft riktig tjänst. Vid 28 års ålder gifte hon sig och hade då spart ihop 
mycket väv, som hon förde med sig i det egna hemmet. 
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K.J Persson statare f. 1863 i Husaby ”Flickera, när de gått å läst fick di gå för 12-15 kr om året och ett par känger 
å ett par marker ull till småpersedla”. 
 
Dräng och piglöner 
Kalkarbetaren Göransson i Kuragebacken, Råbäck, Medelplana f. 1871. Fadern var jordbruksarbetare på 
Råbäcks utgård Carlsgården, f. 1835 modern född 1829. Hon hade tjänat piga i Hisingsården, Medelplana med12 
kr om året i lön. Hon var född värmländska och händig med lin, ty det hade de odlat överallt, där hon varit.  
När de två gift sig, hade mannen som nygift 50 öre per dag. Dessutom en ”ko, som var född på gården”. Det 
innebar, att gården bestod fodret. Arbetaren fick mjölken men hade inte rätt att slakta djuret. 
Sedan under 53 års tid arbetade han utan påökning och utan mjölk för 1 kr per dag. Han fick bo på ett litet torp 
Rosenlund i Medelplana för ett arrende av 20 kr per år och behövde inte göra dagsverken för torpet. Han hade 
dessutom fri ved. I Rosenlundstorpet kunde de föda en ko och hade ett potatisland vid Stommen i Västerplana 
”änna ve gränsen på utgården Storängen”. 
Han arbetade vid Storängen och Carlsgården, som hörde ihop under Medelplana. Mor hade inga skyldigheter till 
gården. Hon odlade lin, som hon var van vid och ”det blommade så vackert” Göransson, berättaren själv kom ut 
som dräng hos en bonde i en stor gård, Sörgården i Örnekulla, Österplana. 
 
Stat-ko 
Enligt stenhuggare A. Törn, f. 1869 Österplana.  
Istället för vissa liter mjölk i stat kunde en person få s.k. stat-ko. Den fick stå i gårdens lagård. Ägaren hade rätt 
att välja ko, att sälja och byt ut den om han ville. Men stataren fick all mjölken och kalven. Men mjölkningen 
fick han sköta själv. När kon gick i sin, måste han köpa annan mjölk en tid – det bekom ej lagårdsägaren något. 
Somliga fick dåliga stat-kor, andra bättre. Det var ojämnt. ”Den siste stat-koa var på Frälsegården, Fullösa till 
omkring 1930 eller troligen litet senare” enligt Törn. 
 
Karl Joh. Persson, Husaby f. På Essgärdet 1863 
Far var torpare där. Pojken kom ut i tjänst vid femton år. Först hos en bonde, gick sedan på herrgården från kl. 5 
till ½ 9 på kvällen. En halvtimmes frukostrast kl. ½8 – 8, sedan 1½ timmes middagsrast och kl. 5 en ½ timmes 
aftonvard. Lön 50 öre om dagen. Som pojke fick han 25 öre om dagen och ingen mat. Tre dagar i veckan 
arbetade fadern för torpet. 50 öre för överdar, det vill säga övriga dagsverken. Det var ett dåligt torp, de hade ett 
par kor, en häst, ett får. Ibland räckte fodret, ibland inte. Det var inte uppodlat då ”Karla di gick på herrgården”. 
”Det fanns inget obrukat, bara herrgårda förrer” (förr). 
Kvinnfolket gick och hackade torv och torkade det för ”kölla me ellris”. ”Å de kunne brinna smått i 14 dagar.” 
Detta breddes ut och blev som gödsel på nyodling. Och på hösten såddes råg. Ibland blev det rätt så bra gröda, 
ibland inget. Man brukade jorden med en träharv med järnpinnar i.  
Dragare var mest oxar. Några hade en häst till körslor. En plog med en stock och en kniv satt i och hette risten. 
 
Torpardräng på flera gårdar 
Frans i Rakås, f. 1867 kom till Råbäck, Medelplana som torparedräng för två torp. Han hade 160 kr per år men 
inga persedlar. Han var ogift d och bodde varanna vecka hos den ene husbonden, varannan vecka hos den andre: 
”Ja gick när dåm ena vecka va´n. Å fick flytta var sönda”. I bädden fick han underlakan men inga överlakan. Till 
täcke hade de grå veper. De var varma. Till kudde fick de örngott. ”Torpen, di tvätta åfter än herrgårdarna.” 
 
Enligt Kocka-Karl, Råbäck f. 1853, torparna fick sitt arbete dagligen tilldelat av rättarn, och denne fick vetta 
arbetet på kontoret. 
 
Torparlön på Hönsäter 
Enligt Funke, Hönsäter, Österplana f. 1867. 
Torpare med tre dagar i veckan i dagsverken. För överdar betalades 84 öre på vintern och 1,24 kr på sommarn, 
halva året vardera dagspenningen. Samma dagspenning betalades ända till 1914, då kriget kom. Då blev det lite 
mer, Funke hade det till 1934. Han hade sedan arbetat litet varstans. 1934 byggde han ett eget hem, riktigt piffigt 
och ganska modernt. ”Annars hade en blitt instoppater i ett rum” förklarad den gamle belåtet och hade det 
tydligen bra på gamle dar. 
 
Tredagars-torpare vid Blomberg gjorde 15 kvinnsdagsverken. Sexdagarstorp gjorde 30 kvinnsdagsverken enl. 
Gust. Johansson f. 1859. Kvinnsdagsverke fick vanligen utföras vid tvätt och skurning. De fick då maten men 
ingen lön.  
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Dräng och dagsverkare under Blomberg 
Enligt Gustaf Johansson, f. I Källby 1859. 
Han var dräng under greve Hugo Hamilton, Blomberg, Husaby-Västerplana. Sedan fick han Ängatorp 1887 på 
Loftarebacken i Västerplana. Han gifte sig med en tös på torpet 1886. Han hade torpet i 35 år, slutade 1921. Han 
fick en stuga av greve Gilbert Hamilton på ett rum och kök, egentligen en backstuga, han bodde där i 19 år och 
fortsatte att gå på gården till 1937. Nu var han på ålderdomshemmet på Råbäck Medelplana, har 
ålderdomspension, men ingen pension från gården.  
 
Ägaren till toparekontraktet av 1854 
Anton Andersson, Trolmen f. 1887 
Han lämnade ut farfaderns torparekontrakt från år 1854. Farfadern troligen född 1803 på Liden, Grönelid i 
Medelplana. Det ägdes först av greven på Hönsäter, som har undertecknat kontraktet. Men torpet kom senare till 
Hjälmsäter. 
Anton Andersson tror, att samma hårda kontrakt gällde även för fadern, född 1848 på Grönelid.  
Anton själv gick 1892 i Råbäcks trädgård kl. 8-8 för 60 öre per dag. ”När en kom hem, fick en slå”. Anton hade 
varit med om att få börja kl. 5 på morgonen och ha tolv timmars arbete, men det var inte så länge för honom. De 
arbetade då 5-7, ½8-12, 2-8. De arbetade alltså på eftermiddagen sex timmar i sträck, men ”de, som hade, fick ju 
ta sig ena smörgås eller dricka lite kaffe, om frun kom till dem med det”.  
Sedan järnvägen invigts 1897 blev det bättre med postgång och mindre gångebud för post. Somliga pojkar hade 
40-50 öre om dagen  
 
Lukastorp 
Dagsverken 1888-89 enligt A. Larsson, Lukastorp f. 1869. 
På vintern, när det var mycket snö kunde en få gå ner till Hellekis och tröska för 40 öre om dagen. De fick börja 
så fort de kunde se att arbeta. På sommaren arbetade de i tolv timmar. Under tre månader var dagspenningen 75 
öre, under tre månader 60 öre, men under tremånader bara 40 öre. Fadern var stenhuggare med ackord och de var 
11 syskon. De hade arrende med 6 kvinnsdagsverken och krav att ”gå när herrgårn påkallade” = pockerätt. De 
hade i torpet kor, gris samt ibland får. Barnen hade i skolmatsäck de första skolåren intet annat än en ”bröbete”. 
Senare blev det lite bättre, så det kunde bli smörgås. 
 
Vennerlindstorp, Österäng 
Linds far hade 1 kr på sommarn, 75 öre på vintern. Han var även byggnadssnickare och fick troligen påökt på 
80-talet till 1,25 kr på sommaren och 1 kr på vintern (berättaren född 1862) 
 
Kocke-Karl i Kleven, Råbäck, Medelplana f. 1853. I Karls barndom hade de 2½ dagsverken i veckan för torpet. 
Det blev snart påökt till 3 dagsverken och så måste de arbeta på tillsägelse de övriga tre dagarna eller också hålla 
dräng mot följande ersättning :Inga kontanter men åtta tunnor spannmål per år = råg, ibland korn samt malt och 
ärter. Under dåliga år var detta bättre än pengar. Blandkorn, hälften korn och hälften havre användes till bröd. 
Kvinnsdagsverken: ”så många som påkallas” Berättaren trodde att man slutade med kvinnsdagsverken omkring 
1900. Nu har de ej många torp på råbäck, för 10, nu 2. 
 
Dränglön och ”lösarbete” tydligen = dagsverken i diverse. 
Enligt Per Johansson, f. 1854 i Björsäter. Han blev stalldräng på Högebo, en utgård till Hönsäter. Lön: 180 kr, 
men då måste han hålla sig med bostad, mat och tvätt. 1877 gifte han sig och gick på s.k. lösarbete: Han var med 
och byggde banan från kalkbruket till Hönsäters hamn. Sedan var han jordbruksarbetare ett år på Hellekis, 
därefter kalkbrännare, sist djurskötare. Han slutade med 900 kr om året + stat. 
 
Contrakt - Avskrift 
Med torpare Clas Jacobson från Liden 
Uti Medelplana socken som jag till Brukare antagit å Torpet Liden 
uti Medelplana socken och Kinne härad mot fullgörande af följande willkor: 
 
1:o  Hemmanet tillträdes den 14 mars 1855 emottages efter laga syn och answaras till hus och hägnader att wid 
blifwande afträde, aflemnas uti laga stånd samt brukas, häfdas och dikas wäl det brukningssätt, som af ägaren 
föreskrifwes. 
 
2:o Åboen answarar för alla personliga skatter och Brandstodsafgiften för husen samt gör årligen: 
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Mansdagswerken  156 st personligen eller genom godkänd dräng på egen kost och dertill bestämda 
dagar 

Dito  1 st per dag på kallelse 
Qwinsdagswerken 30 st under sommaren 
Dito  1 st per dag på kallelse 
Gångbud till Hönsäter mm st till en mils längd i Tour med Bosgården Torpare 
Dito inom gården så många som befalles 
Postbud och Stads Bud             med ok i tour med godset. Sex per år 
 
Sätta och upptaga sju/7/ Tunnor potatis mot hvar 10:e tunna och dem rensa 
 
På bestämd tid och sätt gallra, 
rensa, uptaga, afkåla och 
lasta Rofwor eller Rotabaggar 
å Ett. Tunneland mot 4. per Tunna af skörden för Rotabaggar och gula  

 Rofwor och 3 för Andra. 
Spinna efter proftråd   3=Lin eller 6 Blånor 
Plocka och lemna kanner mogna och rena lingon  
Lemna   2 Tjog friska ägg på Hönsäter mot 24 om så fordras 
Lemna Gåsunge st på minst 9 wigt på 
 
Anmärkningar 
Wid dagswerkens fullgörande skall Åboen sjelf hålla sig med de till wanliga åkerbruksarbeten nödiga werktyg. 
- Dagswerken utgöras när som anbefalles mot 24 för mans och 18 för qwins allt rgs om sommaren och deraf om 
wintern. 19 för Mans och 12 för qwins. 
- Om kosten lemnas af egaren göres utan ersättning så många hjelpdagar i Hushållet som befalles 
- Sommarn beräknas från den 24 april till den 24 oktober och beräknas Tolf (12) arbetstimmar på dagen utom 
under bergningstiden, då arbetstiden ökas efter omständigheterne, under wintern beräknas arbetstiden lika med 
dagens längd. 
- För uteblifwet bestämdt eller anbefaldt dagswerke betalas som pligt till egaren 1 riksdaler rgs; för hwarje 
försummelse i tiden pligtas efter omständigheterne, som beror af egaren. 
- De af brukaren satte Potäter skola rensas wid tillsägelse och plockas efter skörden så många gånger som 
behöfwes till dess landet är fritt från Potatis. 
- Om ej spinningen werkställes wäl, spinnes om pligt lika mycket till dess wacker wara lemnas. 
- De waror som af Brukaren lemnas skola på dertill af egaren utsatt tjenligt tid lemnas i fullgodt skick. 

- Inga fler Djur eller hägnader få å hemmanet finnas än som egare finner tjenligt. 
-Jagt eller fiske får ej af Brukaren utöfwas, och är Brukaren skyldig, att anmäla och beifra allt sådant, då det af 
honom kan förmärkas och erhåller han, om det i bewis ledes, en belöning af Riksdaler för hwarje gång. 

-  
3:o För all ofrid, som af Åbons kreatur, genom hans, hustruns, barns eller tjänare förvållande göres, pliktas, utom 
ersättning af skada, 5 rågs för hwarje gång; wid förnyad ofred fördubblas pligten, som egaren så för godt finner. 
 
4:o Brister Åboen häruti eller tredskas han, dess hustru, barn eller tjenare uti uppfyllande af ofwannämnde  
skyldigheter waren han pligtig, utan föregången uppsägning eller tillgodojuten fardag, hemmanet afträda wid 
derpå inträffande laga afflyttningstid, hwarförutan Åboen med sin egendom genas skall ersätta den lega eller 
kostnad, som afhemtas af den, hwilken hans försummade skyldighet fullgjort; men skulle åboen, dess hustru 
eller barn möjligen beträdas med stöd, snatteri, skogsåwerkan eller något slags foder afförande från hemmanet 
eller lilåta besåning af hemmanet till hälften, wisa eller yttra sturskhet, ohöflighet eller motwilja, uti hwad på sätt 
är föreskrifwet af mig eller mina ombud anbefalles, ware utom det answar lag stadgar, från hemmanet genast 
wräkt och skall den å hemmanet werande eller inbergade grödan wara till egaren förfallen. 
-------------------------------------- 
Hönsäter d;  14 Decemb.1854 
H.D. Hamilton  
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Kontrakt n:o 13 
Till Brukare, Innehafware, af torpet lägenheten Fritorp uti Forshems socken af Kinne härad antaga wi, genom 
wår Förwaltning af Wår egendom Österäng, härmed på ömsesidig laga uppsägning Anders Johansson från 
Forshem socken, som detta torpet, lägenheten redan tillträdt på följande willkor: 
 
§I Hemmanet, lägenheten tillträdes den 14 mars 1878, emottages efter laga syn, derest det ej är redan tillträdt, då 
föregående syn gäller, men, och answaras till hus och hägnader att wid blifwande afträde aflemnas uti laga stånd, 
samt brukas, häfdas och dikas wäl, enligt de brukningsätt som af egendomens förwaltning föreskrifws. Till 
underhåll af å hemmanet befintliga hus, hägnader och broar lemnas af gården endast trädwirket. 
 
§II Åboen answarar för alla personliga skatter och brandstodsafgiften för husen, samt såsom egendoms arrende 
utgår årligen;  
a)Mansdagswerken 104 stycken, personligen eller genom, af förwaltnignen, godkänd dräng på egen kost på af 
densamma dertill bestämda dagar, fördelade lika på årets weckor. 
b) Öfwermansdagsverken 1 stycke per dg på kallelse 
c) Qwindsagswerken 20 stycken under sommaren af fullgod person på kallelse. 
d) Öfwerqwinsdagswerken 1 stycken per dg såwäl under winter som sommaren på kallelse. 
e) Gångbud 10 st till en mils längd. 
f) Gångbud inom egendomen så många som befalles. 
g) På bestämd tid och sätt gallra, rensa, upptaga, afkåla och lasta rofwor, betor, morötter eller rotabaggar å ett 
tunnland mot 9 öre per tunna eller hwar 13 tunna i spann af skörden. Denna spannlön får af brukaren icke säljas 
utan uppfodras å hans kreatur, har han ej sådana, skall den första hembjudas till gården. Brukaren äger ej 
rättighet utan serskildt tillåtelse af Förwaltningen bortwemna sitt rotfruksland att skötas af fremmande person 
som ej hör under Österäng. 
h) Spinna efter pfortråd 2 skålp. Lin eller 4 skålp. Blånor.  
i) Plocka och lemna 2 kannor mogna och rena lingon på gifna order. 
k) Om kosten lemnas fritt, göres utan ersättning 9 stycken hjelpdagar af åboens hustru eller fullt duglig 
qwinsperson wid i hushåll förefallande göromål, samt 
l) Kontant kronor. 
Anmärkning: de gångbud jemte hjepdagar som ej uttagas ersättas ej genombetalning af åboen. 
 
§III Öfwerdagswerken af såwäl mans som qwins liksom dagsverken af arbetsföra minderåriga barn utgöras wid 
gifna order mot 1 krona för mans 75 öre för qwinna om sommaren, samt 75 öre för mans och 50 öre för qwins 
om wintern. För minderåriga barns dagswerken betalades efter serskildt öfwerenskomelse. Om åboen äger och 
bewisar i arbetet fullgod skicklighet såsom murare, byggmästare, slöjdare eller i något handtwerk betalas för 
sådant dagswerke 25% tillökning då han håller sig med egna werktyg. Wid dagswerkens fullgörande skall åboen 
sjelf hålla sig med de till wanliga åkerbruksarbetena nödiga handwertyg. Sommaren beräknas från 30 april till 1 
november och beräknas tolf arbetstimmar på dagen utom under bergningstiden, då arbetstiden ökas efter 
omständigheterna, under wintern beräknas arbetstiden lika med dagens längd. 
 
§IV För uteblifwet bestämdt eller anbefaldt dagswerke betalas som plikt till egaren 1 kr; för hwarje försummelse 
i tiden pliktas efter omständigheterna, beroende på förwaltningens pröfning. Om ej spinningen utföres wäl, 
spinnes som plikt lika mycket till dess wacker wara lemnas. 
Inga flera djur eller hägnader få å hemmanet finnas än som förwaltningen finner tjenligt. Brukar, innehafwaren 
är wid uppsägning förbjuden att i egendomens hus eller å dess egor intaga några fremmande hushåller eller 
personer. Brukaren, innehafwaren förbjudes att å egendomen uppföra egna hus, utan förwaltningens dertill 
lemnade skriftliga tillåtelse. 
Jagt och fiske får ej af brukarn utöfwas, och är han skyldig att anmäla och beifra allt sådant då det af honom kan 
förmärkas eller erhåller han då om det i bewis ledes en belöning af 2 kronor för hwarje gång. 
Någon bränning wid nyodlingar eller swedjan är alldeles för åboen förbjudet, utan att han dertill erhållit skriftlig 
tillåtelse af förwaltningen. 
Brukaren, innehafwaren förbjudes att åt fremmande personer utgöra arbeten utan dertill af förwaltningen lemnas 
skriftlig tillåtelse. 
 
§V Skogen får under intet wilkor af åboen röras hwaremot han af egendomens skogsförwaltningen eger rättighet 
till En kubikfamn fallerskog årligen utsyning till wed, samt serskild utsyning till ytter hägnader och 
byggnadswirke då så erfordras, hwarjemte han eger från skogen årligen afhämta bränsle af stubbar och ris, der 
sådant anwisas. Skulle något träd eller telning olofligen tagas eller medelst qwistning skadas, anses detta såsom 
åwerkan, och är brukaren äfwen skyldig att för förwaltningen eller dess skogswaktare anmäla hwarje åwerkan, 
som i det honom tilldelade distrikt af andra utöfwas. 
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§VI Efter ömsesidig öfwerenskommelse kan wid egendomen befintliga byggnader af boningshus, 
ladugårdsbyggnader, bod samt wedskjul underhållas af jordegaren till yttertak, ytterväggar och stenfot mot en 
årlig afgift af åboen, stora kronor, men allt byggnadernas innanrede jemte mur, fönster och dörrar, äfwensom 
gärdesgårdar och erforderliga diken answaras och underhållas av brukaren efter till- och afträdessyn. 
 
§VII För all ofred, som af åboens kreatur, genom hans, hustruns, barns eller tjenars förwållande göres, pliktas, 
utom ersättning af skadan 5 kronor för hwarje gång; wid förnyad ofred fördubblas plikten om förwaltningen så 
för godt finner. 
 
§VIII Brister åboen diss hustru, barn eller tjenare häruti, eller wisar sturskhet, ohöflighet och tredskas uti 
uppfyllande af ofwannämnde skyldigheter, då den tredskande ej låtit sig rätta efter en gång i wittnes närvaro 
skedd warning, ware han skyldig utan föregången uppsägning eller tillgodonjuten fardag, hemmanet afträda wid 
derpå inträffande laga afflyttningstid, hwar förutan åboen med sin egendom genas skall ersätta den lega eller ann 
kostnad, som afhämtas af den, hwilken hans försummade skyldighet fullgjord, men skulle åboen, dess hustru 
eller barn möjligen beträdes med stöd eller skogsåwerkan ware utom det answar lag stadgar från hemmanet 
genast wrakt, och skall den å hemmanet wärande eller inbergande gröda wara till egaren förfallen. 
------------------------------------ 
Österäng den 14 december 1877 
AKTIIEBOLAGET ÖSTERÄNG 
John Kylberg 
 
Med ofwanstående kontrakt förklarar jag mitt till alla delar nöjd, och förbinder mig detsamma uppfylla. 
Anders Johansson 
 
m.h.o.p 
På gång närwarande wittnen: 
O Collin Fliip Barck 
 
Anmärkning 
Husen äro: Mannbygnad & Ladugård gårdens, och utlofvar att 1878 ombygga Ladug.b.  
John Kylberg 
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Livsföringen i ett torp på 1850-60 talet 
Bostad, mat, lyse, kläder, vardagsliv, helger 
Efter de mer specificerade kapitlen om torpares bostäder, mat, lyse o.d. kan det vara av intresse att åter få en 
mera samlad bilda v hela livsföringen, så som de gamla har skildrat det.  
 
Mor Greta Kajsa Jonsson från Prästängs torp under Hönsäter, Österplana, var född 1849 och var alltså en av 
upptecknarens allra äldsta meddelare. Uppteckningen gjord 1941. Mor Gretas båda föräldrar var födda 1813. 
Fadern var från Prästäng, modern från herrgården Öredal i Lidköpingstrakten.  
 
De som hade egna stugor hade enligt mor Greta ”ryggåsastugor”. Torpet hade ett rum, ett litet kök och en vind. 
Allt arbete försiggick i rummet. Det hade en stor öppen spis med sten omkring och en pelare vid varje sida. Där 
kunde se sätta in en stubbe att brinna. Lyset var i regel endast den öppna spisen och så stickor av ”töre” som far 
täljde ”om kvälla” och satt dem i taket för att bli torra. Granstickor sprakade mera och var mindre bra. Men fick 
snoppa stickorna: ”De va te snoppa den där skarn, som ble å kasta i spisen tännesticker hade de i buntar med 
fosfor på." Man kunde repa eld på dem var som helst. Rummet var ganska stort. Där var två sparlakanssängar 
med skåp på gaveln och två soffor med trälock och en skänk. Det var likadant vid bägge sidor av rummet, som 
hade tre fönster: ett på var sida och ett på gaveln. Mitt för gaveln stod ett bord. ”Sänga, di var bra långa” det fick 
rum tre stycken i var säng. 
På lördagskvällarna lagade man i ordning granris 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 på söndags förmiddag, så att det var friskt och fint 
när kyrkfolket kom hem. 
 
Dieten bestod mycket av sill och potatis. Eftersom de hade mjölk, blev det också smör till brödet. ”Far hade le 
nån gång en sågelbete i matsäcken” 
Till djuren hade de la ”havrabrö” som bakades då och då. När far var ute och körde, hade han med sig sådant 
bröd till hästen. Under de hårda åren fick också familjen äta havrebröd.  
 
Fadern skulle göra två dagsverken i veckan för torpet. För resten ”huggde han sten å for te stan me kalken å 
solde” Det var kalkstenar till skorstenar. Dessutom högg han s.k. källarbord: det var som en stor kvarnsten att 
lägga över en källa. Det var inte många, som kunde hugga goda källarbord. De skulle vara fyrkantiga. Han fick 
16 kr för ett källarbord.  
Till hemmet hade han gjort en handkvarn av två tunga stenar 60-70 cm i diameter. Det måste vara två som drog 
kvarnen och i den krossades kornet till malt och till gröt, men ”de va allt tungt, må tro” sa berätterskan. 
Fadern högg också hällar till bakugnar.  
I hemmets bakugn torkades bär och mältes korn, som första hade fått gro: det stöptes och fick ligga och gro på 
en vepa. Sedan torkades det i ugnen och krossades i handkvarnen; ”De ble så go drick, så de kan ingen tro!”. 
När man bakat. sattes ett löst plåtspjäll eller ett träspjäll med handtag över ”ena laft” i skorstenen mitt över 
spisen. 
 
Men fadern drack. Vid stadsfärder fick Greta ofta följa med far för att ta reda på honom, ty han köpte gärna 
brännvin för pengarna han fick in. Av torpets produkter blev det inget över av ull efter sju får utan som saluvara 
hade egentligen endast havre ”liksom de andra torpen”. De for in till Lidköping för att sälja. I lön fick statfolket 
inte brännvin annat än en sup och dricka vid skördebalen.  
 
Torpet ägde ett besman på 1 mark och ett på två mark. Torpet var skyldigt att göra 20 stycken kvinnsdagsverken 
och dessutom att arbeta på överdar när rättarn kallade; det var gårdens pockerätt. 
Modern gick inte gärna bort på dagsverken, men när Greta var tio år och systern tolv år fick de gå på herrgården 
och tillsammans göra kvinnsdagsverkena. Det var mycket arbete hemma i torpet, ty man hade 3 kor, 1 häst, 4-5 
får (någon gång 7) höns, grisar. Man sådde lin.  
 
Greta fick inte lära sig skriva, men mor lärde henne läsa så hon kunde läsa rent på sjätte året. ”Tuppen värpte allt 
iblann ena lita pepparkaka eller en femöring. En abc-bok hade hon. Räkna var det inte tal om. Vid 7 års ålder 
fick hon sin första plats med litet kläder i lön men inga pengar. Hon fick gå och bära en tjock och tung barnunge 
och tugga maten åt den! 
På femtonde året skulle Greta gå och läsa. Hon var då borta och hade plats, men prästen sade åt föräldrarna att ta 
hem Greta och sätta henne i skolan. När hon hade ”tjänt ut ” sitt tjänsteår kom hon hem och började skolan, men 
det var tydligen på senhösten ty efter åtta dagar fick de ”julalov”. Skolorna hade ofta lov från december till mars. 
 
Prosten ville då inte låta henne gå och läsa, men i stället kom hon till en ung präst i Medelplana och där fick hon 
konfirmeras.  
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Hon fyllde femton år samma år i november och fick en plats med 20 kr i årslön utan småpersedlar. Men litet 
avlagda kläder fick hon. Sedan tjänte hon i ett torp på Blomberg med litet pengar i lön och även småpersedlar. 
Där fick hon gå på herrgården med. 1873 gifte hon sig med en dräng på Blomberg. Vid bröllopet bar Greta på 
huvudet svart silkeduk med fransar. De vigdes ”i prästegårn å de va ingen ståt alls". Mamma, ho va dö´r”. Men 
det var då, det. Innan det kom så långt som till Gretas bröllop, hade mycket arbete fått utföras i föräldrahemmet 
och många helger firats.  
 
Spånad till herrgården för torpet 
”Vi fick spinna, må tro, lin te herrgården å blåner.” 3 marker lin eller 6 marker blåner, olika sort olika år.  
Detta var i stället för att ”göra dara” eller ”betala me penga” för arrendet av torpet. 
 
Kläder och textilier i torpet på 1850-60-talet 
Intet tyg köptes i hemmet. Lin såddes och man höll fyra-fem får. Mor spann, färgade och vävde. Grått färgade 
hon med galläpple och skosvärta på ullgarn. Svart blev det av bresilja och skosvärta. De försökte knyta om 
pasmerna, när de doppade dem i färgbadet så att det skulle bli fläckigt.  
1. Man hade tre slags lin av olika finlek: 
2.”Småblår te linnen och skjorter” 
3.”Den grovaste sorten: grovblår te säckar ” o.d. 
 
Täcken vävdes av hörgarn och småblånegarn. Till kläder åt far vävde mor vadmal. Till ”vardagskjortla” hade 
man nappetyg men ullklänning till bäst. Garnet till ”nappekjortel” hade Greta skrubbat ihop av både litet ull, litt 
blåner och ”stumpesocka”. 
Sedan kardades det med fina kardor och det måste vara ”små ullakarer (litet tjockare än fingret, inna ja kunna 
spinna´t. Det ble te väva vardagskjortla å häldaskjortla mä”. 
Till nappekjorteln hade mor om vintern en kort päls, så kallad tröja av fårskinn som gick nerom magen. Det hade 
flickorna också. Tröjan gick ända upp i halsen och var ibland knäppt med hakar, ibland med hornknappar. Om 
det var kallt, fick tröjan sitta på från morgon till kväll.  
 
Mor hade sytt en underkjortel av nappegarn så styv att hon kunde ställa den mitt på golvet. Kappa hade mor nog 
inte – det var inte vanligt då. Barnen fick stå bredvid mor med ljusesticka när hon sydde. Om de inte hade 
talgdankar, fick de lysa skomakarn också med stickor när han kom. 
 
Förklädena hade mor i blått och grönt, mest ullna. De hade bård nertill och en liten bård upptill. Dessutom barn 
mor ”axlaschala” omkring en halv meter breda och omkring 1 m långa, väl mätt ”De var rutiga å de var te slänga 
dem i kors, förstår sej”. 
 
Mössa och lin, på huvudet hade mor fina mössor med lin. Hon hade två fina mössor. En var enfärgad, gredelin. 
Den andra var blommig, sydd med ”sidengarn” i rött och blått och grönt mm. 
Linet till mössan var sytt av sockerduk med en spets = ett krus på, det var stärkt.  
 
Vitt huvudkläde 
När det var kallt bar kvinnorna över silkemössan ett stort, vitt ”huvudklä” med ”snippen” långt ner på ryggen. 
Det hade en fåll, som var omkring 7 cm bred. Huvudduken hade ingen brodyr enl. mor Greta. Jfr dock andra 
uppgifter ex. av mor Inga född 1849 om en ros broderad på ena snibben av huvudklädet, men att rosen inte fick 
visas på utsidan i sorg eller vid nattvard. Se kap. om dräktskicket ”huvudkläet”, var av sockerduk, sådana köptes 
färdigsydda. När en kvinna skulle kyrktas, bar hon mössa och lin. Vid begravningar hade unga flickor vita 
huvudkläden och vita förkläden och strödde ut finhackat granris i mor Gretas ungdom (mor Greta dock en smula 
osäker på hur dt gick till). När modern dog 1866 hade de risat från gården till graven dagen förut. Man bar 
granriset i förklädet, ”å så var det te ta med näven å kasta ut de”. 
 
Manskläder 
Far hade rock och byxor a v vadmal, som vävdes hemma. Mor Greta kunde också sy vardagskläder åt fadern och 
bröderna. Om vintern bar fadern en lång rock, vid nertill som en kjortel. Det kallades kolt och var fodrad med 
skinn både i livet och i kjorteln. 
 
Skodon, när en gammal ko slaktades, lät man en garvare i staden garva skinnet till läder. Men barnen fick inte 
läderskor, förrän de blivit ”litet vatare” = mera försigkomna. Förut hade de bara näverskor eller träskor. Golven 
var mycket ojämna. Man behövde ha skor på fötterna.  
När skomakaren kom och slog sig ned i hemmet för en tid, fick han tillverka flera slag skodon: 
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Näverskor med tjocka bottnar 
Becksömskor med tumtjocka näverbottnar 
Långa stövlar av läder.  
 
Kalas och helger i torpet 
I början av oktober hade man ystekalas i torpet: Då fick Greta gå till de andra de andra stugorna och be 
gummorna komma med mjölk. De skulle då trakteras med kaffe och småbröd på kalaset. Man gjorde då en jula-
ost och en liten luss-ost. Gummorna turade om att gå till varandra med mjölk till yste med en liten tid mellan de 
olika kalasen.  
 
Lusse 
”Vi slakta då ena ti före lusse. De va så vanlit, att de sulle ha många slag te lussebeten. Måtro, att vi vänta allt på 
lussebeten!”. Det var modern som ”lussade” mor: tände nog en dank. ”Vi fick smörgås å lite åv vart, lite korv å.” 
Och den lilla ”lusse-osten” togs fram, den som han hade gjort vid höstens ystekalas. ”Far sulle ha brännvin på 
lusse, de vart klart”. 
 
Jul i torpet 
”Vi brygga te jul” När mor brygga, koka ho värt så tjocker å söt” Till jul baka mor vörtlevar. ”Då gjorde ho 
småkaker åt oss, leva kanske tre-fyra sorter va´n”. ”Ingen vete sådde vi, bara råg  o korn å havre”. 
Det var tre syskon i torpet, och mor gjorde i ordning julhögar åt dem: ”Hon la i ordning van sin hög”. 
Om dessa bröd i julhögen berättade mor Greta: 
”En va trinner, en likna ena åtta”. 
Men hurdan den tredje bullen såg ut, det hade berätterskan glömt (Hon var ett par och nittio år vid berättandet) 
Vårlev = såkaka 
Vid julbaket bakade mor också en så kallad vårlev, en såkaka, som var rund och urnupen i kanten. En likadan 
vårlev skildrades av Hulda Karlsson från stenhuggartorpet Nedre Vessla, Medelplana, fast hon var så betydligt 
yngre född 1882. ”Vårleven va bra stor, mor baka´na inte jämt efter mått, utan fick den fick så i ugnen som ho 
var....”. 
Vårleven hade ett litet hål i mitten, och den hängdes upp på vinden. ”Ho var go´r, må tro. När de började våra, 
sulle brödet fram, Förste dan far var ute å sådde, då sulle di ha å den där kaka. Alla fick smaka på den. Då hade 
vi allt tänner, så vi kunne äta det”. 
 
Julafton 
Far var hemma på julafton. En havranek sattes upp utanför stugan. På förmiddagen doppade man i grytan ”tog 
brödet i näva å doppa. Korven va upplagd på ett träfat å så ta me näva – de gick bra, de åt!”. 
Porslin var det ont om, men man hade flera slags träkärl i torpet. Det brukade gå gubbar omkring och sälja 
träkärl, också träskedar och slevar och skopor.  
Doppa i gryta gjorde man också på nyårsafton och trettonafton.  
 
Julbadet 
Julbadet var en stor händelse i torparehemmet, därför att bad så sällan förekom. Medan barnen var riktigt små 
kunde det hända att de fick bada någon gång. Men eljest var julbadet enda gången på året. Mor hade en stor 
trefotad järngryta till brygd. Den togs nu in och sattes över elden med vatten att koka till badet, som skedde i en 
stor balja. Först badades barnen, som därpå fick krypa ner i sängarna bakom sparlakanen och sova en stund 
medan de vuxna badade. ”Mor fick le hjälpa far me badet. Han fick stå i balja å ho tvätt án över hela kroppen, 
Mor, ho fick hjälpa sig själv, men ho sto nog i balja mä”. 
Efter badet fick hela familjen rena kläder på sig till julkvällen. Säkert var det också ren halm i bäddarna så som 
det berättats från så många hem. 
 
Julhalm och julkväll 
På julaftons eftermiddag togs julhalmen in ”Å ena lita gran sto på bort (bot) med ljus i. Det tyckte barnen var 
roligt: ”Di bara slarva = lekte med julhalmen. 
Far ville gärna ha något starkt.  
Då granen tändes, läste far eller mor julevangeliet och så sjöngs ”en julapsalm”. Det brukade vara ”Vara hälsad, 
sköna....” ”De sjungde mor. Ho var så säker te sjunga så!”. 
Julklappar förekom i det hemmet: Mor kunde laga i ordning litet till julklappar, så de fick strumpor eller något 
förkläde eller dylikt. 
Till kvällsvard åts lutfisk med potatis på tefat. Efter lutfisken åt man korngrynsgröt med russin i. Sista rätt var 
fruktsoppa. Det var alltid korn i gröten, och korngrynsgröten återkom på påskafton och andra helgaftnar. 
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Julotta 
Till julottan i Österplana skulle alla gå med ”då vi va så pass vata”. Om kappkörning efter julottan eller om bloss 
visste mor Greta inte. Härom sade hon i stället vid upptecknarens fråga om saken: ”Dä ä möe nytt, som ha blett”, 
 
Andra helger 
Fastlagen: Inga fastlagsbullar el. dyl. 
Påskeldar 
Påskägg, mor Greta tror att det var på påskedan de fick äta äggen. 
Midsommar, på midsommar hade de för långt fram till herrgården. Mor Greta minns inte alldeles säkert, men 
tror att de gjorde ”någon lita majestång själva”. 
När Greta Kajsa själv blev gift, var det svårt många gånger, berättade hon. Hon fick sju barn och dagsinkomsten 
var klen. Mannen hade då under 6 månader i dagspenning 1,24 kr men i 6 månader bara 74 ör. Hennes gamla 
jämnåriga ”kollega”, mor Inga Larsson på Råbäcks ålderdomshem (död) född 1849 hon sade gång på gång sedan 
hon 1940 hade berättat litet om sina öden och sin ungdoms mödor: ”Den, som nu lever i denna tiden, kan inte 
tro, att sådan har varit i forna dar. Nu är det gott. Nu får vi ta dan, som den kommer. Å när Gud vill, att tiden är 
inne, så får det gå”. 
Den gamla skildrade, hur hon kommit till ålderdomshemmet och först fick sitta där och väva – de tog dit hennes 
gamla vävstol. Sedan fick hon hjälpa till i köket och gå till vägen med mjölkflaskan. Men hon ramlade i 
förstugan och slog sönder höften – det var 1933. Sedan blev ögonen svaga: ”Så går det framåt te tidens slut, å de 
går! De har varit många daga, somma har varit ljusa å glada, somma har varit mulna. Men vi lever allt i ena 
bättre tid nu”. 
 
Nattgäster i ett torparhem 
Meddelare Frans Lind, torparson från Österäng, Forshem sn f. 1862 
Det var många som gick omkring. Det kunde var någon som drev handel. Eller man måste hysa vallaren, som 
vallade torparnas får i tur och ordning så många dagar å rad, som man hade får till. Detta var vanligt åtminstone 
uppåt Österplana. 
I Linds hem gick det knappt en natt, utan att man hade en eller två gäster. Och ändå var de själva tretton 
människor av bara familjen och rummet bara 9,9 alnar. Barnen låg två och två i varje soffa, om de var stora, men 
fyra och de var små, två åt vardera hållet. Dessutom hade man sparlakanssängar, en vid varje sida av rummet 
med en bädd för två i varje.  
Dessutom hade man en chiffong som en dragkista. Till natten slogs locket upp. Det gick ända ner till golvet. Ur 
möbeln togs sängkläder: en halmmadrass som breddes ut på locket och ut på golvet. I den möbeln fanns inga 
lådor. (Jfr moderna sängskåp). Två barn kunde ligga där.  
I större bondgårdar och prästgårdar hade de bänkar som pigera låg i. Och det var som bord uppöver.  
Torparsonen Lind säger att de begagnade underlakan. Till täcken hade de ”veper” vepor av ylle eller nöthår, 
blandat med lite ull. 
När det kom gäster var det bara att gå ut i lagården efter en halmkärve att ligga på.  
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Ur livet i ett gammalt kalkbrännarhem, dagsverkare 
Hemmet byggt av dräng och piga. 
Meddelar Klas i Skärpinge, den gamle dagsverkaren Anders Niklas Larsson, f. 1856 i Skärpingen på Blombergs 
ägor, Husaby sn. Uppteckningen gjord 1940. Klas dog 1941. Fadern, Lars Svensson var också kalkbrännare men 
var förut torpardräng på Blomberg, han var född 1818, modern var bondpiga och född 1820, hon hette Maja.  
Som dräng hade Klases far 25 kr om året i lön samt småpersedlar, Klas tror att dessa bestod av två par stövlar, 
väv till en skjorta och ett skålpund ull.  
 
På 1830-talet hade de ungefär följande arbetstider: 
Kl. 5 fm till 8 på kvällen tidigast. 
Rast för dagmål ½8 – 8 
Rast för middag 1½ timme på sommaren kl. 1 - ½3, en timme på vintern 
Rast för aftonvard kl. ½6-6 
 
Observera, hur länge dessa arbetstider stått sig, ända fram emot sekelskiftet och åtminstone in på nittiotalet! Det 
är tänkbart, att Klas sammanblandat sina egna arbetstider med faderns. 
Som piga i en bondgård hade modern haft kontant 11 (elva) kr. om året + småpersedlar = två par kängor, ull och 
så ”kunde hon få väva litet åt säk”. 
 
De gifte sig då Lars var 40 år. På det dessa två sparat, byggde de en egen stuga på greve Hamiltons mark på 
Blomberg. Men därvid fick de körehjälp av bönder och torpare. De byggde om stugan en gång och fick körehjälp 
på nytt. Då blev det också över till ved av framkörd skog. 
Det var mycket viktigt för en dagsverkare, att stugan var hans egen. Då betalade han visserligen arrende för 
husaplatsen och den lilla jordbiten. Men för övrigt hade husägaren rätt att arbeta var han ville. Om han bodde i 
markägarens hus, måste han göra även sina avlönade dagsverken hos denne, om så fordrades.  
Lars Svensson i Skärpingen hade att göra 15 dagsverken om året hos greven för arrende för husaplatsen. Enligt 
vanligt rikssvenskt språkbruk skulle man kalla dessa människor backstugusittare, men detta ord var inte vanligt i 
ortens språkbruk utan betraktades nästan som ett skällsord. ”Stugan kunde få namn, som de hittat på för 
kyrkböckerna skull” Greve Hamilton brukade ta ut dagsverkena för arrendet under skörden. Till stugan hörde en 
bit jord, där de satte ”potater” samt något litet ärter och bondbönor. Dessutom fanns där körsbärsträd såvida de 
inte sattes av Klases föräldrar. 
Folket i Skärpingen hade ett par får och de fick slå litet gräs på ”renerna” = dikesrenar o.d. De fick också beta på 
”van sina” utmarker, där greven å ”bönnera” hade olika skiften. Där var det nästan bara berget. Sedan besåddes 
dessa utmarker med skog ”fur gran å lärkträ, å dä har gått bra, så nu har di nytta av (dåm) (dem), marka,” sade 
den gamle. ”Gris var en tvungen te ha å nåra höns te husbehov”. 
 
Stugan bestod av ett rum och ett litet, litet utrymme som kallades kök, som inklusive bakugnen var tre alnar i 
fyrkant.  
Rummet var ungefär 7 alnar i fyrkant med öppen spis. Köket låg på andra sidan muren. Stugan hade en enda 
ingång. (1877 eller 1878 fick Klas järnspis i sin stuga, som inte var helt identisk med den första stugan). 
Taket var av bara bräder. Det blev svart, ty det samlade sig mycket sot i stugan. I spisvrån hade de någon sorts 
spottlåda: spottebacke med hackat ris. ”Dä hade de också hos bättre folk”, sa Klas. ”Men en fick passa sej noga, 
om en ville ha lite granris. ”Enetoppa fick en ta å ella i den stora öppna spisen”. (Greven var mycket rädd om sin 
skog. Numera har skogen vuxit upp på flera marker, så det är mer gott om den) 
På golvet var det hackat enris till helgerna och regel till söndag, ”te söndara”. Mattor fanns ju inte. Det var 
trägolv och barnen sprang barfota. 
 
Lyse 
När man köpte famnved, gjorde man ljusastickor. Det var långa stickor som sattes i ena ljusakäring: det var som 
en klyka av plåt på en träbit. Den hängdes upp på spisakroken. När kvinnorna ville ha lyse till spånad och annat 
textilarbete, eldade de helst med törestubbar med mycket kåda i, ty det lyste bra. Men dessa stubbar var svåra att 
komma åt. Klas berättade så: ”När fruntimmerna tog fram spinnrocka: somma di bann (band=stickade), somma 
ordna mä maten, somma sulle spinna, då ella di mä stubba.” Även talgljus förekom i hemmet under Klas 
barndom. Granveden kostade 10-12 kr famnen. Senare, då Klas en tid var kreatursskötare, fick han litet ved. 
Väggarna i stugan var vitlimmade ”Ve påsketia kunde de limma vägga å spisen”. 
 
Husgeråd o dyl 
Över fönstren var det hyllor med tenntallrikar. Dessa skulle blänka och därför skubbades de med aska. De satt 
där som prydnader. På bordet användes icke några tallrikar: man åt ur samma fat.  
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Som tillhyggen begagnades skedar av trä och ”fälleknivar”. Skulle det vara riktigt fint, kunde skedarna vara av 
horn. Men gafflar användes inte. Man åt kött med fingrarna  
På upptecknarens fråga om de hade haft gafflar i hemmet, storskrattade gamle Klas och antydde, hur gränslöst 
onödigt han fann detta husgeråd, när man fått fingrar att reda sig med. Om man åt en sådan rätt som t.ex. potatis 
med krösamos (lingon) doppades potatisen med hjälp av händerna i krösamoset! 
 
Matvanor i hemmet 
Upptecknaren frågar Klas om maten i hans barndomshem. Krösamoset till potatisen har han talat om redan. ”Sill 
– dä va en sak dä! Dä va själve fattimanskosten! ”Hemmet ägde ingen ko, utan man fick köpa mjölk för fyra 
skilling kannan. Sedan steg den till sex skilling och man fick visst inte mjölk varje dag.  
Litet dricka hade de för jämnan. ”Jag hade ena redi mor”, förklarade Klas som kommentar. ”Dä va många som 
inte had´t (drickat) Många fick dricka lite vatten t bröt” Fick en fläskbit, så va dä riktit kalas. När den tid blev att 
en fick krösamos te potatis, då ble dä bättre kost”. 
Lite sirap hade man ibland och det kändes som helg, då barnen fick sirapssmörgås. 
Bröd var bland det viktigaste i fråga om mat, smör förekom ibland och litet skummjölksost.  
 
Yste fast de inte hade egen ko i Skärpingen, ställde mor till med ystekalas. Då kom andra gummor med 
ystemjölk i alla fall. Mor bjöd då på kaffe med enkelt dopp. Det kunde vara ”ena ring å ena skurpa” o.dyl.  
Då gjordes lusse-osten. Troligen också julosten, fast Klas glömde berätta det. För övrigt åt de flera gånger om 
dagen: 
1 Ena smörgås på en halv kaka brö 
2 Torrmat då mä å 
3 Middags: potater å sill, å had en fläskebeter, var dä överdådigt bra. Till detta hembryggt dricka.  
4. Aftonvard: smörgås och ost: ”Dä va te ta´t som en kunne få´t 
5.Vassgröt, när maten ble te reds, dä” 
 
Detta var på kvällen, klockan 8 eller 9: Förr va dä då inte”. Då det var bråttom, fick man till aftonvard ”ena halv 
kaka brö, lite ost å en sup”. 
I gammelgrevens tid, kunde han ”då de körde”, muntra upp dem med en sup. 
”Dä fanns inte nå kaffe, inte nå vidare”, sade Klas och berättade, att det började finnas kaffe i hemmen i hans 
ungdom. När han tjänade i en bondgård, fick han kaffe en gång i veckan. 
 
Familjen och deras arbete 
Modern gick ibland fram till herrgården och gjorde dagsverken. Hon tog upp rovor och potatis o.d. 
Arbeterskorna fick själva var femtonde tunna rovor och intet annat. Hade de inte själva bruk för dem, var det att 
sälja till någon, som höll kreatur.  
”Potätera fick de allt penga för” sade Klas. Det vill säga kontant lön, ty greve Hamilton hade bränneri och 
använde mycket potatis själv. ”Tjäna en ena krona om dan, var dä stort” 
Sedan kunde de få 20 öre måttet, för att de plockade: 5 för inte fullt en tunna, enligt Klas. En tid gick Klas i 
bränneriet. Där hade folket 1,25 kr om dagen, men det var nästan dygnet runt.  
Väva gjorde de i hemmet, ”me´n dan var”. Fram på mars månad skulle man lägga ut vävarna på blekevall. ”Den, 
som kom först ut mä väva på blekevall, då var de bästa. De vävde också vadmal te manfolke”. Man vävde tyget 
hemma men skickade sedan vadmalsbunke till staden att pressas och beredas. Sedan kom skräddar´n till hemmet 
och delade då samma lilla rum. Likadant var det när skomakarn kom, sex personer var de i hushållet och varsitt 
par kängor skulle de ha, då skomakarn kom.  
 
Skolkunskaper 
”Far å mor las redit”, sade Klas, då han berättade om husandakten på julkvällen Men de hade aldrig gått i skola.  
De hade gått till gummor, som hade lärt dem läsa. De hade aldrig lärt sig skriva. Barnen försökte lära far skriva 
bokstäver efter förskrift, men han kunde inte skriva sitt namn ens. Båda förändrarna kunde räkna i huvudet och 
det gjorde de flinkt. De var vana vid sådana pengar som dalern; tredaler, halvelftedaler o.d De förstod sig på lika 
bra som några skrivkunniga.  
Även Klas och hans syskon fick börja lära sig läsa hos ”ena gumma”. De var fyra syskon, två pojkar och två 
töser. Böckerna utgjordes av en ABC-bok, en ”bibliska och en katekes”. Det satt en bild av en tupp i ABC-boken 
både på pärmen och ”innanföre ett blad”. Några andra bilder fanns inte i boken. Tuppen värpte: ”Dä kunne bli 
ena kringla eller en sockerbit.” ”Gumman lärde oss allt skriva på griffeltavla å räkna lite mä.” Klas var 8-9 år när 
han började hos gumman. Han hade lärt sig räkna i huvudet av far och mor. Greve Hamilton lejde ”ena 
lärarinna” för gårdens folk. Hon fick hålla skola i en torparestuga, där det fanns ett rum tomt. Det andra var 
bebott. Klas var kanske på nionde året då, sade han. (Uppgiften är litet oklar i förhållande till den första 
upplysningen om läsålder, då han gick till gumman.  
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I varje fall fick de i den lilla skolan skriva i skrivbok och läsa bibliska och katekes. En lärarinna hette ”mamsell 
Linnarson” som blev till prästfru. ”Dä va ena rejäl människa, men sträng. Vi fick stryk utav sjutton – dä sulle 
allti vara så…. Men ho var snäller”. 
På nionde eller tionde året kom Klas till en ny skola i Husaby, den första som fanns där. Han hade en halvtimmes 
väg att gå. Lärarinnan hette Maria Eliasson och barnen kallade henne bara ”lärarinnan” ”Ho va ena säker 
människa, skötte klockaretjänsten också, säker te sjunga å spela”. 
Klas gick i skolan där, ”te han gick å las på fjortonde åre”. Han gick då för prästen en till två gånger i veckan, 
”bland hele dara på slute, för vi skulle gå fram om påsk. Prästen var sträng å så krokolir =(tjockt l = krokordig). 
Upptecknaren frågade Klas, vad han mente med krokordig, Klas svarade, att prästen vände litet på vad barnen 
sade: ”Han la krokol”, han skulle förvilla dem med sina frågor.  
Prästen var dessutom mycket noga med att kvinnor inte kallade sig med – sonnamn. Om någon uppgav ett son-
namn på husförhör, sade prästen. ”Jag trodde du var en dotter, (prästens namn var Dalsten) Johan Dahlstein, från 
Dalarna. 
 
Dräktkick 
Högtidsdräkten i Klas barndom, troligen på sextiotalet, den som bars av dem, som då var gamla beskrev han på 
upptecknarens frågor: Gubbarna, de riktigt gamla hade korta vadmalsbyxor mer svarta än grå. Strumpebanden 
var i alla sorters färger, gjorda av efser. Klas har ej minne av tofsar hos hembygdens folk, men han hade sett 
sådana på lantbruksmöte. De bars av resande smålänningar. 
Klas minns också svarta västar med två rader av messingsknappar. Det var krage på västen: västakrage. 
Skjortkragen var styv och gick ända upp till ”örsnippen”. Det var ej broderier på skjortan utan släta ”handlinner”. 
Som överplagg hade de jacker: ”De tydde ända nerpå smalbenet.” Skörtarocken var öppen bak. Den var sydd 
nästan som med ett liv. Alla dessa plagg var av ”vammal” (vadmal). Till denna dräkt bars hög hatt.  
Förskinn bars både av kalkbrännare och andra. Någon enstaka dräng kunde få förskinn på sina ”småpersedlar”. I 
Klas egen tid kostade ett garvat förskinn 3 kr. ”Så fick en sy det själv”, ty det var för hårt för hustrun att sy i det 
styva skinnet. Man använde en synål nästa så grov som en syl. Förskinnet gick nästa upp under hakan och långt 
nedanför knäna. Det satt med skärp och en rem om nacken. Skärpet kunde gå runt och knäppas framtill med 
spänne.  
I arbetet bar Klas för övrigt mollskinnsbyxor och skjortor av blaggarnsväv, så grova ”så de stack en i ryggen”. 
På slåttern hade man rent på sig.  
Kvinnodräkten i gamle Klas barndom. Kvinnorna bar vadmalskoltar, vammalskulta, ett stort överplatt sytt som 
en klänning, sade Klas. ”Mor mi hade dä.” Klas berättade också att ibland hade de äldsta kvinnorna ”såna hära 
huver på huvet”. På beskrivning var det mössa och lin, som han sett i barndomen.  
 
Helger i kalkbrännare-dagsverkarens hem 
Lusse, i Klas barndom var det ost och bröd och brännvin, som bjöds till lusse. ”Mor sulle opp å lussa på oss. Di 
kalla dä lussebeten”. Barnen fick mest ”slicka på brännvinet”, och sedan skulle de sova på et en stund. Lite 
längre fram blev det kaffe ”å ena halva på sängen”. 
 
Julen 
På julafton morgon var det ungefär som vanligt. Man fick doppa i gryta frampå dagen. Det var så gott som 
middag, dopp i grytan sade Klas. Men det var inte så noga med tiden. Den stora järngrytan med tre ben skulle stå 
i spisen och småkoka med fläsk och ”nötakött” och korv. Alla stod omkring spisen och doppade skivor i spadet 
utan gaffel och tog upp köttbitar med sked. Men dopp i grytan var inte en måltid endast för julafton. Klas 
berättar, att bönderna ”doppade i grytan ofta på söndagsmårna, innan de gick te kyrkan” 
Julafton på eftermiddagen sattes julkronan. Ingen julgran brukades i det hemmet. (Där var säkert för trångt, utom 
att det var gammal sed med julkrona). 
Julkronan bestod av minst två ringar, gjorda av ståltråd. Man klippte papper lindande runt kronan och i den 
hängde man upp ljus, karameller och äpplen. ”På jul sulle vi ha ena julakaka å ett par kringler. Dä va inte nå 
småbrö förr utan ena skurpa”. 
”Barna kunde få´t förut, när de åt. De fick var sitt, lite annervesar, lite bättre än vanlit i kringlera. 
 
Någon julklapp fick de inte i det fattiga hemmet. Men Klas tror, att de fick kaffe på eftermiddagen. Far läste 
julevangeliet: ”Å , vi fick allt läsa, barna vi åg”. Klas syskon spelade på ett psalmodikon. På bordet skulle det stå 
framme ”ena fläskaskinka”, tills julen var slut. Den sattes fram på julafton. Dessutom fick de lutfisk och gröt. 
Upptecknaren frågade, om julgröten var korngrynsgröt, och Klas svarade: ”Ja sulle mäst ännatro dä”. 
Sist på julafton fick de fruktsoppa med bär (körsbär) och äpplen i. De fick köpa äpplen i trädgården på 
Blomberg. Gubben tänkte efter och tillade: ”De köpte knapp äpplen heller, utan de kunne få av nån torpare eller 
en, som hade, å då va dä te torka.” 
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Stjärnan och tjugonda Knut 
På natten mellan juldagen och annandagen från tretiden på morgonen var Klas ute med andra unga män och 
”gick med ”stjärnan” (se allmänt kapitel om julen!) 
På nyårsafton var det dopp i grytan igen. Och lutfisk, gröt och fruktsoppa skulle det alltid var ”på aftera”. ”Var 
dä nå lite över, så dä räckte te tjugonda Knut, se då va de bra”. Men det fanns intet alltid kvar då. 
Barnen gick till varann och ”röste julegrana. ”Det var likadant, om det också bara fanns julkrona”. Det var ont 
om skog på Blomberg på den tiden, sade den gamle ”Nu är det inte så kinkigt längre, nu får de gran.  
Det var på själva tjugondag Knut ”å dä kunne gå över mä” (om tiden) som barnen röste julegrana (plundrade 
granen eller julkrona). Då lekte de lekar sådana som gömma ringen eller flickan går i ringen med röda gullband 
o.d. 
 
Lekar i julhalm och på bärsöndar 
Klas själv hade inte upplevat julhalmen, men hans gumma hade varit med om sådan i sin barndom i Kvänums 
socken (Varatrakten) Hon var av bondsläkt. Där lekte de tävlingslekar i julhalmen. I Klas barndom lektes de 
gamla tävlingslekarna, idrottslekarna ute i det fria under t.ex. bärsöndagarna. ”På jula mera dansa de å sang”.  
Bland bärsöndagarna idrottslekar nämner Klas: Lyfta långer stock, tämja stutar, pricka ut ögonen på Tore eller 
pricka skomakarn – den leken lektes mest av barn o.s.v. 
 
Fettisdag och påsk, 1 maj 
Fettisdagen firades inte alls. Man hade inte ens semlor i Klas hem. 
Påsken 
Dagarna i påskveckan tror Klas bar följande benämningar: 
Frimanda 
Asketisda 
Dömmelönsda 
Skärtorsda 
Långfreda 
Piskelörda  
Påskedan 
”På påskafta var dä påskell (eld), men inte vidlöfti skjutning”. 
Ägg fick man på påskedan, egentligen på morgonen. De skulle vara hackade och ätas med smör och salt. Även 
första maj åt man ägg:” Dä va ägg änna branog. Då sulle vi sätta kalk i ben på morgon”. 
 
Pingst och midsommar 
Pingsten firades inte mycket. Endast litet bättre mat än vanligt till kvällen. 
Midsommar. Då tog man in löv och ”satte i spisa å löv att hänga i take”. Men de lövade knappast framför 
portarna. På midsommarafton slapp de arbetet klockan 1. På Blombergs herrgård var det midsommarstång, drick 
och brännvin. Klas talar även om skördekalaset, som efterträdde den stora midsommarfesten på Blomberg (Jfr. 
kap om slåtter och skörd) 
Det mesta av ovanstående skildring från ett gammalt kalkbrännarhem är från Klas i Skärpingens barndom och 
ungdom i ett hem, där föräldrarna var födda 1818 och 1820.  
Klas själv började liksom fader som dräng och ”kom sedan i kalken”. Han brukade vara i ett kalkbrännarlag om 
tre man på Blomberg. Han talar om ett pris av 50 öre tunnan för bränd kalk och 65 öre tunnan. Tidsuppgifterna 
är svävande. Kanske gällde de 50 örena hans far? I varje fall lägger han till, att han ”exera” 1877 eller 1878 och 
att man före dess nog räknade kalken i tunnor, men från omkring 1880 i hektoliter (Jfr. kalkbränningen!) 
Han berättar också om bergkrut att spränga med före dynamiten. Klas blev kalkbrännare vid 18 års ålder.  
 
När Klas fann en gammal jordugn 
Intill Klas stuga var det bara sten och berg i marken. Men han behövde litet mark till ett potatisland att odla. Då 
gick han till en bonde i Husaby och bad att få odla upp ett litet land på dennes mark. Det beviljades utan 
betalning. Under arbetet med att bryta upp marken, stötte Klas emellertid på ett kalkugnsbröst, uppmurat av 
rödsten med en liten eldstad fullt tydlig. Där hade varit en kalkugn av typen ”kolmila”, täckt med jord. I samma 
veva köpte greven jorden av bonden, men det blev ej fordrat något av Klas. 
De sista åren av sitt liv skötte gamle Klas sig själv. Han var pigg och intresserad och hade en oförbrännelig 
humor och en viss belåtenhet med sin enkla tillvaro. Han gick bort och högg ved då upptecknaren råkande 
honom om sommaren 1940. Ett år därefter dog han – en verklig kärntyp av en seg oförbrännelig arbetsmänniska. 
Klas var mycket road av att få berätta om den gamla tiden.  
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Två stenhuggarhem 
 
Året runt i en stenhuggares torp omkring år 1890 
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 1822, 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 förstudrörren 
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. 
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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 grovhugging 
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.  
 



 67

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 hetta 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 träde 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.  
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Barnen fick äta mycket honung på bröd om vintern. Två eller tre bikupor hade man kvar över vintern. På 
sommarn 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. Tillhelg 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 kvällarn 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”. 
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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 anna 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. 
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Dagspenningen ökades småningom till 25 öre per dag, sedan till 28-30-32 öre och slutligen 1897 till 50 öre per 
dag, 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 med 
matsäck, 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 utflykt-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.  
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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 lampan . 
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 lilla 
köket 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. 
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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. 
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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. 
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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 hände att någon 
granne blev utan mjölk: då fick man hjälp varann. 
 
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 ont 
i 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”. 
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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. 
 
1maj ”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.  
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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”. 
 
Ett stenhuggarhem i backstuga omkring 1870 
Meddelare: Stenhuggare Anders W. Törn f. I Österplana 1869. 
Törns barndomshem var en liten primitiv stuga, som kallades Kleven. Stället heter numera Fribacken. Det låg 
alldeles nedanför rödstenskleven och Skagaheden i Österplana socken och räknades dit, men bildade liksom ett 
inhack i Fullösa sockens område på andra sidan landsvägen. 
 
Törns far var stenhuggare och gav 5 kr i arrende till Hellekisbolaget för den omkring 200 kvm stora jordbiten. 
Men disponenten Fredrik Skiöldebrand beslöt i bolaget, att alla egna hus skulle bort. Flera personer fick 
ansökning om vräkning, däribland stenhuggaren i Kleven. Skiöldebrand hade vänt sig till Kung. 
Befallingshavande, ty bolagsstämman hade beslutat att de inte skulle få ha egna hus på området.  
Men en bonde i Fullösa sn. ägde marken kring Kleven på båda sidor och hade stället upptaget på sin karta. Detta 
uppvisades, tydligen hade någon lantmätare i äldre tid gjort fel i gränsdagningen. Kungl. Befallningshavande 
meddelade Skiöldebrand att vräkningen icke kunde verkställas. 
Skiöldebrand kom då själv till stenhuggarhemmet och berättade att stugan skulle få stå kvar. Tomten överfördes 
till Fullösa sn. Och arrenderades sedan för 5 kr till markägaren, bonden Torsten Magnusson. 1892 eller 1893 fick 
stället friköpas.  
 
Stenhuggarn fortfor givetvis att arbeta huvudsakligen inom Österplana sn. Stugan hade köpts eller byggts 
troligtvis av Anders Törns farfar, som var soldat under Törnsäter. När han troligen på 1850-talet fick avsked, 
flyttade han dit. Han var stenhuggare liksom Törns far och Törn själv. 
”Stället” bestod bara av en stuga, ett ”potateland”, två ”apler” och tidigare ett päronträd, men det höggs ned, tyd 
det stod för tätt inpå stugan. Där var inga körsbärsträd eller andra bär.  
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Stenhuggarens stuga ute och inne 
Stugan Kleven hade torvtak och utknutar ”uteknuta”. Den var i sin helhet 12-14 alnar på långsidan och Törn tror 
att den var bara drygt 5 alnar bred. Inomhus var det ett rum med brädgolv, öppen spis och bakugn samt ett rum 
med jordgolv utan eldstad. På väggen mellan rummet rymdes bara dörren och spismuren, som gränsade till 
ytterväggen med eldstaden. Bakugnen gränsade till ytterväggen med eldstaden. Bakugnen gränsade till kammarn 
med jordgolvet. Därinne bodde ingen någonsin.  
Hela spismuren var av kalksten, men den brändes inte upp. Själva bakugnen kallades arilden och var av huggen 
kalksten, som lades i murbruk. Till detta använde man en sorts kalksten, som hette likhallsmare. Den bryts ett 
stycke ovanför rödstenskleven. Likhallsmaren är grå till färgen och tål strk hetta. Det går knappt att bränna den 
till kalk. Förr begagnades den mycket till bakhällar, de hade inte annat.  
 
Bakugnen var 60-70cm bred och mycket djup. Ugnslucka hade man ej. Inte heller fanns det någon lucka för 
eldstaden eller någon rost för askan. Bakugnens spjäll var mycket primitivt. Somliga nöjde sig med att sätta en 
bräda som en lem över skorstenen. Den kunde vara uppfästad med en stång. (Jfr. forngården i Skara, 
ryggåsstugan) Somliga satte som spjäll upp en brädlem i spisen i själva rökgången. 
I Törns hem fanns ett slags spjäll: en plåt med handtag upp i stenen. Där var en inmurad plåtfals, som ”spjället 
gick i för att hålla tätt”. 
Den stora muren blev bra varm vid bakning. Först eldade man på själva hällen, arilden, bar mycket. Därefter 
eldade de vid sidan med s.k. lågved (uttalas lågved med frikativt g). Meddelaren sade, att han hade blivit mycket 
förvånad då han en gång fick höra en värmlänning använda termen lysved. 
Man eldade med ris och gamla gärdsgårdsstörar och fick samla grangrenar. Någon gång köpte de en bra gran av 
de självägande bönderna i Fullösa. Granen kunde kosta ”ena krona” och ”då blev det ved!” Stenhuggarns fick 
fälla trädet själva.  
 
Den öppna spisen  
Framvid vid den öppna spisen stod det två pelare av likhall. De var i bredd ungefär 15 cm. Och på den andra 
leden omkring 10 cm. De uppbar en lodrät omkring 35 cm hög häll: ”bresthall” Törn anmärker, att den annars 
egentligen hette bristhall men att det på murarspråket riktigast skall vara brösthall. 
På bristhallen brukade de sätta in årtal och initialer på dem som byggt spisen. Det kunde även finnas fina 
”orneringer” (ornament på brishallen, som ofta var välvd.) Ovan på bristhallen låg en list av huggen kalksten; ett 
par tre tum sprang den fram utöver den. Detta var briket = en hylla ovanpå spisen. Briket var det yttersta på en 
vågrät hall. På briket och pelarna kunde det vara anbragt små halvrunda uthuggningar, s.k. ”korvlister” och i 
kanten av brishallen likaså. Men i Kleven fanns ej dylika uthuggningar. På briket låg köllesticker = töreved och 
fureved. De ställde upp ljusstakar där också och lade upp sina vantar m.m.  
Spiskrokar en på vardera sida, var inmurad långt in i muren mellan bristhallen och pelarna. Vid murningen 
kunde de kröka spiskrokens inre del om en mursten så den stödde såväl pelaren som bristhallen. Spisakroken var 
av smidesjärn. Det kunde vara fina ”orneringer” på den också som smeden hade gjort, sade Törn. På 
spiskrokarna hände vanligen grytkrokar av smidesjärn. De tillverkades av bysmeder. Om kvällarna satte man 
gärna en stång över spiskrokarna och torkade strumpor eller kläder där. I spisen stod grytor på fötter. Men till 
”laggen” och stekpannan gagnade man ”brandring” på tre ben. 
 
Väggar och tak i stenhuggarens stuga 
Backstugans yttertak var av halm med torv över = ”utertaket”. Torven togs upp på heden och släta vallar. Där 
växte gräs och det blev ett säkert regnskydd. Det lades upp som takskiffer. 
 
 
Skorstenen var av kalksten. 
Innerkransen, underkransen och överkransen = vågräta stycken. Det murades med kalksten under kransen på 
sidorna.  
Forset = de fyra väggarna på skorsten, slagforerna och mellanforerna.  Slagforerna var litet kantade, för att inte 
mellanforerna skulle falla inåt. De var infogade i underkransen och överkransen. Inne i stugan på taget så lågt, att 
nätt och jämt en tre alnar lång man kunde gå rak under takbjälkarna. De var hyvlade och mörka. 
 
Timmerväggen var sex tum tjock. Den flisades åt olika håll, stock för stock. Detta tillgick så att väggarna 
hackades med yxa, så att man bände ut fliser, på detta hängde rappningen. Man rappade med sågspån, tjockt 
lervatten och något litet släckt kalk. Väggen dränktes med vatten efter rappningen, och sedan slätades med 
strykebräda. Muraren eller snickarn som var extra kunnig i att rappa, utförde detta tyd det var mycket noga. Om 
det ville släppa, var det ”te rappa om igen”.  
Till jul ströks spismuren över med litet kalk. Fogen mellan stockarna kallades med-drag (me-drag) Där drevs det 
in mossa och trasor. Mellan stockarna satt en träplugg, kallad tulle (el tôlle). 



 78

 
Inredning  
Rummet var möblerat med två soffor samt en säng. Dessutom fanns där ett slagbord. Sängen hade icke 
sparlakan. Törn hade endast sett sparlakanssäng på ett enda stället. Det var i Gömmet, ett litet ställe, hemman 
uppe i Skagern. De hade blårutig väv till sparlakan, men det togs bort omkring 1887 eller 1888 (jfr Mor Gretas 
skildring av julbadet och barnen som stoppades i sparlakanssängen). 
Stenhuggarhemmets andra rum hade jordgolv och begagnades som redskapsbod. Inga djur hade man inomhus. 
Men det kunde förekomma. Meddelaren hade sett höns i en torpstuga under Törnsäter. Det var Vessäters torp, en 
gammal stuga med ”uterknuter” (utknutar). Där satt hönsen på ”steket” i ett hörn vid dörren. 
Steket var som en spjälbur med botten och en spjäldörr. Hönsen satt på pinnar. De gick också omkring i stugan 
(Jfr Backstuga, enl G. Johansson Blomberg) 
Vatten rann friskt i en träränna från Kleven 
 
Förvärvsarbete 
Far var stenhuggare, Mormor spann mycket åt en bonde i Örnekulla. Det var en del gummor, som spann och 
stickade på beställning. Törn hade inte hört att de egentligen hjälptes åt med spånad. Mor gick ofta bort på olika 
slags dagsverken. Hon var särskilt anlitad som skicklig lintorkerska och brukade sköta om själva lintorken, när 
bönderna skulle ha linbråkningshjälp = br8tehjälp (se linet, eget kapitel) 
I lön fick mor den en linbrua, en härva av det finaste linet till träd. Dessutom skulle linets ägare hålla alla dem, 
som arbetade åt honom med frukost, middag och kväll samt kaffe däremellan kalas.  
Lintorkerskan måste vara på arbetsplatsen mellan kl. 4 och 5 på morgonen före linbråkerskorna. Ibland gick mor 
bort på ”karehjälp” = kardehjälp för att karda ull. ”Hon var mycket till greves på Törnsäter .” Men hon gick även 
till bondkvinnorna och kardade ull.  
Ibland arbetade mor i Törnsäters trädgård för 50 öre dagslön. Hon fick då hålla sig maten själv.  
Slakt och tvättdagar var så kallade matedagar = matdagar för de anställda extra arbeterskorna. De fick maten 
utom dagspenningen och vid slakt fick de också slaktemat med sig hem. En gång fick mor ett stycke hästkött. I 
motsats till de flesta på den tiden, skydde hon inte hästköttet utan gjorde köttbullar av det. Barnen kallade dem 
Bruntebullar. 
Vid fårslakt brukade mor få med sig talg hem. Fårtalg var huvudbeståndsdelen vid ljusstöpning. Mor brukade 
också hjälpa till vid stöpning av ljusen och fick ett och annat ljus hos ”kära-morera”. Man brukade blanda tag av 
får och nöt. 
En smula fotogen gagnades också i Törns barndomshem som lyse. Han brukade som liten skickas till boden på 
Hellekis, där han köpte ett halvstop fotogen för 50 öre.  
Pojkarna fick gå vall. Anders Törn berättar, att han var vallpojke vid 7-8 års ålder. Han berättar en episod från 
den tiden: En gubbe höll på att plocka ner körsbär och ställde dem på en torkålla på förstukvisten. 
Gubben plockade i en s.k. bäralöp = ett redskap som en cylinder gjord av körsbärsbark och spikad på en 
träbotten ”träbott” (Se kap om bär!”) Jfr för övrigt vad Törn berättar om bärsöndagarna på det kapitlet. (Jfr. även 
vad han berättar om får, gäss, vallning m.m.) 
 
Helger i stenhuggarhemmet i backstugan 
Julen 
På julaftons morgon gick far till boden och handlade. Det var en stor händelse, att far var ledig på förmiddagen 
att sköta sitt eget. 
Julkärven sattes upp på förmiddagen = julaneken. Pojkarna brukade få löfte om en julanek, när de körde 
hästarna vid tröskverket hos bönderna. Det var för övrigt vanligt med hjälpsamhet i det fallet. Många bönder 
frågade dem som inte hade säd: ”Har du ena juanek? Annars ska du få en utå mej” 
Ofta gick folk till bönderna och bad om en nek, ty det hörde till att sätta upp en sådan om julen. Utanför 
förstukvisten uppsattes jularusker, det vill säga enar eller granar. Snön skulle skottas och gården städas.  
Julgran fick tas fritt var som helst. Törn hörde aldrig, att någon fick ovett för det om han så hade tagit den 
finaste granen. Det brukade vara far i huset, som skaffade hem granen eller drängarna, där sådana fanns. 
Egentligen skulle drängarna vara fria på julafton, men gran måste de skaffa och se om kreaturen (Jfr. på kap. om 
drängar o.d.) På en del bondgårdar t.ex. skull de tröska något på själva julafton. 
Kvinnfolken skurade golvet på morgonen och tvättade möblerna, om de inte hade hunnit det förut. Med handyxa 
hackade de granris på kubben och strödde ut. Om det var barmark, kunde de strö hackat granris utanför stugan 
nedanför trappan som prydnad. Detta gjordes på många ställen vid högtider. På 1870-talet var det ännu vanligt. 
Troligen upphörde det på 80-talet. 
Julhalm, hade Törn själv inte sett, men hans far hade talat om det. Julhalmen hade tagits bort ur bruket på grund 
av eldfaran. (Brandstodsbolagen vill ej veta av den, säga en del forskare). 
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Dopp i grytan 
Hela julaftons förmiddag stod en stor gryta i spisen med korv och fläsk i. ”Fruntimmerna var så glada, när de 
satte på såglet, för de hinde inte annat”, säger meddelaren. Där var också bröd framsatt. De som var hemma, tog 
sig ”en fjärding brö”, en fjädedels kaka vanligt grovt bröd. De tog brödet med fingrarna och doppade det i den 
kokande grytan. De kunde också med sked fiska upp ett stycke av sovlet för att äta kött till brödet. ”De, som var 
ute, gjorde likadant”, säger Törn. 
 
Gafflar var inte vanliga i stugorna på den tiden och begagnades inte i Törns barndomshem. ”Det var te ta ét me 
fingrarna”. Skedarna var i de flesta fall träskedar. Ända inpå 1880-talet gick det gubbar omkring och sålde 
träskedar,. Men en och annan hade hornsked. 
 
Dopp i grytan var alltså i detta hem liksom i flera andra gamla hem inte en särskild högtidlighet att samla 
omkring utan helt enkelt en hastmåltid i förbifarten under förberedelserna till julkvällens ledighet och festmåltid 
Törn framhåller mycket starkt, att det inte var någon särskild högtid med doppet. Det skulle kokas sovel bara. På 
många ställen doppades de i grytan medan sovlet kokade och kvinnfolken hade brått. En del drack mjölk till. Där 
det fanns drängar, brukade de få en sup till julaftons middag. På bordet om julen stod det en träkanna med lock 
för hembryggt dricka. Alla drack ur ”drickakanna”. 
Vid kaffedags på julafton serverades kaffe med julaleven, som var och en fick. Den bestod av ”två ess 
tillhopaslagna (= en fyrhjuling). Julaleven var bakad av ”sektebrö” hemmasiktat rågmjöl. Det var inga russin i 
den, men kanske litet sirap struket ovanpå. I Törns hem fanns intet vete i hans barndom. Mera allmänt blev vete 
enligt Törn först mot slutet av 1870-talet och på 1880-talet.  
I bondgårdar skulle tjänarna ha julhög, men i Törns hem fick man bara julaleven. 
 
Julgranen kläddes vid 5-6 tiden på julafton. Det var det roligaste barnen viste. Julgransljus fick de genom att 
skära topparna av talgljusen, som mor hade fått i gårdarna, där hon gått i hjälp med arbete. Man band fast ljusen 
vid grenarna med tråd, men det var svårt att få dem att stå upp rakt. I toppen brukade de binda fast ett ljus. Om 
det var snö på granen, när den togs in, hade den ställts framför spisen att ”fia” = töa upp. 
Granen kläddes med papperskarameller. Gummor gick omkring och sålde hemgjorda karameller, som låg i 
vanligt tjockt papper, vitt på ena sidan och färgat på den andra, troligen gjort med växtfärger. Gult, brunt rött var 
gummornas vanliga färger. Blått var mindre vanligt. Det var inte mer än ett par sorters färger på de hemgjorda 
karamellerna. Från omkring 1876 – 1877 minns Törn, att det också fanns karameller i handelsboden.  
Barnen dansade kring granen. Törn tror att de sjöng ”Nu är det jul igen”. De fick ibland någon liten julklapp, 
men det var inte just vanligt. Kanske någon karamell helt enkelt. Vid 6-7 tiden på julafton ”fick barna sjonga å 
läsa lite granna”. Det var mor, som ville det. Hon läste, tills barnen blivit såpass stora att de kunde göra det. 
 
Till julkvällen lades sovlet upp på ett runt lerfat med korven uppskuren runt omkring. De hade inte svinahuve 
hos Törns. Det var först senare på 1800-talet. Men man åt fläsk och salt kött av ungnöt som ibland slaktades på 
hösten. Till köttet åt man råskalad potatis. Därtill åt man hemlutad fisk och gröt. Risgryn hade de inte förrän på 
1880-talet. Det var korngryn som begagnades, men barnen ville inte gärna ha gröt av korngryn. Det ringlades 
sirap på gröten. Till vardags åt man ur samma fat, men på julen kunde var och en få en liten skål av trä eller ett 
lerkärl att äta ur. Där det var många barn ville de som tog sig först ta den bästa sirapen, så den sista blev nästa 
utan. Det kunde bli osämja mellan barnen för den skulle. 
 
Juldagen  
På juldagens morgon före ottan drack man ölost, om man inte hade kaffe. Man kokade upp litet mjölk och slog 
litet dricka i. Det blev en smula ystning. Till ottekaffet tog man fram det allra bästa doppet med vete i, som man 
inte unnat sig ens på julafton. Det kunde vara några skorpor eller någon ring av vete. 
När de kom hem från julottan vid 9-10 tiden, så skulle julosten stå på bordet, rund eller fyrkantig allt eftersom 
ystekorgen. ”ysetekôrjen var”. 
Ost och bröd och smör och dricka åts då på julmorgonen. Mellan kl. 12 och 1 åt man juldagsmiddag. Kött och 
fläsk åts då kallt och man hade åter råskalad potatis samt lutfisk. Sedan kom den av barnen efterlängtade 
bärasoppan, kokad på torkade körsbär. Om bären räckte till, kunde de få bärasoppa också om kyndelsmäss = 
”lilla-jula” och om påsen. Vid den lilla stugan Kleven, fanns det inga egna körsbärsträd. Men mor hade hjälpt 
andra att plocka ner bär – det kallades att ”plocka te lôta”. Då fick hon hälften med. Ofta minskades förrådet av 
torkade bär undan för undan, ty de användes som belöning åt barnen efter uträttade ärenden. ”Gå etter ena flaska 
vatten, så ska du få nôja bär!” (=några bär) hette det då och då. 
På juldagen skulle det vara ytterst stillsamt. Det ansågs skamligt att gå bort då. Ännu på 1880-90 talet hände det 
inte hos de gamla, att någon gick bort: alla skulle vara hemma. Var det någon, som ändå gick bort, ansågs han 
som en sämre person, och man hade motvilja mot honom. Det kunde dock hända att ”gubba” söp sig fulla” De 
blev dock illa ansedda. 
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Julgubbar och stjärnan 
På juldagens kväll ”var det t längta efter julabugga”. De hade stjärna med sig och bar höga toppmössor av 
papper. Både på mössorna och på stjärnan hade de klistrat figurer. Stjärnan stod på en träställning och de 
snurrade på den. Vita skjortor var inte vanliga, utan det var bara pappershattarna som var vita. Ibland bar de 
vrängda pälsar. En var sotad i ansiktet – det var ”själve Judas”. Julagubbarna började med att utanför fönstret 
sjunga: 
Goder morgon, goder morgon, både herre å fru. 
Goder morgon, goder morgon både piga å dräng. 
 
Sedan samlade de sig inne i stugan – det kunde vara på morgonkanten mot annandag jul – då sjöng de: 
”Guds son är född i Betlehem på denna dag....” 
 
De trakterades i stuga med en sup. Ibland kunde de sjunga en vers med bön om ett ljus: 
”Om ni till stjärnan gå 
ett ljus ville bestå....” 
 
Till sist när julagubbarn  skulle gå vidare, sjöng de sålunda: 
”Nu tackom vi för fägnan vår, för fägnan vår. 
Vi komma igen till nästa år, 
Om vi leva får”. 
 
Sedan stearinljusen kommit i bruk fick de mycket ljus, då de gick med stjärnan. Det vanliga var, att de gick till 
varenda stuga. Om de inte släpptes i, sjöng de en nidvisa: 
”Vi ser på eder skorsten svart,  
att här bor ett förbannat pack”. 
Detta kunde de sjunga ett par gånger, innan de gick sin väg. 
 
Annandag jul och nyårsafton 
Annan dag jul var en dag som barnen inte längtade efter, ty då vankades s.k. såltekål, saltkål till middag. Den var 
sur. De slapp lutfisken, men fick intet annat till middag än kål, sovel och bröd. Kanhända, att de måste äta av 
lutfisken till kvällen den dagen. 
 
Tjugondag Knut 
Den dagen skulle de gamla ha brännvin, men intet särskilt i matväg. Barnen ”röste gran” hemma. Det var inte 
vanligt då, att de förr bjöd andra barn till sig. Nu har de jularöste, säter Törn. Men barnen väntade även förr på 
”tjugenne”, ty då skulle granen ut, om hon inte tagits ut förr. Gubbarna skulle ha sig ett stop brännvin, men de 
flesta julkalasen var överstökande. 
Många ställde till med körehjälp just på tjugondag Knut, om de skulle ha hem ved. Då bjöds på kaffe eller mat.  
 
Påsk och andra högtider 
Påskafton skulle man tända en eld: ”ella påskafta”. Förr sköt de inte så mycket. Detta bruk blev vanliga på 
1900-talet, påstår Törn. Påskäggen åts på påskdagens morgon och dem längtade barnen efter. På påskafton åt 
man däremot korngrynsgröt och lutfisk. Det fanns de som sparade lutfisk från jul till påsk, torr som han var. 
Många begagnade lutfisk som maträtt även mellan dessa högtider. 
 
Valborg då skulle man elda.  
 
1maj firades inte med något särskilt på Anders Törns tid. Men han visste, att förr skulle gubbarna ha gått 
hagasyn till den dagen. Det var före skiftet som detta ägde rum orten under 1840-talet. Svinen skulle inte få in 
trynet genom något hål i haget, ty det ar farligt för dem. Vid hagasynen prövade man eventuella hål i 
gärdesgårdarna med en trissa på en käpp. Trissan var omkring fyra tum i diameter (10-15cm). Om den gick 
igenom hålet i haget blev det böter, hagaböter. Böterna samlades ihop och 1 maj festades de upp av beteslaget 
med brännvin. De gamle talade om att dricka märg i benen. Boskapen släpptes ut 1 maj 
 
Kristi Himmelsfärdsdag, denna dag lockade rävhonan ut sina ungar och man skulle fånga dem för  
skottpengarnas skull. 
 
Pingst, på pingsten kunde man sätta in löv i spisen, men det var inte någon allmän dekorering av hemmen. De 
gamle gubbarna brukade tala om Pingstavallen i Björsäter 
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Midsommar 
På midsommar restes majstång på flera ställen, bl.a. bort på Österplanaheden på en gräsvall. Det var på slät 
betesvall, där de dansade hela natten. Men detta majstångsfirande försvann på 90-talet. Mycken ungdom reste till 
Amerika och sedan blev det inte den samlingen (Jfr Pingstvallar och midsommar 
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I bondetjänst 
 
Mor Betty, f. På Österäng 1852, torpardotter från Starktorp under Gotthard och Hugo Hamilton: ”Di var snälla.” 
Bettys moder var född 1809. Hon hade varit piga både hos bönder och hos herrskapet på Hellekis. 
 
Bondpiga hos brännvinsbrännare 
Betty berättade ”När mor va piga hos bönder, som brände brännvin, fick pigestackara gå efter vatten om kvälla 
mä en släe å ha på sej så lite: bara ett lite liv på särken. De sulle ella i brygghuse. Pigera fick sitta å frysa, så de 
kunne dött, sa mor. De sulle passa, när brännvine kom rinnande ur sin kran, å de kom så sakta. 
Å när de ble sultna fram på natta, sulle de få ta sågel i sängaskåpe, där bondens själva låg – de va sågelskåp – å 
så ta ett par supar te”.Till jämförelse kan nämnas, att Bettys mor hamnade som innepiga på Hellkis, där hon 
troligen var kammarjungfru.  
Bettys stolthet över modern kom fram på ett rörande sätt, då hon berättade om hur hon varit klädd förr, då hon 
var i tjänst på Hellekis: ”Granna schaler hade mor allt. En innerlit fin schal hade ho köpt, när ho va innepiga på 
Hellekis. Det va en stor fyrkanti ullschal – ho hade den te kyrka. Må tro, hon va ena finer piga, när ho tjänte!” 
(Jfr. kap om dräktskicket). 
 
Bondpiga i Källby på 1870-talet 
Meddelare: Ida i Hallamarka, f. 1851 i Husaby.(Upptecknat på Husaby ålderdomshem 1945) 
Ida tjänade i en stor bondgård i Källby. Hon kom dit vid 21 års ålder. Första året hade hon bara 20 kr i lön och 
småpersedlar. ”Men dä gick, då mä, en visste inget annat utå. Men kläder hade vi så mycke” 
Andra året fick hon 30 kr i kontantlön + 3 kr i städja. Småpersedlar: 2 skålpund ull, 12 alnar väv = 3 alnar lärft 
och 9 alnar blaggarnsväv. 2 par kängor. 
”Vi slapp te betala vävarlön: mamma vävde all ullen vi fick. De räckte te strumper mä. En kunne blanna opp ét 
me bomullstrå te ränna me. Mamma spann också å band väl mä, för på stället fick ja inte binna (sticka) En hade 
aldri fritt på den tiden”. 
Sedan kom Ida i tjänst hos Hamiltons på Blomberg: fick en tia i städja och 50 kr om året men inga småpersedlar. 
Hon gifte sig vid 25 år med en torpare i Husaby, Sarvesgårn. Bröllopet stod i ett litet rum med 15 personer.  
 
I bondetjänst i Örnekulla, Österplana 
Göransson i Kuragebacken, kalkarbete f. 1871 (f i Medelplana) hade plats i bondegården Sörgården Örnekulla i 
Österplan som ung. Han hade vid 17 års ålder som dräng 100 kr i lön och sydde bälgahandskar och förskinn av 
kalv.  
För att han skötte sig i lagården, fick han en klädgång extra, dvs. rock, byxor och väst, det ville säga han fick tyg 
avsett för dessa plagg: grått ”hemmavävet”. Då fick han inga skodon.  
I samma bondgård: Sörgården, tjänade en piga som blev hans fru. I hennes lön ingick en skinntröja varje år och 
väv till ”ett linne utå lin”. Dessutom köpt garn till klänning – det var nog bomull, trodde berättare. ”Pigera fick 
väva själva”. Åren 1887-89 var hon i Söregården. Sedan tjänade hon i en prästgård med 60 kr om året. Gift sig 
1893. 
Sörgården i Örnekulla var en stor-bondgård. Det hade varit tre gårdar till Örnekulla by. I Söregården hade de tre 
par hästar och ett par oxar. Husbondsfolket var s.k. ”bättre bönder”. Husmodern kallades ”Kära mor”, men 
husbonden kallades bara Lars av husfolket. Kära-mortiteln brukades bara på större gårdar. Söregården var 
huvudgården, men man sa ”Lars i Örnekulla” eller Käramor i Örnekulla”. De hade inga barn. Hushållet bestod 
av farfar, bonden själv, käramor, tre drängar, tre pigor. 
Var söndag och helgdag fick man vetebröd. 
Drängen gick i lagårn om vintern (Göransson = meddelaren), han ”fora djurea å mocka”. Detta gjorde han även 
på sommarn, men om söndagarna behövde han inte ta sig an djuren utom hålla rent. ”Flickera skötte kalvningen 
å gav kalva: ja bara höfsa å fora”. Inga karlar mjölkade där. 
 
Vid slakt höst och vår fick drängarna hjälpa till, men hemslaktare tillkallades. En ko, två grisar slaktades om 
hösten, mot jul även får. Slakten var färdig till lusse men inte julbrygden. De bryggde förresten nästan hela 
vintern.  
Lusse firades så att pigorna kom utan att vara utklädda med kaffe, smörgås ost och brännvin och bjöd drängarna 
på sängen på lussemorgonen = lussebeten. 
 
Stor julfirning 
I Sörgården bakades ingen vårlev till vårbruket så som brukades i många gårdar. Men mycket bröd bakades till 
julhögarna. På julafton var det städat överallt men man tog inte in julgran. 
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Dopp i grytan på julafton, nyårsafton och trettonafton. Då bjöds kött och fläsk uppskuret, men inte potatis, 
Brännvin dracks till detta. Efteråt var tjänarna fria och gick ner i drängkammarn. Eftermiddagskaffe. Först på 
julkvällen lades julhögarna av julbröd fram.. Det var tre stora, granna kakor med hål i: 
Rågbröd 
Siktat bröd 
Vört 
Därpå två kakor av vete utan hål = Fem brödkakor i julhögen. 
 
Intill julhögarna låg julklapparna: En tröja av ull, ett par kalsonger 
Till julkväll fick man skinka, lutfisk och gröt. Det var gröt alla helgaftnar. Alla skulle rimma, ty det var mandel i 
gröten. Allt husfolket satt inne i matrummet vid ett stort bord tillsammans med husbondefolket. På tjugondag 
Knut var de också inne och fick litet extra. Bonde sade, att de skulle köra ut julen. Gå med stjärnan gjorde de inte 
just i denna gården. Det hände bara en gång medan Göransson var i Sörgården. Det var då natten mellan 
juldagen och annandagen.  
 
Andra helger i Sörgården, Örnekulla 
Enligt Göransson i Kuragebacken, dräng där 1888-90. 
Påsk, de gjorde eldar och hade tjärtunnor. De sköt allt men inte mycket som senare. På påskafton åts ägg. Folket 
fick äta så mycket de ville. 
Valborgsmäss: På ”vallbôr” hade de också eldar. 
1 maj skulle man dricka märg i benen. Då var personalen inbjuden till husbondens på eftermiddagen och rörde 
ägg och fick toddy i cognac. 
Pingstvall, hade de inte i Österplana, men det fanns ju i Västerplana. 
Midsommar, de hade ingen majstång i Sörgården och lövade inte utanför (jfr inte heller julgran), men inne i 
köket och i rum och drängstuga lövades det. På midsommarn hade de fritt ”om midda”. 
 
Dränglöner i bondgårdar i Västerplana och Medelplana 
Från 1888 och på 90-talet J. Wester f i Västerplana 1871, stenhuggare. 
I sju år hade han tjänst som dräng hos bönder. Han började 1888 i Västerplana med 60 kr i lön första året, 65 kr 
andra året, 90 kr tredje året. Därefter blev han dräng i Dalagården, Medelplana med 150 kr, han fick julklapp 
men ”inga persedler alls”. Inte en dags ledighet ingick i tjänsten: ”En begärde inte ens te få gå te marken” 
(marknad). 
 
Dränglön i Källby 
Gustaf Johansson, f 1859 i Källby, sedan Ängatorp Västerplana. Han kom ut som dräng hos bönder vid 16 års 
ålder. Lön 28 kr kontakt och ”småpersedler”: 1 par stövlar, 2 marker ull (=skålpund) 15 alna (r) linneväv te 
skjorter”. 
Vid 25 år blev han dräng hos greve Hamilton på Blomberg, tre år kördräng i jordbruket. Där hade han då i lön 
170 kr och ett halvt kalvskinn ”te bäljhandska ”om en inte ville ta skinnet, fick en 2,50 kr” 
Det var inte en dags ledighet på året. ”Dä fick en leja en karl i sitt ställe te å med om en sulle på begravning”. 
 
Vanligt med tjänst först hos bönder sedan på herrgårdar 
Johan Sanfrid Nyberg född 1872 
Han hade sina första tjänster hos bönder i Österplana. Sedan arbetade han som stenhuggare, ”arbetade i berga” 
hos patron Kylberg på Gössäter omkring ett år. Därefter kom han till Råbäck, Medelplana, arbetade i kalkbrottet 
hos Carl Klingspor och blev slutligen kördräng på Råbäck. Som kördräng hade han först 430, 435 kr och sista 
året 440 kr i lön. Han hade sysslan i fyra år. 
 
Drängtjänst i Fullösa hos bönder 
Kocka-Karl i Medelplana f. 1853 berättade om sin far 1803-1893. Han hette Kocka-Lars och blev torpare i 
Kleven, Råbäck. Men i sin ungdom tjänade han dräng hos bönder i Fullösa. Lönen var 24 kr om året samt 
småpersedlar: skor stövlar, en mark ull, skjortväv, troligen till två skjortor. Dessutom vadmalskläder: byxor och 
väst. Ville de ha knappar i rocken, fick de köpa det, ty det bestods bara hakar och hyskor. Detta var omkring 
1820, trodde berättare-sonen.  
Kocka-Lars var 3½ år i Fullösa och 2½ i Husaby som dräng, där fick han lön och småpersedlar som vanligt. Det 
ansågs vara bättre ställt för arbetare på Kinnekulle än på andra håll, för där var herrgårdar. Det var inte så fattigt 
här. En gumma från Rackeby, Kållandsö, berättade att de där hade det så fruktansvärt fattigt.  
Frans i Rakås, Råbäck hade i barndomen gjort drängtjänst i flera bondgårdar söder om Kinnekulle. Han var född 
i Sävare 1865.  
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Vid 12 års ålder kom han ut som vallpojke, fick springa ärenden och göra alla småsysslor, plocka potatis o.d. på 
en bondgård i Sävare. Lönen 6 öre om dagen och maten samt sängplats i bondgårdens drängstuva. Sean gick han 
”gå valle” i Kvarnegårn i Lidköping en bit ”utanföre kyrkan”. Där hade gossen 10 öre per dag. Sedan gick han 
valle i Lunna gård i Gösslunda på Kållandsö med 12 öre om dagen. Därefter flyttade han hem och gick och läste. 
De bodde i ”ena lita stuga” under en bondgård. Dit hörde en liten jordebete, där de satte ”potater”. Santorp hette 
stället. Far fick göra dagsverke tre i veckan för stugan. Backstugesittare kallade de dem. Stugan var egen på ofri 
grund. Fadern arbetade tre dagar för jordbiten, men han fick maten alla dagar.  
De andra dagarna arbetade han för 50 öre och maten. Arbetstiden var 5 på morgonen till 9 på kvällen. Inga 
bestämda raster. När de ätit, fick de gå ut i arbetet. Det var inte tänkbart med någon vila. 
Mor stickade strumpor åt främmande folk. Hon orkade inte gå på dagsverken. ”Det var lika bra när en bra bonde 
som på herrgården” sade gamle Frans. Men det var ”redigare herrgårda” på Kinnekulle hos adelsfolk. Han 
gillade dem bäst som husbönder. ”Di andra ble stormodiare då di kommit oppföre. Di var högfärdiare”.  
När Frans gått och läst flyttade han till den stora bondgården Ålycke i Sävared och var där i fem år. 75 kr första 
året, men sista året 1887 fick han 125 kr. Inga småpersedlar, men 5 kr i städja. 
 
I bondgårdar i Forshem 
Fredrik i Friheten, snickare, fiskare liksom fadern f. 1868. De bodde i en helt liten stuga på en udde. Hade inga 
kor. Modern brukade gå och köpa mjölk. Hon gick ofta i arbete i bondgårdar, hjälpte till med att raka, att ta upp 
säd o.d. Hon brukade få i lön 8 skilling om dagen, trodde sonen.  
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De ”obesuttna” 
 
Det kanske blir rätt godtyckligt, vilka människor man skulle kalla med en i folkminnesforskningen använd term: 
de obesuttna, ty gränserna är synnerligen flytande. Och statare, dagsverkare och de flesta torparna levde nästan 
på existensminimum många gånger. Men torparna hade i regel egna husdjur och de brukade jordbiten där de 
bodde som om den varit deras egen i viss mån. Men några gamla, som egentligen hade ”lagt upp” gick på rote 
eller pysslade med ett och annat. 
 
Slöjdlärare Gustaf Andersson, Trolmen, Medelplana f. 1889 hade en del att berätta om de fattigaste. I 
Västerplana och Medelplana bodde dessa i regel på den s.k. Tån, undantagsstugor förekom inte här.  
I Medelplana hade de fattigaste i regel små stugor på gårdarnas utemarker, ex. Bestorp där en skräddare hade en 
liten, liten stuga. Där bodde också en bysnickare. Medelplana Tå låg vid Hisingsgårdens marker, åt Kalvhagen. 
Där rådde stor fattigdom och elände.  
I meddelarens barnaår, alltså i början av 90-talet, var det ännu rotesystem. Det fanns en gumma, som gick från 
gård till gård. Det bestämdes på rotestämma när hon skulle tas emot. Herrgårdarna hade sina egna rotar. 
Hjälmsäter hade ett stort gammalt hus att inhusa de gamla i. De fick plocka ved själva, men i bästa fall körde 
man fram ved åt dem. Sedan den tiden de bodde i det gamla huset, hade de skräck för ålderdomshem. På 
Trolmens gård fick de gamla små rum med spis att sköta sig själva i. 4-5 bondgårdar kunde vara sammanslagna 
till en rote. 
De besuttna på Västerplana Tå. Enl. slöjdlärare Gustav Andersson var Västerplana Tå dålig mark. Möjligen var 
det en gammal allmänning omkring 200 m norr om kyrkan på vanliga kalkstenshällar. Där fick de bygga sig 
egna stugor på ofri grund. Men de hade det nog fritt, trodde meddelaren. Gubbar bodde i regel kvar i torpen. 
Ibland fick de bo hos barnen. De fick spannmål och ved men inga pengar 
 
De gamla på Blomberg, packa sten m.m. 
Enligt Gustaf Johansson f. 1859, han hade varit dräng, torpare och slutligen dagsverkare. 
Under greve Hamilton på Blomberg fanns det många stugor, där de gamla torparna m.fl. fick bo, när de inte 
längre orkade sköta ett torp el. dyl. De fick bo där ”fritt utan hüra” och där kunde finnas klarbär och ett 
potateland. Så hade Johansson själv det i Loftarebacken. Han medger, att det var en ”backstuga”. Men denna 
benämning tycks inte ha varit vanlig i denna trakt. De som bodde i grevens stugor, skulle göra sina dagsverken åt 
honom – de var alltså i viss mening ofria. Däremot fick de, som själva byggt upp stugan, endast göra något 
dagsverke ibland för ”husaplatsen”, men de var fria att arbeta var de ville. (Jfr. skildringen av Klas i Skärpingen, 
kalkbrännare) Var de gamla och orkeslösa, brukade inte greven kräva av dem några dagsverken. Men eljest var 
det mycket vanligt att de gamla gubbarna fick stå och ”packa sten”. De slog sten till makadam för vägarna, innan 
de hade stenkross. ”Förr fick gubba packa sten Me ena slägga åt greven å hade betalt för tunna”, berättade gamle 
Gustaf Johansson, 25 öre tunna för krossad sten = 8 halvskeppor. Det var granit och kalksten. Johansson mindes 
det från de sista åren på 80-talet från 1887 till inpå 90-talet. Då stod det många gubbar och ”packa sten”, men 
bara gamla. Somliga arbetade vid kalkgruvan.  
Gummorna gick ibland och hjälpte till i köken. Kanhända de vävde också, när de var kunniga i det. Enligt 
fördrängen Blom från slutet av 80-talet: De gamla, som slutat ha torp eller stat, fick alltid bo i en stuga och fick 
litet till hjälp och underhåll in natura. Det var rätt bra i gamle grevens tid. De sörjde för sina gamla var och en av 
herrgårdarna. Folk flyttade aldrig.  
 
Husdjur och potategrav hos de obesuttna 
Enligt Gustaf Johansson: Inga hade kor i backstugorna, men gris hade de mest och ibland höns. Somliga hade till 
och med hönsen inne i stugan. Då hade de ett s.k. hönsstek inne i köket, det var som en bur med spjäla. Den stod 
i ett hörn. Hönssteket var omkring 80 cm brett och där kunde sitta 3-4 höns. Hönsa var så tama. På sommaren 
fick de gå lösa, men de fick vakta dem för hök och räv. På torpen hade de hönsen i lagården. Till grisen satt de 
de upp svinhus av kalk- eller sandsten, ibland av stora på kant ställda hällar. Folket i småstugorna brukade bara 
ha en slaktegris och inga sugga. De hade inte heller får. De, som inte hade källare, grävde ner potatisen i ”ena 
trinn potategrav” 
 
Hacka torv och gräva diken 
K.J Persson f. 1863 gammal statare på Råbäck f.d. dräng i Husaby. Sådana som inget hade, gick omkring och 
hackade torv och grävde diken ”Det var de första ja minns”. De hade betalt per ruta, då de hackade torv. 
Kvinnfolk gick å hacka torv å torka å kölla me ellris, å de kunne brunna smått i 14 dar. De ä inte såna tider för 
fruntimmera nu”. Kvinnorna vände torv å la upp som en stack.  
Torven breddes ut och blev som gödsel på nyodling och på hösten såddes råg. Det kunde bli rätt så bra gröda 
ibland, men det var olika. Torvstackarna kunde ligga å pyra i flera veckor, sedan man köllat på dem.  
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Gubbar bråkade lin och skrubbade stickylle 
Stenhuggare Anders Törn f. 1869, Österplana. Vid lintorken kunde gamla gubbar tilllkallas att elda i bråtehåla. 
Sedan linet torkats, måste det bråkas, och detta arbete utfördes ofta av gamla gubbar som då fick göra det allra 
grövsta av linbråkningen. Gubbarna fick också skrubba stickylle på skrubbestol. 
Gamla gummor spann blår eller stickade strumpor, enligt Törn. En del gamla gummor satt och ”band strumpor”= 
stickade. I lön kunde de få ”ena bakekaka” eller ”ena flaska mjölk” eller dylikt. Då gummorna spann blår, fick 
de lön vägd ”i marka”. Ena mark var äldre än skålpund, delad i tio led. Törns mormor spann mycket åt en bonde 
i Örnekulla. Hon fick mest betalt i mjöl o.dyl.  
 
Änkor och änkemän 
Johansson på Blomberg sade, att på 80-90 talet fick änkor under Blomberg 5 kr i månaden och litet mjöl.  
 
Änkor i Bossgården  
Enligt rättare Sven J. Svensson Lind f. 1860. Han kom till Bossgården 1887. Änkor fick ”ve å husavära, vi körde 
te dem ve” De fick även en del spannmål till bröd, men rätt sparsamt och en kanna mjölk om lördagarna. 
Möjligen kunde de få dela upp ransonen på ett par dagar i veckan. Så fick de ”ena tia om året”. Bostad, det 
kunde hända att en gammal bodde ensam, men ofta kunde det vara två eller tre i samma rum. En gång bodde två 
tillsammans, men de trivdes inte för det var för högt i taket. Ibland arbetade dessa gamla litet åt andra.  
 
Änkor och änkemän på Hönsäter 
Enligt Anna Pettersson, f. På Hönster 1870 i kalkbrännarhem. På brukspatron Skiöldebrands tid kunde de ibland 
hys in en änkeman och en annans änka i samma rum, fast de inte alls hörde ihop. Det hände vid Hellekis, att en 
änkeman sattes att bo med en änka och dennas dotter i samma rum 
Ibland hyste de in två änkor med varsin dotter i samma rum. De där bostäderna var hyresfria. Från gården gavs 
ett litet underhåll: 1 pund (= 9 kilo) grovt rågmjöl, 50 öre upp till 1,50 kontant per månad, 1 liter separerad 
mjölk. Efteråt fick de en del tilldelning på julen. Då cementfabriken kom blev det bättre på alla kanter. Det 
bildades fackföreningar. Nu får alla gamla under cementbolaget – lika om de är en eller ett par personer: 5 kg 
mjöl, 2 kg socker, 2 kg ris, 1 kg havregryn, 1 kg kaffe 82 kr. Denna tilldelning gällde 1940 då uppteckningen 
gjordes i denna detalj.  
 
Pension under cementbolaget 1940 
Enligt Anna Pettersson: Männen fick då 25 kr i månaden från kontoret i pension, men då fick de betala i hyra 
och lyse 10 kr per månad för ett rum och rymligt kök, potatisland, plats för en liten trädgård och en liten åker. De 
kan hålla höns. 
 
Spannmål åt änkefamilj på Österäng 
Mor Betty f. 1852. De bodde i Starktorp på Österäng, Forshem, under grevarna Gotthard och Hugo Hamilton. 
Syskonskaran bestod av sju töser och två pojkar. Fadern dog, när Betty var 9 år gammal. Mor fick ha torpet kvar. 
Hon fick gå herrgården. ”Greva va snälla å lätte dem få spannemål” En pojke å de store tösera fick göra 
dagsverke 
 
Nödtider och vandrande fattiga 
1826 var det torka. ”De kunde inte bruka jola då. Å inte var det ett dike, som kunde avleda vattnet”. Det var 
Cornelia, Kocka-Karls dotter, som berättade. Hennes mormor född 1822, berättade hur hennes mor under nödtid 
hade måst koka potatisblasten, men den mådde de illa av. Däremot lär kreaturen kunna äta potatisblast, men de 
tål inte så mycket av den. De fick ofta svälta. 
 
Kocka-Karl f. 1853, berättade att de krossade ben och bakade bröd av benmjölet. De blandade det med halm och 
möjligen med en smula mjöl, om de hade det. I denna trakten hade de inte barkbröd. Kocka-Karl mindes nödåren 
1868-69. Då tog handelsman Persson på Hellekis hem ryssmattor = mjölsäckar från Ryssland av bastväv, liksom 
mattväv. Säckarna kallades helt enkelt ryssmattor. Det gick mycket fattiga, de flesta kom uppifrån Vadsbo. Där 
måtte det ha varit oerhört fattigt.  
 
På Hönsäter kom Hamilton upp med att de fattiga skulle få mat, men då skulle de slå sten också: packa sten.  
I Råbäcks kök fick de mat utan arbete. Råbäck ägdes vid det laget av baron Silfverschiöld, men husbondeväldet 
sköttes av ”spektor Vidberg”. Men det var en ganska brutal herre. Kocka-Karl berättade, att när spektorn blev 
uppbragt, skällde han inte måttligt på folket: Då hette det: ”Din rackare, din bov m.m. du duger inte te lägga 
gödeselsta´n”. Då hade han en snusdosa i ena handen och en näsduk i den andra och då var det inte roligt att 
möta honom. Han sade likadant till kvinnfolken, när de gjorde dagsverken på gården. 
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Soppkokning på Trolmen.var det under nödåren på 60-talet soppkokning åt de nödlidande. Baron Fock lät 
inreda ett koke-re nedanför Bossgården. 1868 var ett hårt tork-år. Frans i Rakås mindes också att han i en 
gammal bok hade hittat uppgifter om torka en gång på 1700-talet, då de inte fick regn på 15 månader. 
 
Nödår 
Enligt Fredrik Karlsson, Friheten f. 1868 Forshem. 
Fadern var snickare. Själv var Fredrik skeppare, fiskare, snickare. 1867 var det missväxt. 1868 blev det värsta 
året i faderns minne. De fick ge 32 kr för en tunn råg. En del folk ville ockra på det. Sålunda var det en fru i 
Holmestad med 40 tunnor råg. Hon begärde 40 kr tunnan. De bjöd henne 34 kr, men det ville hon inte ta emot. 
Det var inte statare då utan drängar och pigor på gårdarna. Folk svalt. 1868 fick de gå ut och skära säden på de 
backar, som var mogna först och fick bära hem det. Det blev i alla fall allmänt god rågskörd hösten 1868. Den 
frun, som hade begärt 40 kr tunna för sin råg, fick så mycket ny råg, att hon måste sälja den gamla för 14 kr för 
att bli av men den och slippa elda upp den.  
 
På Hönsäter kokade de rotamos åt folket under nödtiden, det var troligen under förvaltaren Greevilles tid, då 
alunbruket fanns. En gumma, kallad Hellesa fick koka moset. Folke stod omkring och väntade på att moset 
skulle bli kokt, detta var i gamle greve Hamiltons tid. Det kom i Fäderneslandet försmädligt, att folket hölls så 
dåligt. Då måste de ta fram den spannmålen, som fanns på magasinet. En gubbe hade haft banbygge i Norrland. 
Men där var sådan missväxt att tjänarna fick flytta 1867,  han kom då till Kinnekulle och blev kalkbrännare.  
 
Lodare, kyrkhärbärget i Husaby, luffarestuga i Västerplana 
Enligt greve Gilbert Hamilton f. 1867. Det vandrade flera s.k. stollar omkring. I Västerplana fanns det en stuga, 
där luffarna fick bo. Där var kallt och friskt, för taket var trasigt. När potatis skulle tas upp fick de bo där. I själva 
Husaby kyrka fanns ett litet kyrkhärbärge som en utbyggnad på ena sidan om portalen. Vapenhuset var på andra 
sidan, då det blev symmetri. Utbyggnaden kallades kyrkhärbärget eller luffarhärbärget, men den blev borttagen 
vid kyrkans restaurering. Härbärget användes en tid till förvaring av s.k. tiondespannmål. Kanske var det 
ursprungligen ett pilgrimshärbärge? 
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Husaga 
 
Enligt Kocka-Karl, gammal torpare på Råbäck f. 1853, Medelplana och hans dotter Cornelia Larsson f. 1893 
(upptecknat 1941). 
På Kocka-Karls fars tid Kocka-Lars var husaga vanlig. Fadern var född 1803. Många fick stryk, så att de blev 
fördärvade för livet. De hade inte rätt att försvara sig. I Kocka-Lars ungdom skulle de till och med tacka för 
”nådigt straff”. Men de kunde nog försöka hämnas på ett eller annat sätt. En pojke hade Kocka-Lars berättat om. 
Han hade stulit äpplen på Råbäck. I varje fall blev han anklagad för detta. Ehrenborg var då landshövding och 
hans fru bodde på Råbäck. Hon ville att pojken skulle få stryk och att inspektorn skulle sköta agan. När pojken 
kom in till ”spekt´orn” så tog denne det vänligt och sa åt pojken: ”Skrik redigt bara!” Och sedan slog han 
bredvid. 
 
Utebliven aga mot knekt 
Cornelia berättade en historia om sin mormors far, knekten Storm som hade varit med i slaget vid Leipzig mot 
Napoleon, trekungaslaget, som han brukade tala om. Storm hade berättat för sina barn att Karl Johan i början av 
slaget höll undan svenskarna, men sedan hade svenskarna vunnit slaget.  
Storm hamnade på Hönsäter och kom en dag körande till herrgården med en gammal drög med aska att sälja. 
Det är inte gott att veta, om han var alldeles nykter, ty han körde rakt i n i förstugan. Greve Hamilton kom då 
emot honom med käppen i högsta hugg. ”Slå inte, nådig greve!” sa Storm, och greven vågade inte slå. 
Hamiltonarna var nog annars inte så milda alla gånger. Ida i Vråna, Medelplana f. 1864 sade, att greve Hugo 
Hamilton gav stryk för aldrig så litet. ”Di ble nerkallata flera stycken en gång. Men en tog sej en käpp i 
käppavrån, å då fick de ge sej ut”. Greve Gilberg på Hjälmsäter brukade mäta tiden på plöjningen av en fåra, o 
och om inte nog mycket var gjort, när han kom igen undrade han va de de hade gjort, De var rädda för honom  
 
Hårda tag 
Brukspatron Fredrik Skiöldebrand var känd för att gärna hantera käppen mot sitt folk.  
Per Johansson, f. 1854 stalldräng, kalkkbrännare och djurskötare vid Hönsäter sade härom: ”Skiöldebrand va en 
sk8jare mot folket. Han ville helst nöka käppen å så va de knappt me betalninga”. Per hade 74 öre om dagen ”i 
skoga å annat på vintern”. 1,10 på sommarn, å då bodde en hyresfritt”. Som djurskötare hade han stat: 365 
kronor + stat. ”När ja sluta, va de rätt bra. Ja va 6 år i svinhuset 900 kr å stat. Där sluta ja, å sen gjorde ja 
ingenting”. Per hamnade på ålderdomshem.  
Smeden Hvass f. 1873 berättade från Gössäter, Fullösa. Han hade varit med om att på Kylbergs tid få örfilar i 
arbetet. Men en annan gång kunde man få presenter i stället.  
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Bostäder och inredning 
 
Det gamla soldattorpet i Västerplana 
Meddelare: Kära Mor, Ida Persson i Stenhuggaregården, f. 1862, Medelplana 
Amandus Eriksson, f. 1869, f.d. rättare på Hjälmsäter, bott 50 år på Kullen. 
Anders Törn, Österplana, f. 1869, m.fl. 
 
Enligt Eriksson skulle det ha funnits fem soldattorp i Västerplana, men endast Sextuses torp, skulle vara 
ursprungligt = det som än står kvar. Kära Mor säger också, att det var flera sådana soldatboställen av sten, men 
nämner tre stycken soldater i Västerplana, vad hon kan minnas.  
 
Torpet har tjocka murar av kalksten och skorsten av täljsten, kallar Amandus Eriksson det. 
Törn säger, att soldaten Sextus bodde där i torpet åtminstone på 1870 och 80-talet. Han var dessutom 
stenhuggare och auktionsutropare. Törn sade Sixtus, men alla andra Sextus. Kanske var det förra en skrivform.  
Han hette Gustaf Sextus enligt Kära Mor. Hon var skolkamrat med hans barn. Hans hustru hette Anna Greta och 
kallades aldrig annat. De var troligen båda födda på 1830-talet enligt Kära Mor.  
Det var trägolv i stugan och Anna Greta höll ytterst fint. Hon hade många myrtnar i de djupa fönstren – de 
trivdes särskilt bra där. Men Sextus och hans hustru reste till Amerika, dit deras barn farit före dem. Deras 
porträtt finns i kabinettsfoto i Kära Mors album. I Stenhuggaregården, Västerplana. Taget i Amerika.  
 
När Sextus reste till Amerika, kom Gustaf Johansson till torpet. ”Han hoggde sten” och ”tog åt sig beställningar 
själv”. I själva verket blev denne stenhuggare känd under namn av Lures-Gustaf, men det var öknamn och lär ha 
betytt, att han inte var så noga med sanningen. Hustrun kallades då Luresa och torpet Lures torp. Enligt Ida i 
Vråna kallades hon också ”Hulda Gustaves”. Denne Lures-Gustaf dog i torpet. Gumman bodde en tid kvar, men 
hamnade småningom hos en dotter. Sedan har ingen bott där.  
(En son till Gustav kom till Stockholm som ölutkörare. Han var far till Greta Garbo.  
 
Tillägg av J. Andersson) 
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Bostäder och inredning 
 
Det har ett kulturhistoriskt intresse – och även socialt – att något skärskåda bostadsförhållandena på 
Kinnekullegårdarna mot slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet. Ja, många företeelser ha sträckt sig långt in 
på 1900-talet, fastän en ny tid nu har medfört nya anspråk på bostadsstandarden. Det blir här liksom i de andra 
kapitlen endast en exempelsamling men den torde ändå ha något att berätta om hur man har levat och bott.  
 
En av Kinnekulles äldsta stugor 
Upptecknat 1944. 
Dagsverkarhem i Medelplana: Ida i Vrånas nuvarande hönshus. Den lilla trästugan nära Medelplana kyrka, där 
Ida i Vråna nu har sitt hönshus, där hölls bröllopet för henne och hennes Klas år 1886. Själv är hon född 1864.  
Stugan var då täckt med halm och torv. ”Men torven ruttna ut”, sade den gamla. De hade torvtak då på många 
ställen, men ”torvet, de va ju besvärlit te få de”. I stället täcktes stugan sedan med träspån, i vilket mossa nu 
växer. 
Stugans äldre skorsten är gjord av små plana kalkstenar, som påminna om tegel. Men den var inte bra. Det ville 
ryka. Och för att bättra på det, sattes en skorsten av kalkhällar ovanpå. En ”vanlig enkel skorsten”, enligt 
folkbruket. Den gamla undre skorstenen är murad”, men bruket faller ifrå”, enligt Ida.  
 
På 1870-talet var tegel sällsynta på taken enligt stenhuggare Törn i Österplana, f. 1869. Det var torv på mindre 
stugor, men spåntak på bondgårdar. Sedan blev det förhöjda brandpremier på spåntak. 
Skorstenarna var i regel gjorda av kalkhällar, men efter 1915 tror Törn, att de egentligen slutat att sätta upp 
sådana skorstenar. Men de var hållbara och bra. Den gamla sorten blir dyrare i arbetslön, men den står sig. 
Stenhuggarna tyckte de var besvärliga ty hällarna skulle passa precis ihop. Se kapitlet stenhuggeri med 
beskrivning på kalkstensskorstenar! 
På 1890-talet kostade en s.k. enkel skorsten av kalkhällar 2,50 färdighuggen, så den passade. Uppsättningen 
kunde gå på 10 minuter, när skorstenen var väl gjord. Murarna skulle ha 3 kr per dag. För en dubbel skorsten 
fick man 16-18 kr. Den hade fyra kransar, av vilka de två översta låg tätt på varann. Denna skorsten murades 
inuti med kantstående tegel. Det finns bra sådana skorstenar, som är över hundra år! Törn hade många 
stenhuggare, som högg dem. 
 
Torp med halm- och torvtak på Österäng 
Upptecknat 1941 av Frans Lind, f. 1862 på Vennerlindstorp, Forshem. Stugan hade halmtak under, men torv 
ovanpå. Där växte mest mäll, men inte gärna gräs. ”Ingen kan förstå, att det inte tog eld”, sade Lind, ty de gick 
med ljusesticka på vinden. Modern brukade ta en tänd ljusesticka i munnen och gick upp på vinden och när far 
gick dit upp efter lagg-ved, då lyste han sig med sticka. Han var laggare. Lyset i det hemmet var ”mest spisen å 
talgdankar å ljusesticker”. (Jfr kap. om lyse) 
I Vennerlindstorp bodde de alla i ett enda rum, som var omkring 9,9 alnar = 5½ meter i fyrkant. Vid ett fönster 
fanns ett slagbord, men det användes här liksom i många andra hem i bygden inte till vardagens ätning utan vid 
helgernas måltider, då det högtidligen dukades. I vardagslag hade man ett flyttbart matbord, som enligt Frans 
ställdes ”mitte på golvet, när di åt”. I en del hem brukade detta bord ställas framför spisen. Vardagsbordet 
flyttades under helgerna ut i den oeldade kammare, som fanns i många torp. 
 
I Vennerlindstorp kunde de själva vara 13 personer hemma i det enda rummet, och ändå tog de emot en till två 
gäster då och då. Det brukade komma vandrare och ville ligga över, till exempel fåravallaren Plym, som på 
vintern gick och sålde läkemedel och brukade blåsa flöjt på sitt hemgjorda instrument av fåraben. Barnen tyckte 
om att han kom och blåste flöjt för dem. (Se kap. om får och vallning) När det kom vandrare, ”var det te gå åt 
lagårn efter en halmkärve te ligga på. Det var så vanlit, att det kom såna där förr”, sade Lind. 
Men hur bäddade man åt familjens egna medlemmar? Där fanns två sparlakanssängar, en vid var sida med en 
bädd i varje för två personer att ligga tillsammans. I sofforna låg det två i varje, om de var vuxna, men fyra, om 
de var små. Då kunde de ligga skaffötters, två åt vart håll. En chiffong utan lådor var som en dragkista. På natten 
slogs dess lock upp. Det gick ända till golvet, och på det bredde man ut en halmmadrass och sängkläder, som 
legat innanför locket. Här kunde två barn ligga. De låg på underlakan, men överlakan förekom inte.  
Till täcken hade man vepor, ”veper.” Veporna var vävda av ylle eller nöthår med litet ull iblandat. Ibland kunde 
man köpa nöthår vid garverierna. 
 
I liknande bäddar låg man i ett annat torp på Österäng, enligt mor Ström, f. där 1851. Då hon var liten, hade de 
ett rutigt sparlakan för sängarna. (Jfr Mor Greta Kajsas skildring av torparhem och livsföring) De låg inte över 
varann i mor Ströms barndomshem utan ”bara efter varann i sängen”. Barnen kunde få ligga skaffötters i 
utdragssoffa. Så låg de nog också i mor Ströms eget soldattorp, ty de hade åtta barn, varav sju levde 1941. 



 91

 
Knekthem i Forshem 
Enligt mor Anna Ström, knektänka, f. 1851.Upptecknat 1941. 
I sin första knektastuga hade de stenhaller i köket. I rummet var det ”stenhaller omkring spisen å inför dôra te 
köket”. Stenhallerna ritades, så de blev fina. Köket torde ha varit ett i bygden allmänt litet smalt prång med 
jordgolv eller som här: golv med stenhaller. Där var ugngruva med bakugn. Dessa kök brukade inte användas 
annat än sommartid och vid storbak, ty där var ohyggligt kallt. Man lagade all mat på rummets öppna spis. 
Varje lördag skulle det hackas granris till golvet. Det sopades helst bort söndag kväll, annars blev det svårare att 
få bort det. Golven skurades med sand och granris. 
 
En annan knekthustru från Österäng, mor Glad, f. 1862, berättade, att också taket i stugan skurades med 
grantvagor och sand: ” Finer sand från sjön.” Sanden ströddes på golvet. ”Så doppa de tvaga i vatten å skura.” 
Om möblerna i knekthemmet berättade mor Ström, att de på auktion efter den förra knekten hade köpt en soffa 
för 25 öre. Ett bord kostade 1 kr, en omålad säng 3 kr.  
Man åt med träskedar, men man hade ”postelin”. (porslin) 
 
Kocka-Karls torp i Kleven, Medelplana. 
Kocka-Karls far, f. 1803, tillträdde torpet i Kleven under Råbäck år 1836, då han gifte sig. 
Då var det först bara trägolv i stugan. Men det blev utslitet. Då lade torparen stenhällar vid dörren ”stenhaller”, 
som det heter. Stugan bestod bara av ett rum och ett så kallat kök med jordgolv. Där var bakugn, och senare 
lades där in stenhaller. Spismuren gick fram tre alnar i rummet. När de byggde sig ny stuga, lade de stengolv i 
köket och bodde där till omkring 1930.  Karl trodde, att de haft järnspis i 45-50 år. De skulle alltså ha fått in det 
på 1890-talet. 
När Karl var liten fick han ligga ”när sina två äldre systrar”. De begagnade då endast underlakan och täcken. Inte 
fällar. Karl började inte med två lakan, förrän ”han själv fick gumma”. ”Men många har det inte än”, lade han till 
fundersamt. Detta var 1940. 
 
Kallt med stenhaller på golvet 
Barnen frös om fötterna, berättade Hulda Karlsson från torpet Nedre Vessla, Medelplana under Hjälmsäter. Det 
var inte ovanligt, sade Hulda, född 1882, att de i stugorna hade stenhaller i halva rummet, och detta blev kallt för 
barnen. 
I Huldas eget hem hade de trägolv i rummet, men en stenhall framför spisen i kammaren. Där ställdes 
spinnrocken in. Kammarn eldades ju inte. Men det var golvkallt även i det rummet, där familjen bodde och 
torparen-stenhuggaren brukade förfärdiga skinnsockor åt barnen på vintern. De stod då och lyste fadern med 
ljusesticka, som ”karades av” på kanten av ett kärl med vatten efter som den brann ner. 
Ofta var det ju stenhaller framför den öppna spisen, och där hade torpen sina lak om vintern inne i stugan. Det 
kunde i somliga torp även förekomma slakt inomhus. Jfr detta kapitel. 
 
Torpet Valåsen i Medelplana, förut kallat Rappet 
Enligt Hedvig Karlsson, f. 1890. Upptecknat 1940. 
Torpet Valåsen hade av folket förr mest kallats Rappet. Men stugan Rappet hade ursprungligen varit en gammal 
brännvinsbod i Medelplana. En gubbe Gabriel Wahlström flyttade stugan till dess nuvarande plats. 1883. Denne, 
född 1853, var en handaskicklig man. 
Det var företrädaren till Hedvigs far, torparen, som gifte sig som kunde både mura och snickra och stöpte bly till 
knappar till sina förskinn m.m. 
 
Hedvig beskrev ingående stugans konstruktion och försökte rita upp den åt upptecknaren. 
Förstugan var från början täckt med hällar. I förstugan fanns upptill som en hylla med en sänka i botten i muren 
under taket. Där hade man bra förvaringsrum för fars skomakarlåda och för gamla skodon o.d. 
Från förstugan ledde en lucka i taket till vinden. Där ställde man en stege, men då blockerades kammardörren, så 
den inte kunde öppnas, ty utrymmet var ju trångt. Ville man upp på vinden, lyfte man luckans lem med huvudet, 
tills man kom så högt, att man kunde lyfta den med en stock. Från förstugan, ”farstun”, var det ingång till två 
rum, ett på var sida, båda försedda med öppen spis, lika konstruerad  
Ovanför spisen var spisabriket = avsatsen ovanför spisen, där man lade tändstickor o.dyl. Spjället var ovanför 
briket. Det öppnades med snöre i hål i taket. På vinden var det en ten ini muren, som lyfte spjället i rökgången. 
Spjällsnöret hamnade i en nisch i muren, där man satte en mortel till tyngd, då spjället skulle stå öppet. 
Eldkäppen användes som eldgaffel. Det var ett långt skaft med en klo nertill. Den ställdes i ett hörn.  
Det iskalla smala köket användes endast vid bakning samt om sommarn. Numera är väggen till ”kammarn” 
borttagen, så att köket blivit större, har fått järnspis. I kammarn stod förr väven, men eljest användes inte det 
rummet i vardagslag.  
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Torpet Rappet-Valåsen hörde egentligen under gården Rustsäter, en gammal rusthållaregård. Numera under 
Skånska Cementbolaget. Meddelaren Hedvig Karlsson framkastar, att torpet möjligen bytte namn och fick heta 
Valåsen efter 1853 efter gubben Wahlström, som ordnade med stugan. Meddelarens far, som sedan blev torpare i 
Valåsen, var född i en låg torpstuga under Rustsäter, där fönstren endast var som små gluggar. När han tog torpet 
Valåsen 1883 var han 31 år och gifte sig. Han hade att göra dagsverken två dagar i veckan på Rustsäter i arrende. 
1,25 om dagen på sommarn, 84 öre om dagen på vintern för extra dagsverken, varav 4 öre beräknades för att han 
höll verktyg. På Rustsäter bodde inget herrskap då utan bara rättare. Hörde till Hellekis-bolaget. I detta torftiga 
torp samlades ett stort antal gamla redskap pietetsfullt och många av dem har med varm hand givits till 
Kinnekulle hembygdsförening. 
 
Stenhuggarebostäder vid Råbäcks hamn 
Meddelare: Carl Apell, stenhuggare, f. 1870. 
1899 byggdes det stenhus till stenhuggarna vid Råbäcks hamn. Det saknades slaskledning och inte ens vid 
reparation 1937 infördes det slask. Vatten fick hushållen hämta mest i sjön, även dricksvatten. I västan och 
nordan blev vattnet fult, men vid sunnan och östanvind klart. Brunn fick de i början på 1930-talet. De fick 10 kr 
till en pump men resten av pumpen och fjorton dagsverken, som Apells pojkar gjorde vid brunnen, fick de betala 
själva. Arbetarna bodde i ett rum och kök. 
Apells hade sex barn. De fick mest ligga tre och tre på halm, som byttes en eller två gånger om året. På 
halmmadrassen lades ett lakan. På vintern gagnades ett överlakan av flanell, på sommaren intet. Man hade 
stickade täcken och på senare år hemvävda ullfiltar, men de var så vassa, så man måste ha lakan.  
 
Bostad med delat kök på Österäng 
Meddelare: Maskinist Klas Larsson, f. 1859. 
Fadern kom från Hjälmsäter, skötte lokomobil = den första i trakten. Dessutom skötte han tröskverk, kvarn och 
såg. 
Klas fick överta faderns arbete med gårdens maskiner samt snickeri. Han gifte sig 1884 och blev statare. Han 
skulle då ha bostad, ved och stat. Bostaden var den, som föräldrarna haft ett rum med delat kök. Köket delades 
med ett annat hushåll och man måste ut genom ”farsta” med stenhaller för att komma in i köket: ”Då kunne en 
inte ha nån nytta åv’et.” I alla fall hade man bara öppen spis både i rummet och det delade köket, där varje 
hushåll hade ”fotagruter” å ella i varsin hörna av gruva.” I huset fanns ingen bakugn, utan allihopa hade en 
gemensam ”bakerstuga”.  ”Det var te göra degen hemma å sen ta ena skuvkärra å köra ner degen.” Man brukade 
då baka 4 tjog stora brödkakor åt gången och använde ”ena plåtgrissla.” 12 kakor fick plats samtidigt i ugnen.  
 
I andra änden på det huset var det brygghus. Där tvättade man. Det finns en brunn där, och de sköljde kläderna i 
dammen. Numera (början på 1940-talet) kör de från sjön vid tvätt. I de nya stugorna finns det avlopp men inte 
vattenledning utan dricksvatten vägs upp ur brunnar. 
Maskinisten Klas Larsson fick bostad med järnspis i början på 90-talet, sedan han varit gift 7-8 år med det delade 
köket. Nu blev det bättre bostad: Rummet var fyra alnar i fyrkant å så köket, ”så de klara sek, å så var en ju 
ensammen om’et.” När Klas gifte sig och blev statare var lönen under de första åtta åren: 120 kr kontant, 3 l 
mjölk, 4 tunnor råg, 1½ fot vete, 3 tunnor havre, 20 kannor ärter, ½ tunna sill. ”I grevens tid” fick de 5 skålpund 
lutfisk till jul.  
 
Jalusier för fönstren på 1850-talet 
Gamla blinda Inga på Råbäck, f. 1849, berättade, att man i stugorna på 1850-talet började sätta små korta jalusier 
för fönstren. Andra gardiner som herrskapet hade, skulle ansetts som rena högfärden. Smeden Gabrielsson på 
Råbäck omtalade, att omkring 1880 fick man i alla fall upp gardiner för fönstren även i de små hemmen.  
 
Gamla trästugan vid Kärrgården, Hellekis 
Stugan ansågs i sin ursprungliga del vara 150-200 år gammal: stuga med öppen spishäll, där nu på 1940-talet 
man hade en järnspis insatt.  Det s.k. ”köket” användes inte längre. Det var ett litet krypin med stengolv och 
bakugn med ugngruva  
Det var eldstad bredvid och man eldade på hällen. Senare var ännu ett rum tillbyggt på andra sidan köket och 
förstugan med ingång, som vette åt andra sidan. Stugan har en oerhört ålderdomlig skorsten, ganska ensam i 
trakten. Enligt mor Greta, f. 1849 i Prästäng, under Hönsäter, Österplana. 
Hon var en av de allra äldsta meddelarna och uppgav, att de som hade egna stugor, hade ”ryggåsastuger”. 
Torpet, där hon var född hade ett rum, ett litet kök och en vind.  
Jfr kap. Torp från 1850-60-talet) 
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Sandstensbyggenskap 
De byggde mycket av sandsten förr, ty den förvittrade ej så fort som kalkstenen. Sandstenen går i dagen i stora 
stenbrott vid Hellkis och Hönsäter och vid stranden, Råbäck. Många av de gamla vackra broarna och 
hamnpirerna är av huggna sandstenblock. Likaså är traktens grindstolpar är gjorda av huggna sandstensblock. En 
del svinhus är byggda av kalksten, en del av sandsten. Många gamla vackra hus är byggda av sandsten, såsom 
gamla telefonbyggnaden, stallet och flera andra hus på Blomberg. Där är också den gamla smedjan byggd av 
sandsten, fast den 1877 byggdes till med kalksten enligt Klas i Skärpingen, f. 1856. Hönsäters herrgård med dess 
omkring 1 m tjocka murar är av sandsten. Det är svårt att få ut vinterkylan om våren. Det vill gärna fukta. 
Sandstenen innehåller silikos, som är farlig för lungorna.  
 
Arbetarbostäder av sandsten vid Hellkis och Hönsäter. Gammal sandstensstuga vid Kärrgården, Hellekis, riven 
av Skånska Cementbolaget omkring 1942. 1940 var stugan ännu bebodd, fast den var utdömd. Det var ett 
gammalt hur, byggt av sandsten med djupa fönsternischer. Takhöjden var endast 197 cm. I rummet var det bra 
mörkt, därför att fönstren satt så djupt. Fönstret på långsidan var 72 x 72 cm,  fyra rutor och stolpe i mitten. 
Gavelfönstret var 79 x 88. Väggarna var rappade och försedda med tapeter, men dessa hängde i trasor, och 
fukten dröp efter väggen. Förstugan var belagd med stenhällar och en brant stentrappa förde upp till den låga 
vinden. Sandstenen drar åt sig fukten.  
 
Karl Funke, f. 1867, arbetat i tegelbruket och kalkbränning, skildrade de gamla stenstugorna så: I de gamla 
stenstugorna av sandsten var det huggen sten på golvet runt väggarna och trägolv bara på mitten. Dessa 
golvhällar var av rödsten (kalksten). Det var fuktigt. Man gick inomhus i strumpsockor.  
I de gamla stugorna fanns varken skafferi eller garderob eller något förvaringsrum. Ibland gjorde de jordkulor åt 
sig till förvaringsrum. 
 
Fru Hilma Undén, disponentfru på Gössäter, kom till orten 1894. Hon hade mycket att säga om de dåliga 
bostäderna, fuktiga av sandstenen. Folket vädrade heller inte ordentligt ut om sommaren, så bostäderna fick 
aldrig torka ut ordentligt. Somliga hade inga innanfönster. Det kunde regna in i stugorna. Många hade svårt att 
komma efter vatten. Numera renas Vänervatten uppe i allén, så att alla får vatten.  
 
Skrämbo = kasärnen på Hönsäter 
Fru Anna Pettersson, f. 1870, m.fl. berättade om det fruktansvärda stenruckel på Hönsäter, där det bodde 16 
familjer, alunarbetare vid Hönsäters alunbruk och sedan kalkarbetare.  
Huset kallades av folket ”kasern”, men det gick också under namnet ”Skrämbo”. Där fanns mycket väggohyra, 
och allting var svart inomhus. ”Bå tak å vägga.” Det var gränslöst på Hönsäter på den tiden. Det var 
kammarherre Skiöldebrand före brukspatron Skiöldebrand: 
”Arbetarna hade det så dåligt då. En bodde ju så illa, så. Hamiltonarna hade det visst fattigt, men var nog mer 
intresserade för folket. Men den disponenten vi har nu nere på Hellekis, den är arbetarnas vän (=Danielsen). 
Skrämbo var ett tvåvåningshus med ruckel till vedbodar och skräphögar på ena sidan. På andra sidan var en stor 
ful gård.” Majestången på Hönsäter stod förr där som Torget är nu. Nu är där stora träd, som dr. Nyström 
planterade.  
 
Senare bebyggelse 
Då cementfabriken kom till 1891, började bebyggelsen i Falkängen med fyra familjer i vart hus med varsin 
ingång. År 1912-13 tog Skånska Cementbolaget driften. Förr var det bara brunnar och Vänervatten. Men 
disponent Nils Danielsen 1928-43 satte fart på ombyggnader och förbättringar. Det blev det vattenverk. En del 
bostäder fick WC. Kloakledningar leddes till sjön. 
Ålderdomshemmet byggdes av Hellekisbolaget, som alltså bar fattigvårdsbördan.  
 
Järnspis 
Enligt smeden S. Hvass, Fullösa, f. 1873 
I slutet av 1880-talet började järnspisar bli litet allmänna. Bolaget införde dem i bostäderna. Men somliga som 
hade egna stugor, hade inte råd till det. De hade vanligen kvar sina stora spisgruvor med bakugn i muren. 1888 
infördes järnspis i Svenssons torp på Österäng. Då byggde de om stugan.  
 
Något om stugornas hyror 
Som kalkarbetare betalade Frans i Rakås, Råbäck, 25 kr om året för stuga med potatisland. Han hade ingen stat, 
men han fick plocka ris o.d. i skogen till ved, så mycket han ville. 1941 betalade Frans 70 kr om året i hyra och 
hade 27 kr i månad i pension. 
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Smeden Sanfrid Hvass, Gössäter, f. I Fullösa 1873. 
Han talade om grovarbetare: hyvlare vid stenhuggeriet, ytterarbetare och järnvägsarbetare med tio timmars 
arbetstid och en timpenning på 90-talet på 15 öre. I regel hade stenhuggarna ackord. Dessa arbetare fick hyra 
bostad för 60 kr per år: rum och kök. För barrved fick de betala 6 kr famnen, men det var ej förbjudet att plocka 
ris och grenar. Hvass betecknade bostaden som billig.  
 
I Husaby betalade änkan Ida Johansson, f. 1851, i början på 40-talet 50 kr per år. Hon hade detta villkor sedan 
litet inpå 1900-talet. Slutligen överförd till Husaby ålderdomshem.  
 
50 kr betalade Axel Larssons far 1888 som kalkbrännare på Råbäck. Det var hyra till en rättare i Månstorp. 
Arrendatorns bodde i det stora rummet och delade köket. Rättarns bodde i lilla kammarn.  
 
Till jämförelse: En bondgård i Kinne-Kleva 
Per-Månsgården enligt lärarinnan Ester Gustafsson, Gössäter. Morföräldrahemmet = moderns barndomshem. 
Där var helt självhushåll. Bonden var arrendator hos prästen. I vardera ändan på stugan var det ett stort rum. 
Dessutom en kammare och ett kök. Garderob fanns inte. Kläderna hängdes på vinden. Skräddare och skomakare 
brukade komma och bo i hemmet.  
 
Golvens behandling och beläggning 
Fin sand – vit mossa – granris. 
Mor Anna Lisa Ström, f. 1851, Forshem. 
”Förr gagnade de inte trasor utan torkade med vitemôss, som vax ute i môssa. De samlade vitemôss på hösten. 
Det var te samla tidit, så de fick’et torrt.” Vitmossan torkades ute på vallar. Inne kunde den inte torka. Den 
förvarades sedan i säckar. Alla hem skördade vitmossa då, ”men nu ä de ingen, som repar môss”, sade den gamla 
1941.  
 
Torparen Alfred Svensson, Österäng, f. 1870: I torpen samlades vitmossa, mest av barnen. Den togs helst på 
sensommarn, när mossan var vuxen, så lång och fin. Den torkades i solen. Sedan torkade de golven med den. 
Men mossan gagnades bara en gång. Den sög i sig det våta och kastades på komposten.  
Hulda Karlsson, f. 1882, Nedre Vessla, Medelplana: 
Hennes mor talade om fin sand och vitmossa till skurning. Men det förekom inte i Huldas eget hem. 
 
Många berättade, att man skurade golv med sand och granrisviskor. Mor Anna Glad, torpardotter, Österäng, f. 
1862, knekthustru: Taket i stugan skurades med grantvagor och ”finer sand från sjön”. Sanden ströddes på 
golvet. ”Så doppa de tvaga i vatten å skura.”  
 
Granris ströddes på golven till söndag och helg 
Kocka-Karl, f. I Medelplana 1853. 
De använde hackat granris till helgerna på Råbäcks herrgård. Kocka-Karls hustru var född i Forshem 1849. I 
hennes barndom omkring 1855 gick de med hackat granris till herrgården Helledal om lördagarna.    
 
Fredrik i Friheten, Forshem, f. i fiskar-snickarhem 1868. På lördagar och helgaftnar hackades granris, men det 
ströddes inte på golvet förrän på söndag, tills de kom från kyrkan. Då skulle också söndagsmiddagen vara färdig. 
Ibland var det mor, som strödde ut riset, då hon var hemma för att koka maten. Ibland kunde det vara någon av 
pojkarna, som fick strö riset. 
 
 
 
Mor Ström i Forshem 1851, gift i knekttorp: 
De hade ett kök med stenhaller och ett rum med haller vid dörren och framför spisen. Var lördag skulle det 
hackas granris till golvet, men helst sopades det bort söndag kväll, ty annars blev det svårare att få bort det. 
Granris i jägmästarhem på 1870-talet enligt mor Ström, som tjänte på Kvarntorp hos jägmästare, innan hon gifte 
sig i Forshem vid 25 års ålder. Hon var född 1851. 
 
I herrgårdsköket på Törnsäter, Österplana, var det hackat granris på golvet och i förstugan, berättade mor Fast i 
Medelplana. Hon tror, att det också var granris i salen, men lade till: ”De va la bara på jul.” 
Repa granris = skyldigheter för torp 
 
Hilda Gustafsson, Blomberg, f. 1881, Loftarebacken: Hennes farfarsmor skulle i början på 1800-talet bland 
torpets skyldigheter varje lördag repa granris till herrgårdens kök och stora sal. 
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Lyse i de små Kinnekullehemmen 
 
De gamlas skildring av sin barndoms lyse i hemmen i Kinnekullebygden ger tydliga vittnesbörd om att denna 
trakt faktiskt låg en smula ”på sidan om landsvägen” för att uttrycka saken bildligt. Människor födda en bit inne 
på 1880-talet har i en del torp varit vana vid att enda arbetslyset på vintern egentligen var den öppna spisen och 
så de späntade stickorna, som barnen fick stå och hålla, medan far arbetade eller man hade skräddare och 
skomakare i hemmet, och de måste lysas. 
Talgljusen var tydligen mera en form av högtidslyse.  
Små gasoljelampor förekom i många hem före fotogenlamporna. Elektriskt ljus är i dessa hem en mycket sen 
företeelse. Några av de gamla ha kunnat berätta om eldslagning med flinta. Vi ska ta några stickprov och 
hänvisar för övrigt till de konkreta skildringarna från hemmen i de olika kapitlen. 
 
Kocka-Karl, torpare på Råbäck i Kleven, f. 1853.Han kunde berätta om sin fars barndom där på samma ställe. 
Fadern Kocka-Karl var född 1803. I dennes barndom var man inte van vid tändstickor utan man slog eld med 
flinta mot stål. Man måste ha något torrt, fnöske eller sköre till hands, så det kunde ta eld. Förr gick de omkring i 
stugorna och lånade eld, det vill säga, de lånade glöd att bära hem. På ett ställe hade de haft skräddare arbetande 
hela natten. När modern kom för att göra eld, sa hon, att de förstört hennes eld med pressjärnet, och hon gruvade 
sig för att gå ut i mörkret och ”låna ell”. 
Det var att spånta stickor och lysa sig med. Det var ledsamt, då man hade skräddare och skomakare i hemmet, ty 
någon måste stå och hålla en brinnande sticka åt dem. Om man var ouppmärksam, kunde stickan slockna. 
Morfadern var snickare, och barnen fick stå och hålla lysestickor åt honom, medan han arbetade. (Han var 
troligen född 1828). 
Kvinnorna brukade sitta och spinna vid skenet från spisens öppna eld. Man kunde också sätta en lysesticka i ena 
ljuskäring vid spisen. Det var en liten träkloss med en liten fot till och en järnplåt eller dylikt som klyka att sätta 
stickan i. 
Karl hade hört av de andra, att de lade törestubbar i spisen för att få bättre lyse, men töre fanns inte att tillgå på 
Råbäck. Det blir inte töre av gran utan måste vara tall. I Forshem och Fullösa finns det törestubbar. 
Under kristiden vid det första världskriget, när man ej fick fotogen, måste man i Kocka-Karls stuga en tid, 
troligen 1917, arbeta endast vid lyset från öppna spisen så som i äldre dagar. 
 
Mor Betty, f. 1852 i torparhem, Forshem: 
Bettys mor hade fått slå eld med flinta. Senare hade hon köpt tännestickskarduser = fyrkantiga papper fulla med 
tändstickor. En kardus kunde räcka ett år och kostade 50 öre. Första gången mor tände en sticka, skrek barnen. 
”Far å pôjka spillra sticketrä": det vill säga, de skulle tillverka lysestickor.  De hade sticketrä, fem kvarter långa 
och omkring 7-8 cm i fyrkant. Så skar de remsor te sticka: ljusesticker. Det var likadant överallt.” Ljusestickorna 
lades på tork på släner i taket med omkring ¼ alns mellanrum. 
Taket var omålat med stockar. Där satt släner fästa. De var armstjocka släner, så långa som spisen var. 
De öppna spisarna hade krokar på sidan. Där satte de ena klump, en sorts klyka. Där satte de en sticka. Annars 
fick barnen sitta och hålla ljusestickorna. ”De fick sitta å hålla in té spisen.” Tydligen räckte det inte alltid med 
lyset från brasan. ”Om det var några törebeta, tog de vara på. De var bra att kölla med. Det var bra me några 
törefliser.” 
 
Ta kräftor med töre:  
Bettys pojkar brukade lysa med töre för att ta kräftor. De hade kött eller dylikt på metkroken bredvid töret, och 
då kom krävekera.  
 
Fosforstickor och ljusastickor 
Mor Greta, f. 1849 i torp på Hönsäter, Österplana. 
Hon berättade om ”tännesticker i buntar med fosfor på”. Man kunde repa eld var som helst. Men enda lyset var 
att elda i stora spisen och tälja stickor. ”De satt far å skar om kvälla å satte i take för att bli torra.” Stickor av töre 
var bättre än av gran, som sprakade. ”Då fick ja stå å ljusa far och mor. Ja har stått breve mor med sticka, då hon 
sydde. Om de inte hade talgdank, fick en lysa skomakarn mä. De va te snoppa av den där skarn som ble, å kasta i 
spisen.”  
 
Klas i Skärpingen, f. 1856, Blomberg, Husaby: 
När de köpte famnved, gjorde de långa stickor, ljusasticker. Stickor sattes i ena ljuskäring: det var som en klyka 
av plåt på en träbit. Den hängdes upp på spisakroken. Kvinnfolken arbetade vid den öppna spisen så här: ”När 
fruntimmera tog fram spinnrocka, somma di band, somma ordna me maten, somma skulle spinna, då elda de 
med stubba. De ville gärna ha törestubba med mycket kåda, för det lyste bra, men de var svåra att komma åt. 
Klas mindes också talgljus från barndomen. 
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Lage, statskarl på Hjälmsäter, f. 1858: ”Ve spisen kunde en ha ena lita ljusekäring: en plåtlykta att sätta en 
gransticka i. Hade en flott, så var det te göra en veke å lägga på en tallrik flott å tända.” Ljusestickorna togs av 
rått trä, ty annars gick det inte att klyva dem, sade fiskarn vid Årnäs, Oskar Nilsson, född 1859 i Björsäter, där 
fadern var lots och prickhållare på Vänern. ”Inne lyste man sig med” ljusesticka. Dä va te vara försikti, men de 
va inte fara för elden.” Stickorna kunde vara tunna som papp. De lades över stänger uppe vid taket. Stickorna 
skars av barnen. Men dessutom gick det gamla gubbar omkring med buntar av stickor, som de kunde kasta ifrån 
sig på golvet. I lön fick de ett mål mat.  
Mor stöpte ju litet talgljus, men de räckte inte till vardags. Mest arbetade man vid skenet från den öppna spisen, 
helst töre. Där satt far och lagade skor och lärde barnen. Eller far band not tillsammans med de större barnen, 
medan mor spann och lärde de små läsa och bokstavera och att läsa katekesen utantill och bibliska historien med. 
När de kunde bokstavera ordentligt, fick barnen fortsätta att lära sig själva. Mor stickade strumpor och vantar. 
Inte mer än fem barn hemma samtidigt. Rummet var nästan fyrkantigt omkring 8 alnar. 
 
Alfred Lind, f. 1870, torparson, Österäng, Forshem: 
I fars barndom använde de ljusestickor och hemstöpta ljus. ”De spillra ljusesticker av fint talle, som klöv sej fint. 
De klöv de också te å kölla me i spisa.” De fick järnspis 1888, ty då byggde de om stugan.  
 
Hedvig Karlsson, f. 1890, Valåsen, Medelplana, berättade om en skomakare i faderns barndom, Östagubben vid 
Ljungsberg i Österplana, hur han arbetade vid en sticka instucken i spismuren. Då far var pojke, hade han fått en 
rock, som syddes av en kappa från herrgården. Pojken fick stå och lysa skräddarn med stickor. Från sin egen 
barndom mindes Hedvig hur modern vävde och far kunde få stå bredvid med en liten gaslampa. Den var fylld 
med gasolja, som köptes i Medelplana i en liten affär hos en skräddare.  
 
Om gaslampor 
Manne Wikström, f. 1854, i fiskartorpet Viksnäs, Hönsäter, Österplana. 
Gaslampor: I en burk, ungefär som en ansjovisburk, var det gasolja. I den låg en svamp och dessutom en veke ¼ 
tum tjock av ljusvekegarn, som drog upp olja. Gaslampan lyste ungefär så mycket som ett julgransljus. Men 
gaslamporna var eldfängda.  Denna lampa kom tillsammans med oljelampan i slutet på 1860-talet då Wikström 
var 15-16 år. Han beräknade det till omkring 70 år sedan. (Uppteckningen gjord 1941) På båtarna hade man 
dessutom vanliga talgljus i lyktor. Törestickor användes egentligen endast inomhus. 
 
Frans Lind i Vennerlindstorp, Österäng, Forshem, f. 1862: 
Somliga hade gaslampor, men de osade otäckt. På 1870-talet började man använda fotogenlampor i 
Vennerlindstorp. Om vinterkvällarna satt mor och spann vid elden. Far täljde upp laggved. Barnen kardade eller 
lyste föräldrarna med stickor. Mor sydde sina kjolar själv, men det gjorde hon helst vid dager.  
Smeden Hvass, Gössäter, Fullösa, f. 1873: 
Lyset, det var spisarna i första hand. Sedan gaslampor. I fabriken hade de fotogen, när det kom, men i regel gick 
de hem, när det blev mörkt. 
 
Hulda Karlsson, Nedre Vessla, Medelplana, stenhuggardotter, berättade, hur barnen fick stå och lysa far med 
ljusesticka, då han arbetade om vinterkvällarna. Meddelaren var dock född så sent som 1882.  
 
Ljusstöpning 
Dagsverkaren Gustaf Johansson, Blomberg, Husaby, f. 1859: 
”En stöpte gärna ljus av fårtalg, då en hade får – vi hade ju aldri annat än får.” 
 
Gamla Lovisa på Råbäck, f. 1854: 
Ljus stöptes i en ljuskärna. Det var en vanlig kärna, men inte samma, som de använde till sitt smör. Mor hade 
bleckformar, där veken fästes i en tapp. Det slogs talg i och blev ett fint ljus. Inte grenljus. Det var inte så noga 
med tiden för stöpningen. De smalaste ljusen kallades danka(r). 
 
Ljusstöpningen på Hjälmsäter enligt greve Gilbert Hamilton och hans bror, födda 1867 och 68. De stöpte nog 
ljus i det gamla brygghuset i en flygel. Det var rättarmor, som stod för stöpningen. Hon var rund och säker.  
 
Mera om lyset på Hjälmsäters herrgård 
Enligt rättardottern Mia Magnusson, f. på Hjälmsäter 1873. Tjänsteflickorna på Hjälmsäter hade var och en sin 
lilla gaslampa att lysa sig med i trapporna. Fotogenlampor i rummen sedan och stearinljus. Gaslamporna var av 
blankskurad koppar eller mässing. Kammarjungfrun fick sätta sin lampa som i en ljusstake. När herrskapet skulle 
ut och åka, var det två stora, fina lampor utanför ytterdörren vid stora trappan på ömse sidor om dörren, så de 
skulle se att gå uppför trappan. 
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Bohag 
Till bohag som man nog behövde anlita snickare för måste man säkert räkna de stora linredskapen, repestol och 
båtestol med två brôter, som ledade i stolens rännor. Se kap. Lin på gemenskapsarbeten. Andra linredskap av trä 
var ju häcklan och skäktekniven. Vid spånaden använde man en tove och krack. Tove var enl. A Törn en oval 
sak, smal åt båda ändrarna, hel och inte urgröpt. På den upplindades linfibrerna före spinningen.  
Krack enl. Törn bestod av en rund brädlapp, i vars ytterkant det var borrhål. Däri sattes 5-6 pinnar med litet 
lutning utåt. Däri lades sedan blånorna.  
I åtskilliga hem kunde man få se en ”naturlig krack”, som var gjord av kronan på en yngre gran, den kunde 
kanske ha fem bra rätt uppstående grenar i kronorna. Då blev det en krack, sedan själva stammen blivit 
bortskuren.  
 
Skrubbestol 
Skrubbestolen var en ställning med synnerligen grova kardor, varav den ena var fast, den andra lös. Redskapet 
användes för att skrubba ihop gammalt upprepat stickylle eller upprepat eller finklippt tyg, som skulle användas 
till ny vävning. Man kunde också skrubba mycket tjock ull:  
”När en sulle väva vammal, var det mycke noga, att ullen sulle bli jämn. Di skrubba först å kara sen”. (karda 
sedan enl. Kära mor i Stenhuggaregården Västersplana f. 1862.) 
”När en sulle väva matter å hade lite blåner å nöthår, fick en ju skrubba ihop det”. 
 
Ida i Vråna, f. 1864: ”En skrubba allt ull med å när den hade blivit uppredd, så kardades den om för att spinnas.” 
Vadmal var enligt henne för hårt att repa upp till skrubbning på nytt ”De nappa upp gamla lakan”, sa mor Betty 
f. på Österäng 1852. ”De skrubbas, så di ble änna som ull å spanns om”. Man tog då litet blåner med på 
skrubbestolen.  
 
Man satt på skrubbestolen, annars stod den inte still. Många tyckte arbetet gick stadigare om de satt grensle på 
stolen. Kära Mor i Stenhuggaregården sa, att ”hemma satt de med benen på en sida”. 
 
Rårseln vid tröskning 
Enligt Fritz Gustafsson, f. 1895, Fullösa och Ester Gustafsson född i Medelplana.  
Under tröskningen ”rårsla di dråsen mä di pusta” 
Rårseln var ett redskap med 1 meters diameter. Även mindre fanns. Botten var av flätade rör, men sidorna 
gjordes av granträ, som värmts och därigenom blivit böjligt. (Jfr Så-löpens tillverkning). 
Pusta = uppehåll då och då för att få undan säden. 
Dråsen var säd och agnar som kom ur tröskverket. 
Rårseln skilde nödtorftigt undan halm, tomma ax o.d. från säden, innan den skulle harpas. 
 
Torkållor 
I Kinnekullehemmen brukades bärtorkning i stor utsträckning, beroende på att det fanns så rikligt med körsbär 
även vid mycket små och torftiga gårdar och torp. Även nypon torkades. (Jfr kap. om bär och nypon, tjuper). 
Torkållorna var gjorda av trä, det var som träbottnar omkr. 40 cm breda och 75-80 cm långa. Den uppstående 
kanten var fem till sex cm hög.  
Hedvig i Valåsen, f. 1890, berättade att ”far gjorde dem själv”. I botten borrade han hål ganska tätt i rader med 3-
4 cm mellanrum litet i sicksack. Hålen var ungefär 3 mm breda.  
Man brukade torka bär i den murade ugnen efter bakning. Ållorna kunde ställas snett på kant mot varann, en på 
den andra. Frukten fick inte torka hastigt, ty då gick saften ur den. Men både bär och äpplen torkades först i 
bättre värme, sedan i svagare.  
 
Valkebrä och klappeträ 
Jfr Kap gemenskapsarbete: Lake-hjälp 
Tvättbräden av trä med refflor i. Det var omkr. 30 x 80 cm och hade refflor på mitten, något större än på 
moderna tvättbräden. ”Refflerna va större men skåran mellan dem mindre”, sade meddelaren Hulda Karlsson f. 
1882 i Medelplana. Redskapet hette valkebrä, ty det begagnades gärna till ullsaker, som skulle valkas före första 
begagnandet i varmt vatten. Proceduren gjorde dem ulligare och mjukare. Man valkade särskilt strumpor. 
Dessutom användes valkebrät vid tvätt.  
Klappträ hette packeträ. Men en klappestol att klappa kläder på kunde vara en stenhäll så som vid Gössäters 
herrgårds sköljbassäng.  
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Så-löp och bära-löp 
Ett viktigt redskap förr vid sådden av åkrarna var Så-löpen. Så-löp var en så-halvskeppa, som spänts ut och 
försetts med två remmar. Närmare beskrivning: Så-löpen var ett slags träbricka, rund eller avlång med en 5-6 
tum hög kant. Den bars i en rem över nacken och användes till fröet, när man sådde. 
Så-löpen borde vara av gran för att bli lätt enligt uppgift från flera håll, träet värmdes och böjdes då lättare till 
den runda for som det skulle vara. Jfr att man av samma material också gjorde sidorna på de runda 
”hänterårslerna” vid trösken (Se detta ord!) 
Kära Mor i Stenhuggaregården, Västerplana f. i Medelplana 1862 berättade om så-löp: ”Den kunde vara litet 
urringad, tyd då var det bekvämare att bära den. Men eljest var han rund. De hade en rem över nacken”. 
Kära Mors far hade sått bara med höger hand, men de som hade varit på lantbrusskola fick lära sig så med bägge 
händerna. Lantbruksskolor hade de vid Degeberg och Såtenäs. 
 
Stenhuggare Fritz Gustafsson skildrade Så-löpens olika typer så: Den gamla Så-löpen var alldeles rund med en 
rem slängd över axeln. Det var ett lätt redskap och det var försett med ett handtag. Men så-löp för en hand blev 
nog utträngd av den för två. På senare så-löp var det enligt Gustafsson tre fästen i kanten: det vill säga ringar, en 
mitt fram på så-löpens yttersida och en på var sida. 
Remmen gick upp över axlarna i kors över bröstet. Då var händerna fria, så de kunde så med båda händer. Denna 
så-löp kunde senare göras av metall och påminde om en diskbalja, men utformad för magen. Kanten kunde vara 
högst två decimeter hög. Om kanten på en vanligt så-löp av trä gjorde högre än vanligt kanske 12 rum (omkr. 30 
cm) blev redskapet bra att plocka körsbär på. Till dem användes i regel en bära-löp 
 
Så-löp av säckväv 
Enligt Oskar Johansson i Kärrgården, Hällekis f. 1881.  
Så-löpen kunde också vara av säckväv, fastspikad vid träkanten. Det måste vara mycket tät väv, nästan som 
tältduk. Träramen var omkring tre mansfinger bred. Ramen följde kroppens framsida och gick i ovan utåt. På ena 
sidan var remmen fastsatt, på andra sidan krokades den på vid användningen, så den var lätt att ta av och på. 
Man kunde lätt krypa i den. Sedan sådde man med båda händer.  
 
Bära-löp 
Bära-löp var ett vid körsbärsplockningen mycket använt redskap. Hembygdsföreningen äger en bära-löp, köpt av 
fru Hilma Undén på auktion i Fullösa. Den är gjord av bark, 20 cm hög med träbotten. Två präktiga sidosömmar 
är gjorda med bas. Denna löp har spikar genom sidan och botten. Löpen är omkring 15 cm i diameter (minst). 
Stenhuggare Törn f. 1869 beskrev bära-löpen ganska noga: Man fällde ett gammalt sötbärsträd i saven och skar 
ut dess bark, som var särskilt stark. ”Ju grovare träd, dess större löpar”. Barken skars ju upp ledrätt och av släta 
träd kunde man få flera löpar. Sidosömmarna syddes med bast eller becktråd, sedan man gjort hål i sidorna. Till 
botten hade man en brädlapp: träbotten i vilken det gjordes hål för sömmen. I bära-löpens sidor borrade man hål 
och ”ena sno” hängdes om halsen. 
 
Bära-löpen i bruk 
Toffelmakarens änka, Anna Lov. Pettersson i Österplana f. 1851 var mycket van vid att plocka ner körsbär i 
ungdomens dagar. Hon brukade anlitas för att klättra på stegar vid körsbärsträden och hade då en bära-löp 
hängande om halsen. Den var gjord av bark.  
”Di kunne inte ha större än de gick ena kanna i, annars ble di för tunga. Di där löpa, di va så bra. Di gick 
omkring å sålde såna där, tills de sulle plocka bär”. 
Alltså till bära-andstia, bärens skördetid, som en del Kinnekullebor brukade säga. 
Österplanaborna åkte ner till Årnäs glasbruk i Forshem med stora ”bäraskrin”. Ty i Årnäs fanns inga körsbär. 
Det ligger nedanför bergets fot på annan grund.  
”När vi åkte me bära” sade Anna ”ble vi inbjudna tie fruera där å fick kaffe. Alla barn kom å ville ha körsbär”. 
De åt sig sjuka. Barnen kunde komma långa vägar och mötte, när de kom med körsbär.  
 
So-rep av svinborst 
Meddelare: Kära Mor i stenhuggaregården f i Medelplana 1862.Ida i Vråna, Medelplana f. 1864, Fru Alma 
Gustafsson, Källby f. 1864, Fru Mia Magnusson, Medelplana 
I några få Kinnekullehem äger man ännu och begagnar rep gjorda av svinborst. De kallas so-rep och är grova 
och sträva och vassa, men oerhört hållbara. Fru Mia Magnusson i Hulegården Medelplana har mycket so-rep 
kvar och anser inga andra klädstreck så bra och ändamålsenliga som so-rep, ty kläderna hänger så bra kvar på 
dem. Att de känns litet vassa betyder därvid lag ingenting. Kläderna låg inte på som på andra klädstreck och 
därför använde Mias mor, rättarmor på Hjelmsäter so-rep. 
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”So-rep var så rent att hänga kläder på”, sa Kära Mor i Stenhuggaregården. Hon beskriver redskapet varmed so-
rep tillverkades: En gubbe gjorde so-rep som i färdigt tillstånd kunde vara två finger tjock. Han hade ett redskap, 
”som e lita vinneleka”. Repaten kallade de det och på detta spann han svinborsten, sedan han kardat den. I 
färdigt tillstånd kunde repet vara två finger tjockt. 
Gubben, som var känd att kunna spinna so-rep var far till Klas i Vråna, Idas man. 
Ida i Vråna försökte beskriva tillverkningen, som blev något dunkel, ”Borsten kardades först, men inte på 
”ullkarer” utan på årningen, som hörde te´de”. De snodde ihop tre ”lockar” och spann rep på ett repetyg 
(tydligen annat namn på Kära Mors repaten, som inte var en vanlig spinnrock.  Ida sa att det ”va nånting te dra å 
veva”. 
 
Mia Magnusson förtydligar beskrivningen, so-repet spanns först. Sedan lindades snodderna upp på klykor av trä 
och så snodde man ihop dem, så de blev tjockare”.  I Magnussons fars tid – fadern född 1846, hade de so-rep till 
”körtömmer” = tömmar. 
 
Fru Alma Gustafsson, Brogården, Källby f. 1864 visste att hennes far, f. 1831 brukade göra so-rep. På sin 
repaten gjorde han piskesnärta av tagel. 
 
Enl. stenhuggare Törn f. 1869 tillverkades so-rep av Sjölander i Krokgården, Fullösa. 
Där spann de so-rep på 70-talet och kanske in på 80-talet med. Mågen Otto Karlsson spann också so-rep. De 
hade inge barn och troligt är att allt är borta av redskap och tillverkning efter dem. Hopparegubben eller hans 
anhöriga tillverkade troligen också so-rep. 
 
En föreståndare för Lidköping hembygdsmuseum Benjamin Lindholm, polerade man so-repet för att få det 
smidigare. Poleringen tillgick så att man med träpinnar fäste so-repet i väggen av någon bod. Så tog de en trasa 
av läder eller fårskinn eller tjock vadmal, blötte den och gick baklänges och drog den utmed so-repet, så det blev 
liksom polerat  
 
Knolemosastöt, tjupepryl, knarvel mm 
Knolemosastöt var ett vanligen hemgjort redskap att mosa potatis med. Det var en kraftig kort käpp, utvidgad till 
en kloss i ena änden. Knolemosastöten var givetvis av trä och branog effektiv.  
Knoler = potatis 
Knolepannekaka var en vanlig puddding av mosad potatis och mjölk. Rätten vändes på en bakfjöl = bakspade 
med kort skaft.  
Tjupepryl ett redskap gjort av ett tillplattat hästskosöm att kärna ur nypon med = ta ur tjupelössen. 
Tjuper = nypon, ljupelöss = nyponkärnor (Jfr bärnamn) 
Knarvel = en träkloss med spik igenom att vrida för en dörr.  
 
Grepel och grytekrok 
Enligt Anders Törn f. i Österplana 1869. 
Grepel var ett redskap att lyfta grytor av elden med. ”Grepel var av ungefär en kvarts tum rundjärn – an kunde 
vara grövre eller klenare. Smedera hade gjort den”. Det var krokar i grepels båda ändar. Den var hopsatt på 
mitten med järnöglor, så att det bildades led. Med den krokade man i båda öronen på järngrytan. Merendels 
hängde grepel på spisakroken. Grytekrokarna användes särskilt till stora grytor. De hängdes på en inmurad krok 
invid spisen, insatt i ”stenhällera”. Där kunde också eldgaffeln hänga. 
 
Enligt Hulda Karlsson född i Medelplana 1882 ”Grytegrepel hände vid ena krok i den öppna spisen med två 
stora krokar, som kunde krokas i grytans öron”. Fotegruter (fotgrytor) med tre fötter för den öppna härden.  
Grytekrok användes för att lyfta tunga grytor med två sådana krokar. Gåta för barn om gryta med grepel 
En krokryggeter far (En krokryggig far) 
Ena iih8lr i mor (En ihålig mor) 
Å tre huvvelössna barn (och tre huvudlösa barn) 
 
Massäckahöna 
Ännu in på 1900-talet var det vanligt att äldre dagsverkare, t.ex. stenhuggarna bar med sig sin matsäck i ”ena 
matsäckahöna”. Dessa massäckahöner var flätade korgar, runda under, släta på en sida, som skulle hänga mot 
den bärandes kropp och rundade på övriga sidor. ”Hönan” kunde vara flätad av rötter. Den sattes med en 
läderrem över axeln och hände ungefär som en skolväska litet på sned över ryggen 
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Brödknäcken 
Enligt Kära Mor i Stenhuggargården född i Medelplana 1862. 
Knäcken var ett bakredskap som en såg, i ena kanten omkring 4-5 cm hög. Knäcken fick vara litet längre än 
brödkakan. Den användes i Kära Mors barndomshem till det siktade brödet. Det pickades först och knäckades 
sedan. 
 
Hulda Karlsson, född i Medelplana 1882.  
De använde knäcken i hennes fars stenhuggartorp. Man gjorde med den sneda rutor över brödkakan. I den ena 
eller bägge ändar hade den ett hål, så att den kunde hängas upp på väggen. 
 
Oskar Johansson, Kärrgården, Hellekis född 1881. 
Han beskrev brödknäcken så, ”Brödknäcken var av trä med två handtag, hele vägen med taggar av trä”. Tydligen 
var knäcken enl. Johansson = en kruskavel. 
”Brönaggen” var nog vanligare här på Hellekis, sade meddelaren, som själv var född i Undenäs, Vadsbo. 
 
Mullskopa 
Enligt stenhuggare Anders Törn, Österplana född 1869. 
Mullskopan var ett redskap, som begagnades mycket vid jordugnarna för att föra tillbaka den jord som schaktats 
bort kring kanterna. Mullskopa var tre fot lång (nära en meter) avlång. Den var försedd med ett styre, ett slag 
styrstång, som en man höll i. Skopan skulle ha 3-4 platta taggar, som skar ned i jorden. Den brukade köras med 
två hästar eller oxar. Om den var av mindre typ kunde det gå med en häst.  
När en jordugn var utbränd, började de riva den på bröstet. Men sedan tog de bara ut stenflokan (den brända 
kalkstenen) och fyllde ugnen med den brända skiffern undan för undan som de tog ut kalkflokerna. När 
håligheterna sedan var fyllda med bränt skiffer, tog de med mullskopan den bortschaktade jorden och lade 
ovanpå skiffern, för att få åkerjord.  
Mullskopan gagnas mycket än. De har brukat den för att ta dikesjord.  
 
Sladden, att sladda risten 
Enligt Anders Törn, Österplana. 
Att sladda var att dra två stockar efter häst på tvärs över en teg. Sladden var två stockar hopafästade. De kunde 
vara 4-5 alnar långa och merendels stod det en eller två man på dem. Man måste ha minst två hästar. 
Sladden plattade till jorden bra och dödade ogräs med. Man brukade sladda på trädan efter plöjningen på råg-
jorden. Sg en sladd, pl sladda. 
Sladdharv, ett nyare redskap är vanligt nu för det mest. 
 
Tyg-stamp och järn-stamp 
Enligt torpare Alfred Svensson, Österäng, Forshem född 1870. 
Till Helledal hörde en tyg-stamp, men det var bönder i Fullösa som rådde om Stampen ”nu kallas det 
Fredriksfors, men di kallar´t Stampen, de ä så vanlit”. 
”De va hemvävet tyg, vammal De sulle stamps. Di stampa´t å pressat. Det var före min tid”. 
 
Järnstamp 
Enligt torpare Frans Lind, Österång född 1862 
Greva hade järnstampa, som drogs av lokomobilen i Gamlegårn på Österäng. Med dessa järnstampar smulade de 
sönder ben till kraftgödning. Det kom lumpsamlare och sålde ben. 
 
Mul-borr 
Enligt Törn född 1869 
Mul-borr (uttalas Mul-bår) Mul-båret i bestämd form. Används av träarbetare för att göra hål med. Verktyget 
finns i olika grovlekar för små eller stora hål. 
 
Vattenämbare - vattenämmat 
Enligt Anders Törn, född 1869. 
Ämbaren med uppstående ”öron” brukades mycket. Det kallades vatten-ämmat (ämmart). I stävan var hål 
borrade för tjelpen = en stång som träddes genom hålen. Tjelpen kunde vara ett hasselspö eller en enegren eller 
grangren. Om stävan sprack i träet upptill satte de merendels ett gammalt klackjärn eller ett stycke järnbleck för 
att hålla ihop träet.  
Detta slag av ämbar kunde vara 14 tum högt och en halv aln brett, men det var ju litet olika. En person kunde 
bära det. Stora vattenhämtare kallades inte ämmare utan balja med öron.  
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Tjälp – som stacks genom ämbarets öron  
Tjälpen, pinnen som stacks genom öronen på ett ämbre, ämmar, användes enligt stenhuggare Fritz Gustafsson, 
född 1895 i ett talessätt, som han hörde då och då i sin ungdom. Det var endast de gamla som brukade detta ”Nu 
hör´en ´ett sällan” ”Står du tjelp = står du gôtt?. Det betyder ”Klarar du dig i ett besvärligt fall”. 
 
Grissla = bakspade med långt skaft (Kakefjål) 
Enligt Törn född 1869 Österplana.  
En grissla kunde vara av plåt med långt träskaft. Men den äldre typen var helt av trä. Bakspade med kort skaft 
kallades kakefjöl eller kakefjål (Törn använder båda alternativen, då han berättar dock mest fjål) Han beskriver 
baket: 
”Kakefjöla använde di , när di picka. Di baka ut kakan på bakbord. Sen la di den me bägge händer på kakefjåla. 
Å picka. Kakan vändes me en släng å pickades på andra sidan. Sen las kakan på sägen att jäsa. Sen tog di me 
händera å sätta på fjäl å in te ugnen me grissla å flytta över kakera ini ugnen, för de var varmast intill lågen” 
Törn sade vid skildrandet mest kakefjål, men ibland kakefjöl. 
 
Diverse textilier 
Från ett kalkbrännarhem på 1870-80 talen i Forshem (Anna Pettersson). 
Modern både färgade och vävde mycket. Bland annat vävde hon vepor, hästtäcken och trasmattor. Hästtäckena 
vävdes av svart nöthår eller svarta kor. Nöthår och blåner kardades ihop till väften: ”så tjockt garn, som gick i 
piga på rocken”. 
Till varp togs vanligt bomullsgarn. Detta blev starka, tjocka hästtäcken. De förseddes med brokiga bårder av 
blått, rött och grått, vad man kunde få ihop, ju vackrare, desto bättre. 
Veporna (veper) begagnades till bäddarna. De lades aldrig på bord. Trasmattorna kunde vara vad som helst i, 
men de gjordes bra mycket grövre. På sommarn var det i stället enris på golvet, fast man gick barfota (Jfr 
Stenhuggare) 
Veporna kunde vara breda som lakansväv och ha bårder i bägge ändar.  
 
Gamla bouppteckningar 
I Kåvet hos fru Natalia Jonsson, Forshem född 1867, finns en myckenhet gamla handlingar bevarade bl.a. 
bouppteckningar, väl bibehållna. 
Av stort intresse är en bouppteckning av 1846 efter rusthållaren Jonas Jaensson på Kåfvet, Forshem, där nämns 
bl.a.  
Grutegrepel, sogga 
1 dussin träskedar 
1 tennfat, 2 tenntallrikar, 1 tennskål, 2 små tennskålar mm.  
Ett väl inrett hushåll, där det fanns brännvinsredskap men ej kaffekokare! 
I en senare bouppteckning från 1870-talet fanns däremot en kaffekokare, men då var husbehovsbränningen 
förbjuden.  
Anders Törn, Skagen, Österplana har en bouppteckning av 1850 efter torpare Petter Jonsson på Skagens Tå. Den 
är tydligt skriven och bär kyrkoherde Frimanssons namnteckning. Törn har en bouppteckning av 1878. 
 
Ur gamla bouppteckningar 
Från gården Örnekulla i Österplana, Nolegårn. Ägaren Arvid Persson född 1890 sade (vid uppteckningen 1941) 
att släkten hade papper på att ha bebott Örnekulla sedan 1745. Då en knekt Anders Persson Nolstedt friköpte 
gården från Kronan. Det var nog då bara Nolgårn. Sedan köpte de till Bäckgårn. Gården kallas Önnekulla 1719 i 
en skrivelse, åberopad i ett köpebrev. 
Enekulla kallas gården i köpebrev 1747, likaså i lagfartshandlingen. 
Örenekulla står i gåvobrev 1791. Det har tydligen varit ett välbärgat hem. I en bouppteckning 1821 finns 
brännvinskanna men inte kaffepanna. 1828 finns kaffepanna. Både silver- och tennsaker finns samtidigt i boet.  
 
Kläder 
Ii bouppteckning i Örnekulla 
1821 omtalas ett rödrandigt livstycke, livstycke av skinn, flera mörkblå rockar 
1828 En rödrandig klädning 
Byxor: mörkblå, blågrå, av skinn m.fl. 
Rockar: Många mörkblå, blågrå, ljusblå, ljusgrå 
Tröjor: Blå, grå m.fl. 
Strumpor: Blågrå, mörkgrå, mörkblå, blå bredrandiga, grå, vita 
Strumpeband: Mörka 
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Snösocka: Blå, grå 
Skinnpäls 
Vantar, ludna 
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Hushållning 
 
Mat i torpar- och daglöparhem 
”Maten är halva födan”, säger ett gammalt ordspråk, men det berättas inte så mycket om mat, då man ber de 
gamle att tala om sin livsföring året runt. Fast visst skymtar maten då och då, inte minst när det är fråga om att 
lägga matsäck. 
Här har sammanförts några rätter ur de gamla arbetshemmens vardagskost i Kinnekullebygden. Det får betraktas 
uteslutande som en mycket ofullständig axplockning, som ändå kan berätta ett och annat av intresse, i synnerhet 
när man samtidigt får med drag ur den allmänna livsföringen. 
 
”Sill å brö å rotabaggamos” var husmanskosten, berättade den gamle maskinisten och snickare på Österäng Klas 
Larsson, född 1859. Denna kost brukades på hans morföräldrars tid. De arbetade vid Hönsäters alunbruk 
(Österplana. Modern var född 1820. 
Rotabaggar är dialektens namn på kålrötter. Upptecknaren hade aldrig hört det ordet förr utan såg starkt frågande 
på berättaren. Gubben gav den frågvisa en medlidsam och ganska nedlåtande blick, då han litet nonchalant 
översatte ordet till kålrötter på riksspråk. 
Rotabaggarna tycks ha spelat en ganska stor roll i det gamla kosthållet. Hulda Karlsson, född i ett stenhuggarhem 
i Medelplana 1882 berättade om sin mor, född 1851. Hon var ute och ”tjänade piga” på en bondgård i Husaby i 
sin ungdom. När de i den tidiga vintermorgonen skulle ut och ”präjlatröska” (tröska med prägel) på logen fick de 
som en första frukost inget annat än ”en bit bröd, en sup å en rotabaggaklöv”, det vill säga ett stycke kokt kålrot 
utan smör. 
 
Sup å kaka = frukostmat 
Frans Lind, torparson född i Forshem 1862 berättade om en gubbe som omkring 1890 med djupt beklagande 
talade om den tidens matordning. ”Tacka vill ja förr i tiden, sa gubben, när à å Greta va tjänstefolk å unga. När 
piga å drängen fick en sup å en kaka te frukost; då va di friska!”. ”Sen ble di fördärvata i magen av den 
förbaskade pressjästen”. Det gamla kakebrödet var givetvis baka på dricka-jäst enligt gammal sed. 
 
De fick vissa tunnor rotabaggar och ibland rovor i så kallade spann-lön, berättade mor Glad, född 1862 från ett 
torp på Österäng, Forshem. 
 
Kock-Karl född 1853, Råbäck, Medelplana talade också om hur de i hans ungdom fick spanna: rensade och 
skötte rovland och rotabaggar mot var tionde tunna av skörden. Detta var spannlönen. Sedan fick de 8 år 
färdigskördad tunna för rovorna med 10 öre för rotabaggarna och det var kvinsdagsverken detta arbete. Torpet 
var skyldigt att sköta ett visst rovland, ½ tunnland.  
 
Kålrötterna användes också som bytesvara mot sill. ”Sill – dä va en sak de! De va själve fattigmanskosten” sade 
gamla Klas i Skärpingen, Blomberg, Husaby född 1856, dagsverkare. ”Det va potater å sill!”, sade mor Glad. 
”Men en sill skulle räcka för allihopa te middag eller kvällsmål”. Ibland stektes sillhuvet  ”på glöa” i spisen. Man 
slog kallt vatten på det för att doppa potatera i , så blev det litet smak i alla fall. Potatis fick de i torpet i regel så 
mycket ve ville. Ibland gjorde de soppa av potatis med litet rotbitar i. Litet gröt någon gång. Ibland litet mjölk. 
 
Smör fick barnen i mor Glads hem bara till söndagsmorgon. När mor kärnade smör, sålde hon det i staden. ”Litet 
dålit kaffe fick man me lite brö t doppa”. Det var tolv barn i torpet. 
 
”Smör var det mest far, som fick i matsäcken”, vittnade torparsonen Frans Lind, född 1862, Österäng, Forshem.  
Det hände verkligen att skolbarnen kunde få litet smör i matsäcken. Men de som var kvar hemma, fick det mera 
sällan.  
Sill enligt Lind, mycket vanligt till sovel. Till middag ibland sill och potatis samt krösamos och mjölk. De 
brukade där inte så mycket mos av rotabaggar utan skar hellre rotabaggen i skivor och kokade den ”me 
potatera”. 
 
Man tog hem silltunnor tillsammans 
Byteshandel – Foror av hela byalag 
Hedvig i Valåsen, Medelplana född 1890 visste att förr brukade arbetskamraterna på herrgården ta hem en hel 
tunna sill tillsammans. Sillen åts mest rå = spicken. Men den koktes ibland eller stektes någon gång, men detta 
var inte ofta. 
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Kocka-Karl, född 1853 berättade från sin fars tid. Fadern var född 1803 och blev torpare i Kleven under Råbäck 
1836, Kocka-Lars. I Kocka-Lars barndom, ”i fara barndom, sade Kocka-Karl, tog di ena tunna kålrötter me på 
resa te städerna, te Örebro eller Uddevalla, eller Göteborg eller Kristinehamn”. Då bytte de till sig ”ena 
silletunna”. Ett helt byalag samlade sig och körde iväg med spannmål eller kalk. Men i Tiveden kunde det finnas 
rövar. Resan var alltså inte riskfri. Men Kocka-Karl sade även, att i fars eller farfars barndom ”i gammal tid” 
kunde de få två tunnor sill för en tunna kålrötter. Den var en tids värderad till 8 kr tunna, men en tid kostade den 
41 kr! 8-10 stycken kunde dela en silltunna i fars gamla torp.  
 
Sillsallad som sovel 
Enligt Hilda Gustafsson, Loftarebacken, Blomberg, torp Husaby född 1881. 
”Av sill å potater å lite skummjölk gjordes sillesalat” ”Rödbeter hadde di allri”. De brukade breda sillsalat på 
kakebrö, som var uppmjukat. Eller också lade man ost på kakan, men då var den hård som den var.  
”Kaka va så flinthård, så vi slog te så här, så kaka sprack itu! Men va de va gôtt, när vi fick en ostbete å en litet 
bit brö, när di skulle gå å mjölka ända nere ve värdshuset från Loftarebacken ... Di åt de brödet, hårt som de var”. 
 
Sill och bröd utan smör eller kaffe 
Kalkbrännarna i Hökastan åt sill och bröd utan smör och kaffe = en by under Trolmen, ett tillhåll för många 
kalkbrännare. (Uppgiften troligen från slöjdlärare Andersson, Trolmen). 
Smör ibland och skummjölkost ibland, berättade Klas i Skärpingen, Husaby under Blomberg, född 1856. 
Mjölk kostade 4 och sedan 6 skilling kannan och det fick de visst inte varenda dag, typ torpet hade får men inte 
egen ko. I alla fall hade mor ystekalas i hemmet, då grannmororna kom med mjölk så det kunde bli ost, 
åtminstone julosten och lusseosten. Det var stort, om man i matsäck kunde få smör på en halv kaka bröd eller 
”smörgås å ost te aftonvard – de va te ta´t, som en kunne få´t. hade en fläskbeter, va de överdådit bra: en fläskbit, 
de va rektit kalas”. 
”Å krösamos te potatis: de blev bättre kost, när den tiden blev. Sirap hadde di lite: det kändes som helg, då en 
fick sirapssmörgås. Te kvällsmål fick en vassgröt. Det blev då maten blev te reds det. Klockan åtta eller nie – 
förr blev det då inte!”. I det hemmet och många hem var det ont om mjölken och Klas sade, att många fick bara 
dricka vatten till brödet. Men i Skärpingen hade de litet dricka för jämnan: ”Vi hadde ena redi mor”, sade Klas 
stolt ” De var många, som inte hadde´t”. De fick vara utan dricka! 
 
Sill och potater. Sura lingon och kaksocker 
Dagsverkaren Gustaf Johansson, Blomberg, Husaby född i Källby 1859. 
De bodde i Källby backe. Medan far levde, hade de en liten gåralôtt. Så do han, å så ble de slut me dä. 
Mor bodde i ena stöva. Där va rörspis murad i tegel. I köket bakugn med gruva å fötter på grutera (grytorna.) 
”De åt sill och potater å amerikanskt fläsk, för det var billigare”. Mjölk köptes av bönderna för 6 skilling kannan. 
De fick sur mjölk och sällan kaffe. ”Drick te jul” men inte i vardagslag. ”De va te plocka lingon: krösamos till 
potatera. Di kokades sura som di va”. 
Strösocker fanns inte. Men man köpte kaksocker. Kakor ungefär 15 cm långa och tjocka som en sockerbit 
ungefär. (Kaksockret ungefär så stora som en halv anteckningsbok på 15 x 20 cm). Kaksocker var bra hårt, 
ungefär som bitsocker. Det hackades i bitar och man hade ”ena sockertång” och man klippte bitar. ”Dä gjorde 
allti mor å la i en sockerask”. ”Sirap va billigare”. 
 
Matsäck i dagsverksstugan, Blomberg 
Gamle Johansson, född 1859 fortsatte att berätta om maten, när han själv blivit gift och kom till Ängatorp 1886, 
Husaby.  
Då fanns det toppsocker i handeln och troligen kom strösockret snart. De hade ko själva på torpet. De hade också 
dräng i torpet, som utförde dagsverken. Och de som gick på herrgården = Blomberg skulle ha med sig tre mål 
mat. De fick bära mjölk med sig, en smörask av trä med smör, ibland en pudding eller sill i matsäcken. Drängen 
hade 100 kr om året i lön, men inga småpersedlar. Tydligen skulle han ha något sånär bra mat. Dagsverksstugan 
på Blomberg låg bredvid Värdshuset. Där samlades arbetarna om morgnarna och hängde upp sina matsäckar: en 
flaska mjölk, en smörask, pudding i någon form kanske, ty den fick ställas på glöden för värmas upp direkt. De 
kunde också ha fläsk med sig och potatis: 
Den gubbe, som högg ved, skulle ha eldat så det fanns glöd i den öppna spisen. ”Di hängde fläsk på en pinne å 
stekte över elden å la potater på glöa i spisen” De beräknade sina potater ”å fick sen ta van sina”. När man gick 
till herrgården på dagsverke hade man ofta stekt eller kokt fläsk och potater i matsäcken, sade gamle torparen, 
som tydligen haft en duktig hustru eller ett bra torp. ”På första maj hade man ägg: det kunde vara fem ägg å så en 
flaska mjölk!”. 
1883– 86 var Johansson kördräng hos greve Hamilton på Blomberg. Då fick han rikligt med bra mat, men den 
var bestämd för vissa veckodagar (Se kap. om Blombergs dagordning o.d.) 
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Kaffe var det då bara varje söndagsmorgon. Ett skålpund smör: ena mark smör köpte torparna ibland av 
bönderna.  
 
”Speke” i matsäcksmaten 
Sovel av kött hörde till heldagskosten i stort sett och ingick inte mycket i vardagsmaten. Ett undantag utgjorde 
just fäderna och drängarna matsäck, då de var ute på dagsverke hela dagar. Då skickade mororna gärna med dem 
av det bästa de hade.  
Efter fårslakt eller gåsslakt saltades och torkades de allra bästa bitarna och hängdes upp som ”speke”, det vill 
säga torrt, spicket kött. Det berättas särskilt av torparna från Österäng och Österplana. Där hade de mycket får 
och på sina håll även gäss.Fåraspeke och gåsaspeke förekom därför i matsäckarna därifrån och medfördes väl i 
den typiska matsäckskonten, som bars på ryggen och kallades ”massäckahöna”. 
Ibland hände det, att spickeköttet blev väl gammalt. Man hade så dåligt med förvaringsrum.  
Vi ska i den följande höra något konkret om en torpares dag och matordning i anslutning till arbetstiderna.  
 
Torparematsäck och arbetstider 
Något om mor och barn 
Enligt Frans Lind, Österäng, Forshem född 1862. 
Hans far hade på herrgården arbetat från klockan 5 på morgonen till 8 på kvällen, Dagsverket var 12 timmar. De 
låg och sov middag ute på vallarna eller i drängstugan eller dyl. På vintern hade man bara en timme till 
middagsrast: ”Då var det te ella i spisen i dagsverksstugan på Österäng” Där är kontoret nu. 
Mor fick gå upp klockan fyra på morgonen. När far gick hemifrån, tog han en halv kaka bröd och åt på vägen. På 
senare tid kokades kaffe åt far, innan han gick. Matsäcken hade gjorts i ordning på kvällen med mjölk i en flaska. 
Den surnade ofta, men det fick gå ändå. Flaskan blev rostig, ty locket måste sitta på. (Det blir mindre rost om 
man tar av locket, anmärkte meddelaren).Till matsäcken använde de mycket speke, gåsaspeke eller fåraspeke. 
De tog låra, själva bakkroppen till speke av fåren. Men gåsaspeke var mörare. Därtill tog de gåsabrösten med det 
mesta köttet på späcket på. Det torrsaltades i grovt salt och hängdes upp på vinden och torka.  
Om kvällarna kom far hem ungefär vid 9-tiden. Han kom aldrig i säng förrän vid 11-tiden och så upp igen kl. 4. 
Barnen 
Ibland fick barnen gå upp lika tidigt som föräldrarna, om de gick på herrgården. Ibland, när barnen var mindre, 
började de arbetet först efter frukostrasten kl. ½8. De äldre rastade då kl. 7-½8. Barnen fick på morgonen ibland 
stekta potäter, ibland äggröra ibland välling. 
Barnens matsäck 
Barnen brukade i sin matsäck få någon smörgås eller fläsk och bröd. På senare tid litet dricka. 
Sill och välling vanligt frukost för ”folket” på herrgårdar, enligt Frans Lind, torpare född 1862, Forshem. 
På herrgårdar var den vanliga frukosten för folket sill och välling eller sill och potatis. 
Oskalad potatis var vanlig både i torp och på herrgårdar i drängstugan. Möjligen kunde det förekomma skalad 
potatis åt drängarna på söndagen.  
Sillen var alltid spekesill, som åts med fingrarna. ”Det var te gå te silltunna å ta opp en sill me nypera”. Man 
skrapade av den med täljkniven och skar av vad man ville ha och rensade, hur man ville. Man fick äta med eller 
utan skinn. 
 
Dopp i gryta på söndagsmorgnarna = hast-måltid 
Köttvanor hos bönder. Som helgmat förekom kött hos bönderna i trakten på söndar, berättade Klas i Skärpingen, 
Husaby, född 1856. 
Moran satte då köttgrytan på den öppna spisen redan på söndagsmorgonen. Spadet doftade säkert aptitretande 
och det blev ett bekvämt hastmål att ta bröd och doppa i köttspadet.  
”Bönnera doppa grytan ofta på södasmörana, innan de gick te kyrka”, berättade Klas och tillade: ”Di kunne allt 
få litet kött också!” Det vill säga, de fick fiska upp en och annan köttbit då som frukost. Jfr dopp i gryta julafton, 
då man hade mycket arbete. ”Sedan te middan fick de kött å skrape-potater (råskalad potatis) om moran var 
riktigt flink”. 
 
Mat hos skepparen och kalkförmannen vid Råbäck 
Mat vid barnens skolgång i Posseskolan 
Meddelare hustrun Augusta, född 1857. Karl Andersson själv född 1865. De bodde vid Råbäcks hamn – Karl var 
född vid Sågersta kvarn där strax ovanför. Augusta hade varit barnjungfru för Vilhelm Klingspor, född 1880. 
Karl slutade på 80-talet som skeppare, ty han  hade skadat ett ben. ”Kom i kalken” och blev förman 1895. 
Familjen bodde i ett rum och kök och hade fem barn. De höll en gris om sommarn och en om vintern.  
Smör måste köpas och det hade de inte råd till annat än vid helger. Kunde man få sig en ansjovisburk kändes det 
som kalas. 
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Husbehovsfiske. När barnen växte upp fick de hjälpa far med litet fiske till husbehov. Man kunde få upp litet 
abborre eller sik. Karls far, mjölnaren vid Sågersta kvarn, hade fiskat ganska mycket. 
Barnen plockade också bär till huset: blåbär och lingong, men de kunde få gå ända till Hönsäter för att få tag i 
dem.  
Krösemos och potatis var en rätt, som de gärna använde. Ävenså gurka och potatis: färsk gurka eller saltgurka. 
De tyckte mer om saltgurkan till potatis. Ibland köptes morötter. 
 
Skolbarnens kost 
Barnen hade mycket lång skolväg från Råbäcks hamn till Posseskolan på Hellekis, den gamla Lancasterskolan 
där. På morgonen fick de kaffe med hårt bröd utan smör. Ville de äta litet fläsk, så fick de. Annars fick de vara 
utan. 
Till skolan hade de i matsäck med sig bröd med fläsk eller flott på, ”ifall en hade nåt”. Fläsket kunde väl vara 
slut ibland. När barnen så kom hem från skolan, fick de aftonvard: Litet mjölk och varma potater. De kunde 
också få potatismos eller stekt potatis eller sill och bröd och kaffe o.d. 
Kvällsmål: Gröt av korngryn eller rågmjöl. Barnen var inte magra. 
Matsäcksmat för stenhuggarbarn 
Enligt Adolf Larsson född 1860. De bodde i Lukastorp, Medelplana. Fadern var stenhuggare. De hade varit elva 
syskon. Men denna familj hade kor, gris och får ibland. Första året i skolan hade barnen aldrig annan matsäck än 
en ”bröbete”. Sedan blev det smörgås. 
 
Pannkakor, mjöl- och korngryn-mat 
Pannekaka var en mycket vanlig husmanskost i Kinnekullehemmen. Det var en maträtt, som stektes antingen i 
bakugnen eller brödbak eller också i pannan över den öppna glöden. 
Ida i Vråna född 1864, gift med dagsverkare på Bossgården, Medelplana i en otroligt primitiv liten stuga 
(numera använd som hönshus). Hon berättade, att korn och ärter maldes ihop ”te pannekakemjöl, de ble så bra 
pannekaker, om en hade mö flott å steka i”. De fick stekt fläsk till pannkakorna och drack mjölk. 
 
Pannkaka av rågmjöl eller kornmjöl 
Enligt stenhuggare Anders Törn, Österplana född 1869. Törn berättar egentligen om rätten bärpannkaka, en i 
trakten mycket omtyckt variant av denna maträtt. Pannkak gjordes enl. Törn av rågmjöl eller kornmjöl, belades 
med söta körsbär och sattes in i bakugnen efter bakning.  
I Törns hem hade di inte förvaringsplats för mycket bröd o.d. Därför måste de baka oftare. Det kunde bakas ett 
bar gånger i månaden. Endast rågmjöl. 
 
Bärepannekaka 
I körsbärstiden gjorde man gärna denna rätt, som ansågs mycket god. I en vanlig pannkakssmet av mjölk, mjöl 
och ägg samt något socker i smeten blandade man en massa körsbär okärnade. De var alla mycket söta. Man 
skilde på de röda sötbären och moreller. Det var de svarta sötbären, som enligt språkbruket i Valåsen kallades 
moreller, berättade Hedvig Karlsson, född 1890, Medelplana. Man sockrade inte på bären, då man lagt dem på 
pannkakssmeten. Bärepannekaka är ännu en omtyckt maträtt. 
Strösocker brukades inte. Man köpte toppsocker och krossocker. Blåbär fanns det gott om. De kunde förvarades 
på torra buteljer och koktes sura utan socker.  
Blåbären koktes till blåbärssoppa. Man åt dessa bär även med mjölk och socker på sommaren. Smultorn fanns 
inte mycket i Hedvigs barndom  
 
Knolepannekaka= potatepannekaka 
Potatis hette förr alltid knoler där i Kinnekullebygden och vida omkring i Västergötland. Jfr ortnamnet Nolhaga 
= Jonas Alströmers egendom vid Alingsås, där potatis odlades, knoler. 
Upptecknaren frågade Hilda Gustafsson från torpet Loftarebacken, Blomberg, Husaby, född 1881: När började 
ni säga potater? Hilda svarade med ett leende: ”Det var, när vi blev lite finare! Men de sa knoler långt efter det 
de slutade skolan”. 
Knolemunk, uttalas knolemunk = potatisbulle var en omtyckt rätt. Plural: knolemonka = potatisbullar. 
Man malde potatisen och blandade i socker och grädde om det var fast potatis. Ibland kokte man morötter och 
blandade i , men då blev det lösare. Knolepannekaka talade Hilda också om. 
 
Tillverkning av knolemos och pannekaka: Knolemosastöt 
Hedvig Karlsson berättade livligt om hur det gick till i torpet Valåsen, Medelplana, även kallat Rappet. Född 
1890. I Hedvigs barndom hette potatis alltid knoler. De koktes nästan alltid med skalen på. Då kunde mor ta det 
som blev kvar av den kokta potatisen efter en måltid och stötte den till mos med en knolemosastöt. 
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Det var ett redskap av trä med en kloss i ända. Stöten utgjordes av en kort käpp, eller ett skaft, utvidgat till en 
kloss. Fläsk hade man ofta i huset. Då rörde mor i litet salt, peppar och flott efter stekning. 
Gärna stöttes även litet kokta morötter eller ofta kålrötter och blandades i pannekakan.  Denna stektes i en 
mycket väl smord stekpanna över glöden i den öppna spisen. När den fått färg, stjälptes den på en kakefjål 
(kakefjåla), brödspaden, och makades tillbaka i pannan, så att även andra sidan skulle bli brun. 
 
Morotepannekaka = finmat 
Axel Larsson, kalkförman på Råbäck, Medelplana född på Kållandsö 1872. 
Han berättade i en bröllopsskildring från Kållandsö 1862 i Otterstad socken om maten följande: 
”Sen så kalasa di. De va gammaldags mat: fläsk å potäter å morotepannekaka, bakat i risgryn – de va favoriträtt, 
de va stående rätt å den fina rätten på den tiden”. ”Ett väldigt kalas å drickesvaror. Hembryggt dricka å brännvin 
Man får nog tänka sig, att morotepannekakan kokt med risgryn inte bara bjöds på Kållandsökalasen utan även 
mitt över Kinneviken hos Kinnekulleborna, dit berättaren sedan räknade sig. 
 
Risgrynsgröt – en fin rätt till helg och förning 
Risgrynsgröten, som vanlige kallades mjölkagröt, eftersom den var kokt på mjölk, var vanlig i 
Kinnekullehemmen på helgaftnarna, särskilt om julen, men även något på andra helger, ja på sina håll även om 
lördagskvällarna.  
Enligt stenhuggare Törn, Österplana född 1869 var risgröten avredd med något vetemjöl. 
Upptecknaren har hört ordet sötgröt. Det var inte vanligt enligt Törn. Han tror det kan ha uppkommit genom att 
man begagnade sirap överst i grötfatet. Det var barnens förtjusning.  
 
Vid begravningar o.d. brukade man medföra risgrynsgröt i bunkar. Enligt mor Lidbeck, Råbäck, Medelplana 
född 1852 brukade förning tas i mjökagrötskåler av koppar. 
 
Vete och vetemjöl 
Vete odlades föga eller inte alls i de små gårdarna. I ett kalkbrännarhem på Hönsäter, Österplana berättade Anna 
Pettersson född 1870, att om man hem fem skålpund vetemjöl, så fick det nog räcka hela månaden. ”Kanske att 
en kunne ta hem 10 skålpund te jul”. Men många brukade visst inte såpass mycket vete. 
 
Bär torkades på ållor 
Kinnekullebygden var ju oerhört rik på körsbär. Sötbär av olika mörklek användes också mycket i hushållen, 
både som beläggning på den omtyckta rätten bärepannekaka och till torkning. Man torkade bären efter bakning, 
lade dem på stora ållor av trä med hål i botten och torkade bären på eftervärmen i de stora bakugnarna. Sedan 
användes de i fruktsoppor, som var omtyckta inte minst om julen. Ja, man kunde lägga torkade sötbär i en del 
korv i stället för russin och det uppskattades mycket.  
Torkade bigarråer var som konfekt, när de togs fram och gavs åt barnen i ett stenhuggarhem, Medelplana 
Man skulle också kunna torka de saftiga klarbären, sade en stenhuggare Wester i Västerplana, men då fick man 
ta dem, innan de blev för mogna: i varje fall fick de inte vara övermogna.  
Han hade som 13 års pojke arbetat i Hjälmsäters trädgård. Då fick ha plock-bär.  
Sötbär sålde de inga då. De fick ilband sitta och ramla ner. Numera vållar de dem. 
Nypon användes mycket. Se kap om bär och om tjupehjälp 
 
Något om handel med matvaror 
Länge var Hellekis ensamt om att hålla en liten handelsbod, dit folk vandrade långa vägar. Men patron Martin 
Torstensson på Trolmen, Medelplana 1890-talet, tog hem vissa varor åt sitt folk, såsom mjöl, kaffe, socker, sill 
och salt.  
Alla uttag av varor skrevs upp och drogs av på lönerna. Det blev sällan något över. Herrgården hade våg och 
vikter i ett magasin. Dit kom bl.a. skepparna från Tromens hamn för att bl.a. köpa sill. De köpte även smör och 
mjölk vid gården och på herrgården bakade man stora bak med mjuka kakor att sälja till skepparna. 
Det var stor kalkrörelse då. Trolmen hade en trång men djup hamn. Piren är av rektangulära sandstenar. From 
Trolmens hamn skeppades kalk, som kördes dit ner. Båtarna var både slupar (enmastare) och galeaser 
(tvåmastare). Vid alla hamnarna brukade ju skepparna gå i land för att köpa mjölk, smör m.m. Ofta av 
fiskartorpen och andra små hem. 
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Stadsfärder och priser omkring 1880 
Ida i Hallamarka, Husaby, en liten gård. Hon var född 1851. 
Som ung hustru omkring 1880 brukade hon gå 1½ mil in till ”sta´n” = Lidköping för att sälja smör och ägg och 
ibland ungtuppar. För smöret fick hon 50 öre skålpundet = ungefär 1,25 kr kilot. Äggen 50 öre tjoget. ”Så det 
blev just inte så mycke för den långe gången” sade den gamla. 
Om sommarn var det ”te gå klockan fyra, medan de va svaligt”. Hon var då framme i staden mellan 6 och 7 på 
morgonen. Det hände ju någon gång, att ”en fick åka nån snålskjuts”. Hon kunde gå med den tunga bördan av 7 
tjog äg och 8 skålpund smör samtidigt. 
”Ja bar en gång tie tuppa te Lidköping och en kôrje me ett handtag mitt över. ” Det var en ”stickekorg” = 
spånorg av breda stickor med lock, som öppnades på halva ytan. Korgen var 60-70 cm lång och 40cm bred. 
Tupparna trängdes i ena hörnet, så det vägde över att bära. Mycket svårt att bära dem. Troligen fick hon 50 öre 
styck, inte ens det ibland.  
 
Skeppare Jönsson från Lilla Edet, gick med slut på Hellekisbolaget från 1892 och skeppade kalk. Han talade om 
att det året kostade äggen 40 öre tjoget och smöret 1.25 kr kilot. Men sammalet rågmjöl sade han kunde vara lika 
dyrt som 1940! 
 
Mjölk för 4 skilling kannan = 8 öre enligt smeden Hvass, Gössäter, detta gällde 1890-talet. Körsbär kostade väl 
då omkring 50 öre kannan på bärsöndagarna. Men i Lidköping såldes sötbär för 20  öre kannan omkring 1870. 
 
Sällan smör – mera skumost på bröd. Priser, köpenskaper 
Stenhuggare Törn, Österplana född 1869, hemmet var närmast en backstuga, fattigt. 
På 70-talet förekom just inte smör i hemmet. Någon gång kunde man få flott på bröd ”Smör var sällsynt när 
bönderna med”, sa Törn. De sålde väl sitt smör. ”Ost hadde di mera. Di fick köpa skumost i skålpund. På 1880-
talet, när kilovikta kom, då kostade skumosten 18-20 öre kilot”, 
Man fick kärnmjölkost för 18 örer kilot och den var bra. Osten lades på bröd. 
 
Byteshandel med ost och sten 
1894 var det en mejerist, som lämnade kärnmjölkost, när Törn levererade sten. De var några stycken som bröt 
sten. De fick köra ner till Gössäters stenhuggeri för att få den hyvlad, Törn trodde att Kyhlberg byggt upp 
stenhuggeriet 1876. 
 
Skumost och spekefläsk på bröd i Sågersta kvarn, Medelplana enligt Tilda Almqvist född 1860. 
 
Dryck och brygd 
”Drick hadde di jämt” sade Kära Mor i Stenhuggaregården, Västerplana född i Bestorp, Medelplana 1862. 
”Di brygga av blandat havre och korn”. Bottensatsen och en påsats = skummet togs till jäst vid bakning. På 
bordet brukade det stå en laggad kruka för drick med handtag och pip. Drängarna kallade den kanna och brukade 
ta ner den i drängstuga och var och en drack ur den. 
 
Brygd 
Gustaf Johansson, torparehem, Loftarebacken. Blomberg, född 1859. Källby. På Blomberg torkade de malt vid 
bränneriet. ”Di va te mala malt. Den sattes in i ommen å torka först”. Sedan skulle malten gröpas på en 
hemkvarn ute i lagårn. Den mols mellan ett par kvarnstenar. Själva malningen kallades att gröpa. De malde korn 
och blandade in vetekli. Kornen skulle vara ”klämmäta å krossats”. 
Jäst fick de gå och låna av varann, de som hade bryggat. ”Så slog de maltet i stöpet, de som hade rösthalm. De 
kokade i en lakgryta och öste på det där”.” Sen tog de själva vörta å la i jäst å så fick de stå över natt. Sen sulle 
de i drickatunna”. 
Den intresserade finner för övrigt en hel del uppgifter om mathållningen i Kinnekullebygden på en hel andra 
kapitel i uppteckningen. Brödet, lusse, jul och andra helger. Dessutom skymtar en hel del om mat i året-
runtskildringarna från vissa ganska typiska hem i trakten: torparhem, kalkbrännarhem, stenhuggarehem m.fl. 
 
Fårfiol och gåshoppare 
Meddelare herr Anders Törn, stenhuggare, Österplana född september 1869.  
Fåraspeke och gåsaspeke tillagades sålunda: Ett fårlår eller stycke av en gås torrsaltades och fick ligga i sältas 
som vanligt kött. Sedan togs det upp frampå vintern, upphängdes och fick torka. Meddelaren hörde aldrig att 
sådant kött saltades eller bereddes på något annat särskilt sätt. 



 109

Då fårköttet var torkat var det mycket hårt att skära av. När bondmoran då skulle skära speke, stödde hon kanten 
av fårlåret mot bröstet. Men vänstra handen höll om underbenets benpipor. Då stod de ut som halsen på en fiol. 
Meddelaren har många gånger sett detta. Ibland ställdes fårlåret emot ett bord vid skärningen.  
Fiolnamnet var vanligt på ett fårlår. Då det mesta köttet var avskuret, hette det att ”nu kan de snart spela fiol med 
benet”. 
Efter ett gåshuvud gjorde man leksaken gåshopparen av själva huvudskålen. Med ett snöre fastbands en trästicka 
i ena ändan av huvudskålen. Denna sticka böjdes sedan något över ett ben i huvudet och västes med den andra 
ändan i beck, som man förut hade smetat dit.  
Därefter lades gåshuvudet på spishallen. Då började becket att tina upp, så att trästickan släppte. Av fjädringen 
hoppade gåshuvudet lång utåt golvet. Detta var alltid ett stort nöje för barnen. Värst var det, när det började 
fattas beck till ny påläggning.  
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Bröd och bakning 
 
Knäck =  ett redskap att ruta brödkakor med. Frans i Rakås, kalkbrännare i Medelplana född 1865 berättade från 
gården Ålycke i Sävared, söder om Kinnekulle att han där sett dem använda redskapet knäcken för att ruta 
brödkakorna vid baket. Han tjänte där i början av 1880-talet. 
”Kaka va knäckater me en knäck, som va taggig som ett sågbla”. Knäcken var bredare än kakan och hade två 
handtag, som stod upp. Man höll i de båda handtagen och knäckte hela kakan på två leder, så den blev rutad. 
Brödet kallades knäckebröd 
De använde också en rullepick, men inte så mycket. Sist gjorde man hål på kakans mitt, så den kunde hängas i 
taket. De hade särskilt bakerum i stugan och stod inte i köket och bakade utom mjukt bröd. (Antagligen avsåg 
Frans därmed vetebröd) 
 
Storbak på 1870-talet i en bondgård i Källby 
Rulleknäckat bröd 
Meddelare fru Ida Johansson från Hallamarka i Husaby född 1851. Upptecknat 1945 i Husaby ålderdomshem. 
Ida var då 94 år, pigg och meddelsam. 
Vid 21 års ålder hade hon tjänst som piga på ”ett bonneställe” i Källby, som ligger på Kinnekulles sydsida.  
Där i gården gjorde de väldiga storbak med 18 tjog stora rågbrödkakor på en dag. Men då var det tre kvinnor 
som bakade. Brödet var rulleknäckat. 
Knåda degen: ”Kära Mor” själv knådade degen i ett stort lång tråg. Hon började klockan 4-5 på morgonen.  ”Sen 
så ella ja ugnen å dotera baka kakera”. De eldade förut i ugnen med stora ”bakvedsträn” ”Som di va , la di in 
dem i ugnen”. Det var barrved och därefter rakade de ut askan. De eldade också i ena vrån av ugnen.  
 
Man gräddade brödet på en ar-ell (arild) = fyrkantiga stora härdar av tegel i en murad ugn. De bakade i en liten 
stuga, där en gumma bodde. Vid jäsning hade de enkom täcken för bak och dem bredde de ut på golvet. Brödet 
var varken tjockt eller tunt. Detta var det vardagliga brödet med hål i kakorna vid ena sidan.  
”Ja å dotera buttre (oss emellan Me att sköta grissla). Sen sulle kakera hänga i taket i köket på stänger, när de 
hade b8rstat å bröt. Sen fick de torka där”. 
 
Bak i Husaby på 60-70 talet - Bröllopsbröd 
Ida i Hallamarka född 1851 från Kulltorp, Husaby. 
Hemma i Kulltorp hade de en ugn, i vilken man samtidigt kunde grädda 20 kakor bröd. De brukade ha så stora 
bak. När de bakade vetekakor såsom till bröllop, var det inget hål i mitten på dem. De fick jäsa i runda formar 
(15-20 cm i diameter). 
”När di va jästa, satte di dem på ena grissla. Då på fjöla (fjöl kalla hos somliga meddelar i Medelplana och 
Österplana för fjål) pensla di dem me vispat helt ägg å sen strödde di socker å kanel på å sköt in kakera på arell = 
(arild =bakhärden). Annat bröd som brukades i förning vid bröllop i bygden det var sirapsbrö å vörtebrö å 
vetebrö. Vörtebrö var bra tjocka trinna kaker me hål i mitten. Så var det vita kaker av siktat rågmjöl: stålsikt di 
kalla´t. Sirapsbrö bakte si levar ”avlånga. 
 
Vardagsbröd va havre- och kornmjöl 
Rågbröd hade de ont om förr, sade torparsonen Alfred Lind född 1870 på Österäng, Forshem. 
De brukade blanda mjölet med havre och korn. ”Så sådde di mö blandkorn å hade te bröföa” Mycket havre 
odlade de. Därav bakades även hästabröd (jfr blad) 
 
Till julen 
Till julhögarna åt barnen bakade man jullevar i fason som lussekatter. En likadan lev fastän större sparades till 
vårlev = såkaka. Den togs fram och delades, när vårarbettet började. Till barnen bakades också om julen 
”pepparhästa å peppargubba” 
Jul-lev och vår-lev. 
 
Rågbröd var vanligast 
Stenhuggare Törn, Österplana född 1869, en ovanligt vederhäftig meddelare. Hemmet en backstuga. Fadern 
också stenhuggare. 
Han sade, att ”det var aldrig annat än rågbröd”. Kanske menade han i sitt eget föräldrahem, backstugan, där de 
bakade endast på grovmalen råg. Från 80-talet eller i varje fall säkert på 90-talet var mjölet toppsiktat.  
De hade det trångt i den lilla stugan och kunde inte förvara mycket bröd. Därför måste de baka ett par gånger i 
månaden i motsats till de stora bondgårdarna, där de kunde göra storbak på en halv tunna mjöl åt gång – men då 
möglade brödet!. 
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Man bakade runda hålkakor, som hängde si taket på brödspett = trästänger. 
Bönderna kunde ha fyra-fem kakspett i sitt kök. Brödet hårdnade. Vid användningen blötte man upp det i vatten. 
Hade man smör, så bredde man det före uppblötningen: ”Innan di doppa´t i vassänbar´t”. 
Men i Törns hem förekom sällan smör på 70-talet. Någon gång kunde man få breda flott på bröd. ”Smör var 
sällsynt har bönderna med”.  
 
Bröd i kista - Julbak 
Tilda Almqvist, Sågersta kvarn, Medelplana född 1860. 
Bröd sattes av många på spett och när det blev hårt, lades det i kista. Vetebröd förekom sällan, det kunde hända 
någon gång. 
Julbak: 
”På julen, då baka en väldi möe, både kaker å limpor”. Dessa var nästa bättre, när de var några dagar gamla. 
 
Julbak enligt traditioner i ett stenhuggartorp 
Enligt Hulda Karlsson född 1882 i stenhuggartorpet Nedre Vessla, Medelplana. 
Vid jul bakades höga runda bröd. De kallades kaker: vörtekaka. Den var omkring 30 cm.  
Vetekaka var också hög, men inte så stor. Den behandlades med ägg och kallades julakaker. 
Dessutom bakades jul-levar. De var tullade, ett slags julkusar.  
Limpor kallades där bara de avlånga bröden. 
I det hemmet bakades en särskild jullev, som var rund med urnupna kanter. Den lades på julbordet. Samtidigt 
bakades en vår-lev i samma modell. 
 
När vår-leven togs fram och delades 
Hulda Karlsson, Medelplana skildrade med stor värme högtidligheten den vårdag, då den stenhårda vårleven 
togs fram. Den var alltså bakad av vört som en stor rund kaka, urnupen i kanten och förvarades i sädesbingen 
tills vårbruket skulle ta sin början. Då got mor fram vårleven, mjukade upp den och delade den vid aftonvarden 
åt varenda en av familjens medlemmar. 
”Å det var så högtidligt!” Sade berätterskan med djup inlevelse. Det var tydligen en gammal religiös rit med 
betydelse för den kommande skörden (Se skildringen av stenhuggartorpet på kap Stenhuggeri Jfr i detta kap. 
samt Hästabröd . 
 
Bakning i den öppna spisen 
Fru Anna Frisén född i bondgård, Fullösa 1871, Söregården. 
Mellan storbaken i den murade ugnen brukade hennes mor göra limpor i vanlig stekpanna med skaft. 
Degen lades i pannan, som stod på en pannring över glöden. En plåt med handtag lades på som lock, alldeles 
rakt. På locket lades glöd och små tunna stickor, som tände spå. Detta blev effektiv överfärme. Brödet kunde bli 
15-20 cm högt, men det skulle vara vete i det. I bakugnen var det järnhall. 
 
Kakebröd, limpor, levar, skorpor 
I Bestorp, Medelplana enl. Kära Mor i Stenhuggaregården, Västerplana född i Bestorp 1862. 
I Kära Mors barndomshem bakade de kakebröd vid jul så mycket att det skulle räcka till påsk. Det hängdes om 
vintern i köket på tork. Annars hängde brödet på spett i ett mjölrum. Kakorna var nära 30 cm i diameter.  
Utåt slätten gjorde de kakorna större. 
Till aftonvard brukade barnen få en stor bit av en brödkaka. ”Mor la en klick smör på den å di fick bre ut ét 
själva. Då hadde di tänder – nog hadde di bättre än nu. Brö´t va så hårt: det rensa tänderna”. 
Limpor hade de bara vid tillfällen, när det skulle vara litet bättre. Det var sirap i dem och de ansågs litet bättre än 
kakorna. Det var mest runda limpor men avlånga levar. Kära Mor tillfrågades om användningen av ordet lev. 
Hon svävade litet på målet och sade ”Di sa mest limpor”. 
Skorpor 
I Bestorp användes inte I Kära Mors barndom (född 1862) några skorpor till vardags. Men på söndagsmorgonen 
fick man skorpor av vete till kaffe. 
 
Skorpor åt folket på Hjälmsäter 
Ida i Vråna var mejeripiga på Hjälmsäter på 1880-talet. Då bakades skorpor till ”folket” av blandat mjöl: vete 
och korn. Som degspad hade man ostvassla. 
Kaffedopp: Siktebröd 
Enligt Hedvig Karlsson Valåsen, Medelplana född 1890. I större hem hängdes kakor i taket av det grövsta 
brödet. Till kaffedopp kunde de i bondgårdar baka sikte brö och lät också det bli hårt. Det blev mjukt i kaffet.  
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Bröd omkring sekelskiftet i torpet Valåsen, Medelplana 
Enligt Hedvig Karlsson, torpardotter född 1890.  
I torpet bakade man i den gamla murade ugnen till 1908, då de fick en ordentlig järnspis. Förut hade de som 
somrarna satt in en gammal uttjänt järnspis på den öppna hällen i det om vintern oanvända kyffet, som kallades 
kök och där stora bakugnen var. I denna sommarspis var ugnen alldeles oanvändbar. Man bakade alltså i den 
gamla murade ugnen.  
Mest samsiktmjöl, det blev bättre bröd än av det sammalda. Fin stålsikt av råg användes i regel endast till jul. 
Man bakade inte hårt bröd annat än någon enstaka gång, då mor kunde baka litet hört bröd, s.k. tunnbröd av 
samsikt, samma deg som till det andra vanliga brödet. 
Det var vanliga mjuka hålkakor, pickade me picken.  
På Hedvigs tid, alltså på 90-talet och framöver köpte man nog mest pressjäst till degen, men mor brukade bättra 
på dess verkan med att ta bottensatsen efter dricka och lägga i degen.  
På 1870-talet, då det var ölbryggeri på Råbäck var det vanligt att folk köpte jäst i flaskor. Då kom de ända från 
Österplana dit för att köpa jäst. 
Torpet odlade litet vete. Till morgonkaffet hade man gärna litet enkelt vetebröd. Mor bakade långkakor av vete, 
släta, enkla levar. Om det var något kvar av degen, som inte räckte till en långkaka, kunde hon rulla några runda 
bullar, men skorpor gjordes av långkakor och egentligen endast till jul. 
Där i torpet var det bara vetelevarna, som kallades långkaker. Men en gumma från Österplana, toffelmakarens 
hustru född 1851 berättade från vinterkvällarna, då de gick på kardehjälp till varann: ”Di hadde inte så fint doppe 
då. Då va di glaa, då di fick baka långkaker (långa limpor), å skära skiver å” 
Julbröd i torpet Valåsen 
Till jul bakades sirapslimpor, både avlånga och runda. De kallades alla för limpor. I dem var det litet anis, fänkål 
och sirap.  
Till jul bakades också litet skorpor och av vetedegen gjordes flätor istället för de släta långkakorna och det 
ströddes pärlsocker på. Kanske var de också penslade med ägg, trodde Hedvig.  
Småbröd hade man inte mycket av . Men mor kunde a vanlig jäsdeg göra runda ringar: sockerringar som man 
doppade i pärlsocker. Eller hon gjorde avlånga kakor eller kringlor av degen. Båda dessa kallades nog i 
allmänhet kringlor. 
 
Hästabröd och hunnakaker (hundkakor) 
Enligt Kära Mor i Stenhuggaregården, Västerplana född 1862. 
De brukade baka häst- och hundbröd: hästabrö å hunnakaker av blandat havre- och kornbjöl. Detta bröd hängdes 
upp på spett att torka som vanligt bröd. 
Särskilt om våren, då de hade mycket sysslor, som krävde häst, bakade de hästbröd ”ve syssler”.  
När de körde uppför en lid, ”sulle di stanna lite å ta igen sig däruppe. Då vände hästen på huvet för att få sin 
brödbit”. På vintern var de inte så mycket ute med hästarna, utan då kunde man ta av det vanliga brödet med på 
färder efter häst.  
Hunnbrödet, hunnakaker var ungefär likadant 
 
Hästabrödet hängdes på selen 
Stenhuggare Törn, Österplana född 1869 berättade att ”böndera baka mycke hästabrö förr. Ve skogsarbete 
hängde de merendels hästabröskaka på selen ve ända på bog-trä´t”. Bog-träna går över nacken på hästen.  
När de körde sten från Österplana till Lidköping eller Håkantorp, fick alltid hästarna vila ett slag i Källby, där är 
en stor korsväg, där man antagningen möttes.  Där skulle hästen ha sin brödkaka. Likaså i Järpås. 
”Och på hemvägen fick häkta ha brökaker”. Men i Lidköping var det längre rast 1½-2 timmar och då bette man 
hästen med medhavt hö. 
 
Hästabröd till vårbruket – troligen rituellt 
Enligt Alfred Svensson från torp på Österäng, Forshem född 1870. 
Före hans tid bakade de kakor åt hästarna av ”havramjöl” De gavs åt hästarna, då man började vårbruket. Jfr 
vårlev. Det var dels ”för att di sulle få krafter å så glä dem, när di kom ut för harva”. 
 De hängde kakorna, som hade hål i mitten på selarna: ”på sela” ”Å när di höll då, gav di djura. Våra talte om ét” 
På Svenssons egen tid hade de tornister med förning åt hästarna. 
 
Bakredskap i ett torp 
Enligt Hedvig Karlsson, Valåsen, Medelplana född 1890. 
Det var tråg, bakbord, kävel, grissla, bakhorn, pick: fjål 
Käveln (uttalas tj) var en samt trärulle = kavel. 



 113

Bakfjålen var en rund eller oval träbräda med kort skaft att flytta brödkakorna från bakbordet till bakhyllan eller 
sofflocket att jäsa. 
Sedan flyttades kana med hjälp av fjålen över till grisslan av plåt med långt skaft. Med den skjutsade man in 
brödet i den murade ugnen och kunde också vid behov placera om brödkakorna under gräddningen.  
Med pick behandlade man kakans yta och med bakhornet gjorde man hål mitt uti. 
Fjål = fjöl i Husaby 
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Behandling och användning av frukt och bär på Kinnekulle 
 
Anders Törn, Österplana berättar om ett redskap att ta med upp i körsbärsträdet vid nerplockning av bär: 
Bäralöp, den var cylinderformig, gjord av körsbärsbark, som spikats på en ”träbott”. En bäralöp kunde vara 16-
23 cm i diameter och kunde rymma 3-5 liter. Upptill var det ett par hål för en snodd att bära bäralöpen i. Man 
kunde hänga den om halsen, medan man plockade ner bär. Redskapet tillverkades helst under savetiden: om 
något sötbärsträd fälldes då passade gubbarna på. Denna bark var synnerligen stark. Bäralöpen begagnades 
endast till bär. Törn berättade om en gubbe som kom med bär i sin bäralöp och hällde bären på en torkålla, som 
han hade stående på förstukvisten. Annars var det vanligt enligt flera sagesmän, att man torkade bär och frukt på 
ållor i bakugnen. 
 
Gamla Inga född 1849, berättade härom: ållorna såg ut som omkring 30 cm breda träbräden med kant. I botten 
var det små hål med omkring 10 cm avstånd. Vanligen torkades frukt efter bakning, men det hände att man 
måste elda upp ugnen litet extra, ty man bakade sällan 3-4 tjog brödkakor åt gången. 
Till marknaden i Lidköping i oktober fick man i Ingas ungdom och husmorstid gå de två milen in till Lidköping 
med mycket tunga bördor. Bl.a. torgförde man torkad frukt. Torgfolket samlades vid rådstugan, sedan fick de 
bära hem varorna åt fruarna. Detta var för 60-70 år sedan. Man torkade både äpple och päron på ållorna och 
vände på frukten under torkningen.  
 
Enligt Hulda Karlsson i ett stenhuggarhem i Medelplana född 1882: De torkade mycket frukt av skilda slag. 
Torkade körsbär (bigarråer?) åts i julhelgen som godsaker. De hade då även hemplockade nötter. 
Råa körsbär lades på buteljer på följande sätt: man klippte av dem med omkring 1 cm lång stjälk kvar och 
stoppade dem i torra buteljer. Som korkades och enl. sagesmannen troligen hartsades.  
Buteljerna ställdes därefter i källans rinnande vatten (Vässla) som vällde fram under rödstenskleven och aldrig 
sinade, aldrig frös till. Där stod buteljerna till jul, då man brukade äta upp bären, som var fullt friska och mycket 
härliga.  
 
Torkade sötbär lades i mjölkagrötskôrv vid slakten, tydligen som ett slag ”russin”. Det förekom i flera hem. 
Folket brukade enl. fru Kjellberg född Skiöldebrand från Hällekis lägga sina torkade körsbär i korngrynskorven 
med lever i, den där herrskapet lade russin. 
En omtyckt Kinnekullerätt var bärapannekaka = En pannkaka med ett tjockt lager sötbär överst.  
I många hem på Kinnekulle har sedan gammalt soppa på torkad frukt eller bärasoppa på torkade körsbär varit 
den stående rätten till juldagens middag, efterlängtad av barnen. 
 
Nypon (Tjuper) 
I många Kinnekullehem har man sedan gammalt samlat nypon = tjuper. Ville man ta vara på mycket nypon, 
tillkallade man ungdom som tjupehjälp och bjöd på tjupekalas. Den som bjöd ihop hjälpen, skulle ha plockat 
nyponen först och ha i ordning redskapen, som bestod av tjupepryler. Det var tillplattade hästskosöm, instuckna i 
små träskaft av pinnar. Med dem skulle man renska bort tjupelössen = kärnorna. 
Gästerna fick rensa. Enligt Kocka-Karl var det en pojke, som klöv och två fruntimmer som rensade. 
En gumma som sålde till uppköpande handlare, bjöd ihop till stort tjupekalas och hade 15-20 tjupepryler att 
rensa med . Hon bjöd på kaffe och halvor, berättade Göransson i Kuragebacken. Och hon hade kött och skalade, 
varma ”potater”. Vanligen hade hon någon son eller dotter hemma. Sedan arbetet var utfört, dansade de efter 
handklavér slängepolsker, vals, polkett m.m. 
 
Kaffe var inte vanligt då, säger Kocka-Karl som är äldre född 1853, men drick fick de väl ”för drick, det hade 
litet var. Å så sulle dä vara potatepannekaka. Den gjordes nog av bara kokta potatera”. 
Maten lagades då i öppen spis och potatispannekakan vändes för att bli brun. 
Nypon serverades inte alls på tjupekalasen, men somliga hem använde nyponmos, ”Tjupemos” som en riktig 
läckerhet på julen, vid bröllop och dyl. högtidliga tillfällen. 
 
Gamla Augusta Lidbeck född 1852, berättade: 
Tjuper hade mor för jämnan”. Andra bär hade de inte. Nypona hade skurits itu och så ”pelades” de, så att 
kärnorna kom ur. Då mor brygga om jul, tog hon en kanna vört”. I den kokade hon nypon, tjuper, så det blev 
riktigt gott och tjockt: ”gôtt och tjockt”. Det blev som en tjock sylt, som kallades tjupemos. ”Mor koka möe 
tjupemos, å de togs fram jämt te sugel´t (sovel) te jul å så potäter till”. ”Å , va de va gôtt! Di åt de te sugelt hela 
julen! Dä va inte alla, som hade vört. Men då fick de söta moset med sirap å socker; sirap va vanligast – annars 
kunne di inte äta de”.  
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Tjupemos användes även på begravningar och andra högtidliga tillfällen. När meddelaren var ung, tyckte hon 
tjupemoset smakade bäst på begravning, bättre än risgrynspuddingen.  
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Dräktskick 
 
Dräktskick på Kinnekulle och dess omnejd 
”Varenda klätrå, som vi hade, dä vävde mor” berättade Manne Wikström på Hönsäter från fiskartorpet Wiksnäs, 
där fadern försörjde familjen med att fiska och vara ”prickhållare” och lots vid hamnen.  
Men det var givetvis samma förhållande i de flesta hemmen: kvinnorna måste vara kunniga i att spinna och väva. 
Råvarorna ull och lin hämtades vanligen från egna djur och åkrar. Litet bomull måste ju köpas, och somliga 
köpte sitt lin på marknader, då det kom resande norrlänningar med denna vara. Så gjorde en del herrgårdar, som 
t.ex. Hjelmsäter, där rättarn på 1870-80-talet ombesörjde lin-inköpet på lussemarknaden. Samtidigt köpte han 
hem ½ pund lin till den egna familjens bruk. Man vävde också av nöthår – det blev stadiga hästtäcken, om man 
blandade väften med blåner och kardade detta tillsammans.  
 
Det närmaste kapitlet kommer här att ägnas åt vad jag kunnat uppteckna om en äldre generations klädedräkt. 
Några meddelare gav så detaljerade och intressanta skildringar av hur vissa bestämda åldringar i deras barndom 
gått klädda, att man nästan tror de skulle kunna väva och sy efter beskrivningen och på så vis få fram en 
dräkttyp, som har brukats i Kinnekullebygden i mitten av förra århundradet och ett par tiotal år framåt mer och 
mindre modifierat och i utdöende. Det skulle kunna betecknas som ”folkdräkter”, om man så vill med samma 
rätt, som man har upptagit många andra sockendräkter och gjort efter dem.  
Det är emellertid fullt tydligt, att färger, randningar och rutningar ha varit starkt individuella – och vad är 
naturligare? Så har det väl alltid varit. En folkdräkt såsom sådan har kanske aldrig existerat! Men en viss typ av 
klädedräkt har brukats allmänt under ett visst skede, så allmänt, att den kan gälla som bygdedräkt i ganska vid 
bemärkelse geografiskt taget.  
 
Mansdräkten 
Den första konkreta dräktbeskrivningen jag fick gällde en liten gubbe från Helledal i Forshem. Meddelaren, 
Anna Pettersson, är en fru född 1870, dotter till en kalkbrännare på Hönsäter. Hon minns från åttaårsåldern, hur 
en statkarl, som var dagsverkare, var klädd, när han regelbundet kom till Forshems kyrka. Han var alldeles 
ensam där om sin utstyrsel, och man förstår därför hur barnen noga studerat honom: 
Han hade korta grå vadmalsbyxor med spännen vid knäna. Västen var nog övervägande röd till bottenfärgen, 
vävd i kypert troligen, men möjligen i tuskaft. Tyget var rutigt; övervägande rött, samt vitt, svart och möjligen 
något brunt i färgställningen. Det var stora rutor 7-8 cm med mindre rutor ini. En 14-15 cm bred ullhalsduk, 
troligen stickad, vad lagd om lott över bröstet, så att fransarna stack fram nedanför västen. Hurdan skjorta han 
hade, minns ej meddelaren, men hon tror han hade hög hatt.  
 
Givetvis lockade beskrivningen till vidare efterforskning, och jag fick fram ett ganska rikt material, mest av 
personer födda på 1850- och 60-talen. Även gamla Inga på Råbäcks ålderdomshem och mor Greta på Hönsäter, 
båda födda 1849, ha gett sina bidrag till bilden av det äldre dräktskicket bland menige man på Kinnekulle. 
Vi ska i varje fall först ge ordet åt en klipsk gubbe med god iakttagelseförmåga. Han beskrev den gamla 
mansdräkten såsom han mindes den från sin barndomsbygd Sävared, strax söder om Kinnekulle. Jfr Forshem, 
som ligger på nordkanten och vars dräktbeskrivning också stämmer gott med en skildring från Björsäter, ännu 
litet längre mot norr. Man kan alltså inte begränsa dräkten till själva Kinnekulle.  
 
Frans i Rakås,  kalkbrännare på Råbäck var alltså född i Sävared 1865. Han berättade hur det förr var vanligt 
med byxor, som gick ner på halva benet och knäpptes med en knapprad. De brukades av de gamla i Frans egen 
barndom. Men, sade Frans: ”De allra gamlaste hade riktiga kortbyxor till knäna med spänne på byxorna. En del 
var av silver, men det var inte alla, som hade det, bara di rike – men det kunde vara bönder! Spännena var ibland 
blanka. De bar vita tjocka strumpor – de nöcka bara vita, för di hade för säk, att färgen fördärva garn´t!” 
Frans säger, att dels kunde de ha byxorna nerstoppade i strumporna, dels kunde byxorna gå utanpå strumperna – 
det berodde väl på vilken av de två byxmodellerna det gällde. Till knäbyxor bar de brokiga hemvävda 
strumpeband med tofsar på utsidan. ”Lågskor hade de jämt utom på vintern, då de hade snösocka. De var utå 
vadmal å knäpptes mä knappar å spändes åt ovanför smalbenet. Snösocka var täta, dä gick ingen snö igenom, om 
den var aldrig så djup.” De kunde även gå i kyrkan med snösockorna. ”De hade ena randiga västa, så granna: grå 
å blå å röda hade di möe. Röerånta västa (Rödrandiga) gagna di mö. Di var vanligast. De var ränder bå på tvära å 
opp å ner, bå små å stora ruter. De hade dem bå te helg och vardag. I bak var det grått, nån sorts vammal te 
rygg.” Beskrivningen på de små och stora rutorna och den röda färgen stämmer alldeles med Forshemsgubbens 
väst. Se ovan! 
Frans fortsätter beskrivningen. Det roande honom tydligt att få måla, hur de gamle var klädda, när han själv var 
ung. ”Å så va de kraga på västa som på en rock. Å så hade de brea skjortekraga med hålsöm å dem bredde di 
över västakragen, då di sulle vara fina å gick te kyrka. 
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Di hade också långa, brea uppvikta handlinner (manchetter). Di nöcka inte di skjortera ant’en di gick te kyrka. I 
vardags hade di mindre brea skjortekraga å handlinner. Halsduka hade di brea: röa å gula å alla sorter. De var så 
långa, så di kunne vira dem om halsen ett par gånger och kunne knyta dem om livet mä, när de sulle vara fina. Di 
var dubbla, virkata utå ullgarn, 15-20 cm breda. De gick å dra ut bredare. I vardags å på sommarn hade di dära 
sorter, som stack fram ett par tre tum under västen. De gamle gubba kunde ha halsduk omlindad också på 
sommarn. Rocka, di va så långa, så di räckte dem ända ner på tjockebena å hemmavävet grå å svarta mest. På 
vintern mörkare, om sommarn gråa kläder. Pälsar hade di. Han var rynkater, han hängde änna som en kjortel. Di 
var rynkta i bak å räckte en bra bit neranföre knäet. Dä va ena gjord (skärp) gick om här” (Frans visar på 
midjan). Den var av svart läder och fastsydd. Pälsen var knäppt fram med stora knappar i en knapprad. Men det 
var inga knapphål: ”Inga hôl i pälsen, utan dä va hänker utå skinn te å trä på knappen. En del hade sina pälsa 
vita, en del di färga yttersida med blåelse, ja di hade allt en sort till: ja tror de va bresilja: då ble di mörkblå. Dä 
var vammalskrage på pälsen. 
På huvet hade di höga svarta hatta mä små brätter: kyrkehatta. Kullen smalna å litet uppåt. Hemma i vardagslag 
hade di mössor, platta oppi med store skärma. Mest var dä blanka läderskärma.” På begravning var man ju i 
regel klädd litet extra. Frans berättar härom: ”På begravning hade di inte de vanlia västa, utan väst av svart 
vammal å byxorna också svarta, men strumporna var vita. Man såg ingen halsduk då! De kanske hade de brokiga 
under skjortan. Men skjortekragen hade de vikt över västakragen.” 
 
Vi ska låta gamla Inga, torpardotter, f. 1849, komplettera Frans åskådliga skildring av den gamla mansdräkten. 
Inga berättar, att hennes far hade gula byxor av skinn. Detsamma vet några andra av de allra äldsta att berätta, 
men tydligt är, att skinnbyxorna fått vika för vadmalsbyxorna, som de kanske hela tiden begagnat vid vissa tider 
och tillfällen.  
”När de hade svarta byxor, var västen svart hemmavävd”, sade Inga själv. Om de gula byxorna sade hon: ”Det 
var stora spännen att knäpp igen dem nerföre knäna å stora långa strumpor (två aviga å två räta maskor i 
stickningen) rätt över knäna. Det var stora snösockor ända till knäna med stora hakar ”te haka igen.” Det kunde 
allt vara spännen också, tillade Inga. "Snösocka va stoppade, mjuka å redia. Fick di snösockan på, så redde di säk 
mä kortbyxera.” 
Inga fortsatte: ”Västen skulle helst vara likadan som byxera. Di kunne också ha rö väst, dä var la på senare 
tiden” tydligen ett nytt mod i Ingas barndom! Västen skulle ha hornknappar och vara fodrad. Inga gjorde i sin 
beskrivning flera gånger skillnad på vad storfolk hade för kläder och vad de andra fick nöja sig med. Det går 
givetvis igen hos många. Inga säger intressant nog om byxorna, och detta gäller tydligen hennes barndom på 
1850-talet: 
”Dä var bara storfolk, som hade långbyxor. Det var inte var man som hade det. Men då togs snösockorna bort.” 
Samma klasskillnad gällde de virade halsdukarna, långschalarna, som gubben Frans hade sagt, att de hade, när 
de skulle vara fina. Så här beskrev Inga det: ”Karla hade långschal att lägga om nacken å vira omkring livet ett 
par vänner å knyta fram emella rocka. Det var storgubbarna det, som sulle ha sånt! De mindre bemedlata fick ha 
en halsduk å lägga om halsen. 
På skjortorna var det enligt Inga, stora kragar, som de vikte över västen. Men: ”Riker man hade stärkeskjorta 
med stora knappar både vid halsen och handleden.” Linningen var också stärkt. Skjortkragarna var släta. 
I fråga om överplagg nämner Inga kapprockarna. ”Karla sulle ha kapper på sina rocka, kapperocka. En 
kapperock mest över föttera å sen en krage mä två kapper på.” Hon berättar också om pälsarna, som enligt 
hennes minne räckte till knäna. Men sedan man tröttnat på att färga skinnen, kläddes de över med vadmal. De 
kallades foderpälsar. Strumporna färgades om sommaren i ”krukeblått.” 
 
En annan gumma, mor Betty, född 1852 på Österäng, hade mycket roligt att berätta om dräktskicket. På tal om 
halsdukar talade hon först om ”ullna, granna köpta halsdukar, som satt slätt inunder västen, men knuta i halsen. 
Var han så långer, så han inte kunne gömmas, stack han fram under västen.” Men, fortsatte mor Betty med 
eftertryck: ”Di rike å di fine folka som greva å Kylberg” hade granna, långa halsdukar virade, ”skärp kalla di 
dem” omkring halsen, ryggen och bröstet. Det var ”stora, stora doffser” knutna fram eller i sidan. ”Det hade di, 
när di var ute å åkte. Å när di gick mellan gårdarna. Kanhända di rike böndera hade såna” tillade mor Betty, men 
det visste hon inte säkert. 
När de skulle till kyrkan, berättar hon vidare, hade ”di vita stärkta skjortbröst å ett litet vitt kläe om halsen. 
Annars tog di skjortekragen utanpå rockakragen.”  
Notisen om ”greva å Kylberg” är rolig. ”Greva”, det var medlemmar av släkterna Hamilton, som förekom på 
flera gårdar i Kinnekullebygden: Blomberg, Hönsäter, Hjelmsäter, Österäng m.fl. i olika omgångar. Ett par 
bröder Kylberg var chefer dels vid Gössäters stenhuggeri och vid Österängs gård. De stod alltså i mor Bettys 
ögon på ett högt socialt trappsteg.  
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På 1870-talet användes långschalen eller långskärpet också till de grevliga barnen. Grevarna Gilbert, f. 1867 och 
Whatier, f. 1868, Hamilton ha skildrat hur de på sina resor till Skara läroverk och på andra resor om vintern var 
omvirade med ”långskärp”. Det var långa virkade (eventuellt stickade?) schalar att sno runt halsen och flera varv 
om livet. Det sades, att skärpen skulle värma bättre än en rock. ”Fryser ni, så spring av och värm er, hette det 
under åkning.” Det var tre timmars landsvägsresa på en flakvagn med två säten bakom varann. Denna vagn såg 
ut ungefär som en bredare trilla. Den välte en gång på väg till Skara. Slädar välte ofta. Det kanske ville till, att 
pojkarna var omvirade. Ytterrock förekom inte då för pojkar. De fick nöja sig med en sorts kavaj och för 
innebruk en kortare jacka. Långschalarna kom emellertid mer och mer i bruk. 
 
Torpareson Frans Lind, f. 1862 i Forshem, berättar från sin omgivning, att på 70-talet började de ha långschalar, 
och det blev så högmodernt, så det skulle varenda dräng ha. Schalen virades om dem och gick över halsen och 
ryggen. ”De svängde med de där å vira!” Jfr Kvinnornas bunnschalar och bajadärer! 
 
Västen 
Tydligen var under en tid de brokiga västarna de mest omtyckta liksom de brokiga kjolarna  (Jfr kvinnodräktens 
kapitel). Gamla Betty från Österäng, född 1852, berättade om västarna: ”Då vävde gummorna sig klänningar av 
många sorters garn, och blev det en tygbit över, så blev det väst åt karln.” Från Fors socken neråt Lilla Edet vid 
Göta älv finns det antecknat efter en gammal kvinna, f. 1860, att flickorna gav en brokig väst åt sin trolovade i 
fästmansgåva, och den skulle vara av samma tyg som hennes kjol. Det var säkert tyg av den kyrkebästa 
klänningen! 
 
En del västar i olika färger var ”bunna” = stickade. Från Björsäter berättade en man född 1859, fiskarn vid 
Årnäs, att i hans ungdom gamla gubbar kunde ha brokiga västar, som var att ”knäppa igen som en skjorta.” Av 
färgerna mindes han västar i randigt svart-vitt-gult. 
 
Vid högtidliga tillfällen kunde sidenvästar begagnas, inte bara av ”ståndspersoner”. Kocka-Karl, torpare på 
Råbäck, f. 1853, berättade härom: ”Gubba hade röa sidenvästa, men dä hade inte far, men om de va nôe te dräng, 
så sulle di ha en sån där väst.”  
 
Sidenvästarna hade väl också införts av de högre stånden. Fru Emelie Brinck (f. Tham) f. 1862 på St. Lund, 
Ledsjö sn, berättar om sin mors faster på Töreboda under Börstorp, att hon förvarade fina västar: Där var en i 
gult siden med broderade rankor av smala band. En väst var grön med något slags brokadband runt om. Den var 
fasonerad med veckat skört. (De förvaras nu på Skara museum). Där hos den gamla damen vävde de hemma fint 
”nappetyg” av silkenapp. De repade upp alla sidenlappar för hand, sedan kardades det och spanns och vävdes.  
Broderade västar var nog ej så ovanliga förr. En finns bevarad i Stenhuggaregården, Västerplana. Fram mot 
åttiotalet ha västarna blivit enklare, förlorat sin krage och vanligen sytts i svart, grått eller brunt allt efter 
byxornas färg. I regel har materialet varit vadmal. De broderade västarna voro i regel av enfärgat tyg men 
broderades i färger. 
 
Göransson, f. 1971 i Medelplana berättade om västarna i hans barndom: En del var öppna, en del knäpptes upp 
till hakan. De flesta var svarta, men de kunde vara grå med. På ”pingstavall” hade han sett röda västar med både 
fram- och bakstyckena rutiga.  
Knappar till västar, byxor, pälsar, rockar m.m. kunde vara hemgjorda av horn. Hornet blev elastiskt, när det lagts 
i varmt vatten.  
 
Strumpeband 
Somliga strumpeband var virkade, andra vävda. De kunde vara dels enkla i grått garn utan tofsar, dels ”rosiga” i 
många färger med tofsar vid sidan. Gamle lagårdskarlen Lage på Hjelmsäter f. 1858, säger, att det inte var 
många på hans tid, som ännu bar de rosiga strumpebanden, som var omkring 1 1/2 tum breda. Det var några 
riktigt gamla gubbar, som bar dem. 
 
De vävdes gärna av efser. Tofsarna måtte ha varit starkt bortlagda omkring 1860 på Kinnekulle, ty gamle Klas i 
Skärpingen, f. i Husaby 1856 mindes inte att han sett tofsar i hembygden. Däremot hade han sett dem på resande 
smålänningar på ett lantbruksmöte. 
 
Byxor 
De korta byxorna hölls ej uppe med hängslen. Personer födda 1869 och 71 berättade om byxorna, som var 
knäppta på halva benet. En gubbe från Ledsjö sn. (öster om Kullen) f. 1869 hade huvudsakligen sett grå eller 
svarta sådana byxor men även gula renskinnsbyxor, som hade söm med små knappar vid sidan.  
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”Herrekarlarna hade dem till ridbyxor”, tillade han. Denne gubbe hade också sett kortbyxor, ”mest på de gamla”, 
som till och med gick med ganska långt hår, så att de nervikta ”skjortekragarna” blev svarta.  
 
Fiskarfrun Djerf från Helledal, f. 1873, Forshem, berättade om byxor med tre knappar på ”utersidan”. Hon 
berättade det om sin gamle morfar, som bar väst, byxor och rock av samma tyg. Han hade långa grå strumpor på 
hela benet stickade med ”tre maskor rätt och en vrånger”. ”Han hade nog strumpeband, jag tror di var grå, di å”. 
Svarta lågskor och skörtrock. ”Håret hade morfar bra långt, rakt benat i pannan, så barna ville fläta honom. 
Skägget klippte han runt kinder och haka.  
 
Gubbarna, som var födda på 50-60-talen vittnade rätt ofta om att de själva brukat arbeta i mollskinnsbyxor, som 
var bruna, grå och alla sorter och inte hemvävda. Långbyxorna  infördes tydligen av de högre stånden, och när 
grevarna Hamilton födda 1867 och 68 gick i Skara skola, dög det inte att komma till skolan annat än i långbyxor, 
om man också var bara 9-10 år gammal. 
 
Göransson, f. i Medelplana 1871 säger emellertid om långbyxorna att di ”nöckas”= nyttjades mycket i hans fars 
tid: ”Karlarna hade vanliga långbyxor och korta stövlar, som gick mitt på benet eller lågskor med ett gult spänne 
över fotvristen. En del skor snördes ihop. 
 
Rockar 
Vad rockarna beträffar synes det, som om karlarna dels haft en kort ”tröja” till midjan av vadmal, dels långa 
skörterockar samt pälsar. Tröjan måtte ha varit en slät kavaj, troligen utan krage. En gubbe i Österäng men född i 
Medelplana 1859, berättar om gubbarnas kyrkdräkt, som de också kunde ha vid nattvardsgång: mörka kortbyxor 
med spänne vid sidorna, brokiga strumpeband. En med två knapprader. ”De hade ingen annan rock, när de gick 
te nattvarden än den där tröja.” Fårpäls med en läderrem i midjan – senare blev de raka. 
 
Den långa vadmalsrocken kunde kallas skörtarock, men vanligen hette den smällepiskerock, berättade O. 
Nilsson i Årnäs, f. 1859 i Björsäter. Rocken räckte till knäna. Skörten var lika långa fram och bak: "Då kom 
gubba mä de där skörta, så dä segla omkring dem.” Rocken knäpptes till midjan och skörtet var öppet bak. Där 
hade de fickor med snusdosa i. 
 
”Skörterocka av duffel hade di gubba, som var finare, annars vammal det mesta, när jag var pojk å i fars tid. Di 
var rätt så vida, sade Göranson i Kuragebacken, f. 1871. 
 
Ett annat smeknamn på de långa rockarna var klasspiskerocka. Meddelat av Ad. Larsson, f. 1869 i Ledsjö sn. 
Rocken hade skört och tre-fyra stora knappar bak, som de gamle gubbarna hade. Rocken gick ner på halva benet. 
Pojkarna skämtade och kallade dem ”klasspiskerocka”, för ”skörta blixtra omkring dom och slo.” En del pojkar 
hade också sådana rockar till en slags helgdagsdräkt. Men de flesta passade ej i dem. 
 
Frans Lind från Forshem, f. 1862, berättar om plagget: ”Gubbarna hade grå skörtarock, som kallades 
smällepiskerock. Den hade långa skört mitt på ”smalaben’t” med tre knappar bak och ”fliker” (fickor). Gubbarna 
brukade torka sig om munnen och näsan med undersidan på själva rockaskörtet. Skörtet var nog tunnare än 
rocken upptill, där det nog var stoppat, kanske var det flerdubbelt med foder där. ”Te spotta å snuta, det fick ju 
gå vilt inpå golvet överallt.” Både gubbar och gummor snusade. Gummorna kunde ta upp underkjolen och torka 
munnen och näsan. ”De, som var något, hade ju snusnäsdukar.” 
När Frans Lind skulle konfirmeras omkring 1877 hade han hemmavävda byxor och en lånad rock av blåaktigt 
kläde. Det var köpetyg. En annan pojke ägde den, och den fick ”gå i låne”. Linds både farfar och morfar hade 
burit kortbyxor, grå, bruna eller svarta med spännen. Till vardags brukade de mörka strumpeband utan tofs, men 
till helgdags brokiga strumpeband med tofsar. 
 
Manne Wikström, Hönsäter, f. 1854, beskriver sin fars och sin barndoms dräkt sålunda: ”Far hade skörtarock. Di 
va svarta merendels. Det gagna di för de mesta, särskilt de gamle. Rocka var ej insvängda, men hade skört bak, å 
di var allt något vidare. Vi pôjka hade små, hela mera som kavajer, men di äldre, di hade skörtarockar.” 
 
Fredrik Karlsson, Forshem, f. 1868, hade sett män i korta byxor ”me ena rem kring knät”. 
 
Alfred Svensson, torp Österäng, f. 1870, såg gubba ”me spänne ve knäna”. Det var svarta och bruna hemvävda 
byxor, långstrumpor mest ofärgade och skor, grova av läder med spännen. 
 
 
 



 120

Pälsar 
Pälsarna var tydligen långa för karlarna men korta för kvinnorna. De äldsta gubbarna, som beskrivas av mina 
sagesmän, bar vita fårskinnspälsar med ullen inåt. De var åtsittande i midjan med en lädergjord = fastsytt skärp. 
Sedan gick den yviga nederdelen av pälsen långt ner på benet. ”Ner på tjockebenet” sade Frans i Rakås. Till 
knäna, vittnade Anna Petterson i Forshem. Modet har väl varierat något. Dessa långa svängda pälsar kallades 
kolt. Senare färgades emellanåt pälsens utsida med bresilja och blåelse, så den blev svartblå. Nästa steg var att 
klä över pälsen med vadmal, det blev alltså en foderpäls = forapäls, som tycks ha varit något kortare än kolten. 
Den var rakare i snittet. Det var tydligt, att även skörtarockarna raknade i snittet. Vad färgen angår, talades även 
om skosvärta och kimrök. Skinnen färgades i regel hemma, när de kom från garvarn. I stället för knapphål gjorde 
man ”stoppar”, ”som en hysk av en smal läderrem. Kvinnorna hade ibland knapphål i sina ”tröjer” av skinn. Det 
fanns de, som hade två knapprader i sin päls.  
En kvinna från Upphärad, f. 1864, berättar om de vida pälsarna, som hon kallar kjortelpälsar, att de hade 
skinnslåar fram, där knapparna satt i två rader och att det var en nerfällskrage av skinn på kjortelpälsen (= 
kolten). Ett plagg, som hon kallade ”skaelpälsa” var raka som en vanlig rock.  
 
Förskinn 
Förskinn av kalv brukades allmänt både bland stenhuggare, kalkbrännare och jordbruksarbetare förr. Det hade 
skärp och rem om nacken. Det kunde också gå runt och knäppas fram med spänne. Stort var det: gick nästan upp 
under hakan och nådde långt nedanför knäna, berättade Klas i Skärpingen, gammal kalkbrännare, f. 1856. I hans 
yngre dagar fick man köpa ett garvat kalvskinn för 3 kr, men sedan fick man sy det själv. Vanligen fick karlarna 
sy det, ”ty det var för hårt för frun”. Till synål hade man ett redskap, grovt nästan som en syl. 
 
Gubben Gustaf Johansson, som också bott på Blomberg, talade om att man kunde få köpa färdiga förskinn för 4-
5 riksdaler. Någon enstaka dräng kunde få ett förskinn med i lönen bland sina ”småpersedlar”. I lagården 
arbetade man i träskor och med förskinn. 
 
Skjortor 
Skjortorna för drängar o.d. skulle vara vita vanligen, sade en gubbe, f. 1859. Men arbetsskjortorna var nog i regel 
gjorda av vitt ”blaggarn”, så grova, så de stack i ryggen”, sade Klas i Skärpingen, f. 1856. En del av hans 
jämnåriga har talat om de nervikta ”skjortekragarna”, av vilka de finaste kunde ha hålsöm eller vara broderade, 
liksom de hade broderade handlinner = manchetter på brudgumsskjortorna. Men de flesta vittnade, att 
skjortkragarna var släta liksom linningarna. Gamle Klas i Skärpingen berättar om styva skjortkragar som gick 
ända upp till ”örsnippen”, tydligen ”fadermördare”. 
Dessa kragar var lösa att knäppa på sig, och sådana såg man på gamla gubbar enligt Johansson, f. 1859, i Källby. 
Samma tid hade de vid högtidliga tillfällen vita halsdukar av sockerduk, inte broderade, men virade i flera varv 
kring halsen. Ida i Kullatorp, Husaby, f. 1851, beskrev också de stärkta, styva, vita dubbla kragarna: "men då 
stod snippen upp vid hakan”. 
”När di inte nöka krava” (När de ej nyttjade kragar), hade di stora ullna halsdukar i alla möjliga färger.” Dessa 
moder ha tydligen gått över i varann. Med fadermördarna har väl de vita halsdukarna gjort sitt intåg i bygden. 
Samma gumma skildrar männen i resdräkt sålunda: 
”På resa hade di stora kapprockar med stora kragar ner på axlera och så skärp, som de tok om halsen, snodde 
fram över bröstet och virade om midja och knöt vid sidan.” Jfr långskärp ovan mm. 
 
Hur en kyrkstöt kunde vara utstyrd ända till omkring 1880 i Medelplana kyrka, berättade Mia Magnusson, f. 
1873: Kyrkstöten bar ingen krage men en bred yllehalsduk i alla möjliga granna färger: rött, grönt och gult. Han 
lade den i kors i halsgropen, sedan doldes den av västen, men fransarna hängde neranför västen omkring 7-8 cm. 
Gubben hade en lång rock, troligen rak. Den torde ha varit svart, men var nu grönskiftande. Innanför 
långbyxorna hade han stövlarnas höga skaft.  
Det kunde vara ull inblandat i männens underkläder, de hemvävda. Liksom i kvinnornas stubbkjolar. Men 
kalsonger nyttjade varken män eller kvinnor. Alla slag av skjortor och lintyg var väl däremot mycket långa. 
Detta var väl räddningen för kläderna, ty i fråga om överplagg hade de flesta bara en vardagsdräkt och en 
helgdagsdräkt.  
 
Huvudbonad 
På huvudet i kyrkan brukade gubbarna i regel hög hatt. Somliga beskriver hattarna med hög kulle, litet 
smalnande upptill och smala brätter. Modet växlade väl därvidlag. Hemma gick de i enklare huvudbonader. 
Ibland sydda av vadmal (och med en skärm framtill, kanske inte alltid med skärm) Årnäsfiskarn, född 1859, 
berättade, hur han själv som pojke haft mössor av svart skinn, av hund eller kattskinn. Gubbarna bar vanligen en 
skinnmössa med skärm, kallad lô-mössa = luden mössa.  
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Dräktskick bland de gamla stenhuggarna 
Enligt Anders Törn, f. 1869 i Österplana. 
I berget arbetade de med blaggarnsskjortor. På sjuttiotalet fanns intet annat. Bomullen kom in på 80-talet. De bar 
allmänt förskinn. De som var gubbar i Törns barndom, begagnade träskor i berget, alltså på 70-talet ungefär. På 
vintern hade de stövlar. I träskorna hade de sockar med många slags bötter (lagning). Sockorna var bunna = 
stickade. Frampå 80-talet började de beslå hälen med fårskinn eller kalvskinn. Håret satt kvar på fårskinnet, men 
inte på kalvskinnet. 
Röd väst av hemvävt rutigt tyg var vanlig för de gamla, då Törn var ung. ”Allti röa – de gamle gubba hade dem – 
de minns ja de hade. Di mesta var rutia (=västarna) som de gamle gubba hade ända in på 80-talet.” Törn 
beskriver en gammal stenhuggare i Kollebeck (Österplana). Det var omkring 1877-78, då Törn var 8-9 år 
gammal. Andreas i Kollbeck bar kortbyxor av mollskinn, troligen grå. Men han tillägger försiktigtvis, att kanske 
byxorna var grå av kalkdamm. Gamle Andreas bar förskinn och ”hemvävder rö väst”. Senare hade de oftast väst 
i samma tyg som vadmalsrocken. Rocken bar de, när de inte hade päls av fårskinn. Den räckte ”te mitte på 
tjockebenet”. 
Pälsarna var mest ofärgade. Men ibland var de svärtade svartblå med färgämnet bresilja. En del hade skinnvästar, 
mest ofärgade och utan ärmar. Ullen satt inåt. I skinnvästarna var det mestadels två rader av gamla 
knektaknappar av messing ur gamla munderingar. På gamla ställen finns de ännu kvar, de gamla 
messingsknapparna. Ovan skildrade dräktskick gäller givetvis inte bara stenhuggare.  
 
Kvinnodräkten 
Det är ont om bevarade textilrester från kvinnornas dräkter på 1840-80 talet. Här och var finns en liten mer eller 
mindre broderad silke-mössa, ibland även med ”lin” kvar att sätta över håret framtill. En del gamla huvuddukar 
finnas, i regel mycket stora. En del schalar av olika typ. En del förkläden. Men föremålen är sällsynta och gamla 
kjolar eller snörade liv eller dylikt har i varje fall inte upptecknaren lyckats träffa på. Men ännu lever ganska 
mycket minnen av äldre dräktskick, sådant som meddelarna sett det med egna ögon hos dem, som var gamla i 
deras egen barndom, ofta hos farmödrar och mormödrar. Jag vill dra fram några konkreta exempel ur 
Kinnekullekvinnornas garderob och försöka få fram några allmänna drag. 
 
Kvinnodräkt i Källby i början på 1800-talet 
Meddelare: Fru Alma Gustafsson i Brogården, Källby sn, f. 1864. 
Hennes mormor hette Britta Nilsdotter i Brogården, f. 1791. Hon brukade bära snörade livstycken. Alma beskrev 
(1944) en av mormoderns dräkter: kjol, liv, förklä, axelschal, särk. Mormor bar en rutig kjol av tageltyg: ”de va 
så tunt å styft å så va de så mö rynker här.” ”Han va storrutig, kjolen med alla färger på båda leder: brunt å svart 
å grått å vitt. De va liv te kjolen ock. De va sådana här rörer i.” På beskrivning var det tydligen s.k. snoddade 
sömmar. Livet var mycket urringat och hopsatt med rätt så stora vanliga hakar och hyskor. Ett liv hade många 
skört: ”De skänkte mi mamma te Skara museum.” ”Hon kunde också ha det röda livet te den där tagelkjolen.” 
”Hon hade hemmavävda ullna kjolar i olika färger. På den tiden sulle di sy så många olika.” Svart klänning hade 
de aldrig i kyrkan annat än när de gick till nattvard och på stora helgdagar. Till klänningen hörde ullförkläde. 
Alma beskriver ett som mormor burit: Det var grönt i botten med olika ränder på tvären: vitt och blått och litet 
svart, men det var inte mycket. ”Å så va de ena sno trädder i övre fållen å knöts i sidan med tofsar me likadana 
färger som i rändera.” Bården var minst 10 cm bred med lika breda ränder av alla färgerna, samma som i 
ränderna.  
Särken hade krage med spets. Långa ärmar med släta ”handlinner” med spets i kanten. Till axlaschalar kunde de 
ha hemvävda ”ullna kläe, di kalla’t”. De hemvävda var rätt så stora och rutiga. Annars kunde de ha köpta 
blommiga schalar. 
Mormors huvudbonader berättade Alma intet om, troligen ”mössa och lin” till bäst, ty det hade modern ännu på 
sin konfirmation omkring 1850.  
 
Dräktskick : Kvinnodräkt i Österplana på 1890-talet 
Meddelare: Petrus Törnqvist, hantverkare, samlarvurm, f. i Medelplana 1893.  
Vid 12-15 års ålder såg han en gumma klädd som följer: Hon hade linne av blaggarn. Ärmen räckte = tudde till 
armbågen ungefär. Stumporna var vita. Under knät hade hon ”ofantelit granna hemmavävda strumpeband, vävda 
av Petter-Marja”. De hade inga tofsar. Hon bar en fin brun kjol, slät med en bård, som var mörkare brun – 
”likadant hade mormor!” – Invändigt hade hon skoning på kjolen av kjolens färg. Fickan, fickalommen, den var 
lös, men hängde mot linningen, fastsydd vid kjolen på insidan. Hon hade en vacker silkeduk, "selduk"” med 19 
knutar på varje frans. ”Byxor har ja aldri haft några”, sa den gamla. Till överplagg hade hon en pälströja, fodrad 
med skinn, både ärmar och allt. Inuti tröjan satt ett band fäst i ryggen. Med det knöt hon åt tröjan. När hon ej 
hade pälsen, bar hon en slät jacka. Skodon: lärskor = grova kängor. Meddelarens mormor likadant. Mormor hade 
vit huvudduk. 
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Från Medelplana beskriver Selma Lind, f. 1870, hur hon i åttaårsåldern varje söndag brukade se en gammal 
kvinna komma till kyrkan klädd på följande vis: 
Hon bar en tjock kjol, rynkad runt omkring. Den var randig i grått och rött. Hon bar också ett rutigt ullförkläde 
med randiga hemvävda band. Grått ingick i randningen. Bandet satt som linning på förklädet och var knutet i 
sidan med tofsar. Det var en tum brett. Under förklädet hade gumman en lös ficka av vanlig hemvävd vadmal. 
Där förvarade hon en näsduk, glasögon och socker. Dessutom hade hon en rutig näsduk lindad kring den stora 
psalmboken. Som liv hade den gamla en lös ”tröja” (troligen en jacka) i modell som de nattröjor de hade förr. På 
huvudet bar hon en stor, vit duk knuten. Den var stor som en bordduk och gick långt ner på ryggen. Den hade 
smala, smala blå och röda ränder. Om axlarna hade hon en likadan schal med litet mera blått i. Det var tecken på 
att man var litet förmögen, om man hade klä’et stort, berättar Cornelia Larsson på Råbäck. Hennes farmor var 
född på 1820-talet, och efter henne bevarar Cornelia väldiga hemvävda huvuddukar i rutigt blått och vitt, 104 cm 
i fyrkant med vackra hörn (en vacker vävteknik, påminnande något om den uppländska Skoklosterväven.).  I 
kyrkan hade dock farmodern gagnat helvitt huvudkläde, vars ”snipp” gick ner till midjan. (Jfr vita huvudkläden 
och förkläden) 
 
Kjolar 
De gamla tyckas mycket ha begagnat randiga kjolar. Frans i Rakås, f. 1865, som hade ovanligt väl reda på sig 
även i fråga om mansdräkten, berättade om modern född 1840: 
”Mors kjortler var mest ännarånnet tyg = randigt på längden.” Det kunde var gult och blått och flera färger, 
olika. Men Frans anmärker också, att när kvinnorna hade t.ex. gult i sina livstycken, hade de gärna bruna kjolar. 
Tyget var då färgat med stenmossa = stenamôssabrunt. 
 
Frans Lind i Forshem, f. 1862, minns mest enfärgade kjolar, e-leta av mörkt nappetyg, mest i gråbrunt. Kjolarna 
var mycket vida, 5-6 meter, säger Frans i Rakås, 6 alnar berättas från Forshem. 
 
En gammal kvinna i Lukastorp berättade, att hon själv haft kjolar med 10 alnars vidd (= 6 m), men att en 
sömmerska omkring 1897 sagt, att ”sulle de vara riktigt modernt, så sulle de vara 18 alnar”. 13 alnar ansåg hon 
inte ovanligt i vidden. Hela kjolen var då ”forad” = fodrad och i livet var det fjädrar och kragen hög.  
 
Gamla mor Anna Lisa Ström, född 1851 på Österäng, Forshem i ett torparhem vittnade om, att kjolarna om 
vintern gärna varit av rutigt ylle, inte sällan rödrutiga. På sommarn bar man bomullskjolar. Och kläderna var 
sydda med hemspunnen tråd. Mor Ström hade själv spunnit tråd.  
 
Selma S., Hellekis var född 1871. Hon berättade om sin mor, hur hon vävde klädningstyger av nappetyg. Barnen 
hade gått mest i hemvävda klädningar, nappeklädning. Modern brukade repa upp strumpgarn. Man skrubbade 
också sönder gamla västar o.d. till nappe. Man hade en skrubbestol. ”Ena skrubba satt fast i stolen, den andra ho 
va lös”, sade Selma. Efter skrubbningen skulle det kardas, helst med litet ny ull i. Sedan spanns det på vanligt 
sätt till garn. Nappetyg torde ha varit det vanligaste till kjolarna.  
 
Ester Gustafsson, f. i Kinnekleva 1890, berättade om moderns kjolar i en präktig bondgård: De var av tjockt 
hemvävt nappetyg, randigt i olika färger. 
 
Mor Greta, f. 1849, Österplana, skrubbade ihop ull, blåner och ”strumpesocka” och ”Då sulle ja karda de med 
fina karder, små ullakarer, lite tjockare än fingret, inna ja kunne spinna’t. De ble te väva vardagskjortla å 
häldaskjorla med ”. (Helgdagskjortlar) 
 
”Kära mor” i Stenhuggaregården, Västerplana har mycket väl reda på gammalt dräktskick. Hon vittnade om den 
äldre generationens kjolar, att de kunde vara både enfärgade och randiga. De stötte inte i golvet, men de kunde 
vara 8 alnar i vidden, berättade hon. ”Kära mor” var född 1862 i Medelplana.  
 
Snörade liv 
”Kära mor” var född 1862 i Medelplana. Hon berättade även, att gummorna i hennes barndom, alltså omkring 
1870 bar snörade livstycken med en schal över.  
 
En gammal kvinnodräkt beskrevs rätt utförligt av Fredrik i Friheten, Forshem, från ett fiskar-snickarhem. Han 
hade sett sin farmor född 1809, bonddotter från Forshem, gift med en torpare vid Hellekis. Hon brukade bära de 
snörade livstyckena och hade färgat och spunnit garnet till dem själv. En klädning hon ägde, hade särskilt fäst sig 
i Fredriks minne: Den var rödrutig och troligen av bomullstyg, men hon hade den till bäst. Tydligen var liv och 
kjol hopsydda, en klädning med skjortärmar av det rödrutiga tyget. Det var ben i livet, som var öppet fram med 
snörning.  
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Fredrik minns inte fullt säkert, vad hon hade över urringningen, men tror det var en axelschal, instoppad under 
klädningslivet, mörk och blommig. Kjolen var rynkad. Ägarinnan till klädningen hette Britta Olofsdotter och 
levde till 1890. Fredrik påstår, att den beskrivna klädningen fanns kvar vid hennes död och skall ha sålts av 
hennes dotter för omkring 25 kr till brukspatron Skiöldebrand eller dr Nyström. Han hoppas, att den hamnade på 
Nationalmuseum, sade han. (Den är efterfrågad på Nordiska Museet, men där visste man intet om den).  På 
vintern hade Britta Olofsdotter gått i en ullklädning av samma modell av hemspunnet och hemvävt tyg. Hon var 
skicklig i handarbeten: ”Det var en väldig  gumma te ha fina händer”, sade sonsonen, som även noga beskrev 
hennes fina silkemössor, som hon tillverkat själv och bar, när hon besökte barn och barnbarn. (Se ”mössa och 
lin”) 
 
De gamla, som var födda på 1850-talet hade i flera fall själva i sina yngre dagar burit de snörade livstyckena. 
Sålunda beskrev mor Ström på Österäng, f. 1851, att hon burit snörade livstycken, vanligen bara kallade snörliv 
(icke att förväxla med senare tids korsetter). Man snörade ihop dem med en nål. Somliga sade: en nål av ben. 
Man bar dessa livstycken direkt över särken, som kunde ha halvlång eller lång ärm. Vanligen tycks särkärmarna 
ha gått till armbågen. Så gick man i arbete på herrgården, sade mor Ström. Och livstyckena kunde vara olika, 
ibland av skinn. Det var inte så noga med färgen på livstyckena, och de kunde vara hopsnörda ibland med en 
läderrem, ibland med flätade snören. 
 
Somliga vittnade om granna livstycken. Ester Gustafsson från Kinne-Kleva såg sin mormor i rött livstycke och 
vita särkärmar, möjligen med hålsöm på. Hon var bondmora och född 1808 eller 1809. 
 
Torparsonen Frans Lind från Österäng, Forshem sn, f. 1862, hade starka intryck av den gamla kvinnodräkten. 
Han beskrev från sin ungdom, hur kvinnorna där gick i hemvävda livstycken, som åtminstone brukade vara i två 
färger, vanligen var de rutiga. Lind hade ett intryck av att rutorna var större i kvinnornas livstycken än i männens 
västar. De var alltid av ylle och färgerna kunde växla. Det kunde vara rött, vitt och blått i livstycket, men Lind 
mindes mest gult- och rödrutigt. Livstyckena beskriver han som ganska urringade fram men baktill gick de högre 
upp. På sommarn kunde kvinnorna ibland ”cedera” livstycket och gick i bara kjol och lintyg. De gamla hade 
lintygsärmen en bit över armbågen, de unga hade litet kortare ärmar. Man kunde ha muddar av särkens tyg. De 
hade linning vid handleden som knöts med dragsko ovanför armbågen. 
 
En annan ifrån Forshem berättade om sin mormors grönrutiga livstycken. Kvinnorna hade väl då såsom alltid 
litet olika smak i fråga om färger, rutning och randning och olika fantasi i sammansättningen. 
Livstyckena kunde ibland prydas av stickningar. Frans i Rakås från Sävared, alltså söder om Kinnekulle, 
berättade om dräktskick från hans barndom, att ”på livstyckena var det stickningar och så var de lite viare 
(vidare) nerom midjan”. Troligen var det skört.  
 
Även andra vittnade om den modellen. De hakades igen nertill och snörades upptill, sade Frans. Vad färgen 
angår, hade han intryck av att de för det mesta hade gult med i livstycket. Men det var alltid någon sorts ränder i 
det gula. En 80-årig gumma mindes han från omkring 1880. Han tror hon gick i ett eldrött livstycke. Frans 
gjorde sedan ett tillägg om livstyckena: det kunde vara 3-4 sorters färger i dem. De gick rätt högt upp, inte ända 
till halsen, men inte långt ifrån. Han talar om en bred fällkrage, men månne inte den satt på särken? Särkärmen 
hade enligt Frans en liten smal hålsöm på linningen och en liten broderad blomranka. Det var nog de finaste 
särkarna detta. De räckte ”te föttera”. 
 
En gammal man, Lage, ladugårdskarl på Hjälmsäter, Medelplana, f. 1858, hade ett dunkelt minne av att 
mormodern burit broderat livstycke, men han var ej fullt säker. Kanske var det stickningarna han tänkte på. ”På 
den tiden hade de mer broderat”, sade gubben tankfullt. Men skjortor med brodyr minns han inte.  
 
En gammal man från Medelplana, Blom, f. 1867, berättade hur mormodern, född omkring år 1800 i Husaby sn i 
dagligt bruk bar livstycken, som var snörade fram. Svarta, bruna, röda förekom ofta. Ad. Larsson i Lukastorp var 
från Ledsjö sn och mindes att det fanns snörade livstycken, men tillade han: inte många. Han var född 1869. 
 
Gamla Betty på Österängs ålderdomshem, f. 1852, berättade hur kvinnorna inne gick bara i en kjortel och ett litet 
kort liv med ett litet, litet skört med ett par knappar bak. ”De tok på sek kjolen först.” Skörtet var smalt och 
omkring 6 cm brett. ”De hade inga unnerklär, men en särk; det kan ingen begripa hur de kunne bärga sek.” 
 
Underkjol och krinolin 
Alla berättarna var ense om att byxor var ett för den äldre kvinnogenerationen okänt plagg. En kvinna från 
Forshem, f. 1870, säger: ”Mor hade inga byxor på länge å ändå gick hon på herrgården å stod på vintern å 
lassade gödsel.” 
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Hilda Gustafsson på Blomberg, 1881, berättade, att i hemmes barndom fanns inga byxor. ”Sedan blev det öppen 
modell. De fick allt frysa.” Hon berättade om en gammal lagårdsjungfru, som måste ut för att vattna korna på 
vintern. Hon hade bara en kjol, blev våt och det frös till. 
 
Men en del hade tjocka underkjolar, som kunde vara mycket tjocka och styva. Mor Greta, f. 1849, berättade: 
”Mor sydde en underkjortel av nappegarn å ställde den mitt på golvet. 
”Oftast hade de endast en underkjol, hemvävd av ylle”, sade en från Forshem, f. 1870. 
 
Frans i Rakås, f. i Sävared 1865: ”Krinoliner hade di då, men det var nästan bortlagt. Unnerkjorta hade di utå 
fårskinn med ullen inåt. En del hade stubb. Den sto änna som ett täcke.” Stubben var dubbel, troligen med ull 
emellan enligt Frans. Det tålde säkert vid att ha varm underkjol, när de bar krinolin. 
 
Gamla Inga, f. 1849, hade själv haft krinolin: ”Krinolin ä la inte så långt bôrt. De kan la inte vara mer än sexti år 
sedan. Ja hade allt ja me. Vida kjortlar: å ja!” 
 
Förkläden 
Förklädena tyckas ha varit av rätt skilda slag. Somliga talar om randiga ylleförkläden, andra om förkläden med 
en bård upptill och nertill. Förkläden med tumsbreda hemvävda band knutna i sidan med tofsar. Broderade 
förkläden – sådana talade gamle lagårdskarlen Lage om på Hjelmsäter, att hans mormor burit. Lage själv var 
född 1858. Han tror också att dessa förkläden var långa. 
 
Frans i Rakås talade om svarta moiréförkläden över de randiga kjolarna. ”Vita förklän hade di bara ve 
begravninger å bröllop å då var det svarta klänninger.” 
 
Från sin mormor i Husaby, f. 1823, förvarar fru Anna Olsén (Husaby) ett par fina förkläden, båda svarta. 
Ett är av grov svart tyll med ståtligt trätt mönster nertill i ljus rosa. Det andra är av svart mohair med en liten 
bröstlapp. Det har ett mönster i applikation, sytt med någon sorts langett, som påminner om kedjesöm. Det är 
sytt på brun tyll, som går runt förklädet och bröstlappen.  
 
De begagnade mest enfärgade förkläden, påstod Frans Lind, torparson från Forshem, f. 1862. Men nertill hade 
förklädet en bred bård, som var ”mest i regnbågens färger” av alla sorters garn. Han hade just talat om de 
enfärgade mörka kjolarna, som gick mest i gråbrunt av nappetyg. Kanske var förklädet av samma slag? Men 
meddelaren medgav, att de även kunde begagna randiga förkläden, men inte rutiga, mest enfärgade, vidhöll han.  
Vid nattvardsgång begagnade hans mor något tunt svart tyg till förkläde, svart klädning och svart silkeduk.  
 
”Förklädena var mest ullna i blått och grönt”, sade gamla mor Greta, f. 1849. De hade en bård nertill och en liten 
bård upptill, beskrev hon. 
 
Knektdottern Anna Lovisa Pettersson f. 1851 i Österplana, hade själv haft ett ullförkläde i svart botten med stora 
granna bårder. Hennes mor hade burit snörade livstycken, som sommartid kunde vara blommiga.   
 
Fickor: pryskor eller prusker? 
Somliga hade lösa fickor under förklädet, så som beskrives från slutet av 1870-talet. Hvass från Fullösa, f. 1873, 
beskrev att kvinnorna i hans ungdom allmänt bar så kallade prusker. Det var stora fickor av blaggarn som en 
liten säck på en linning innanför klänningskjolen. De hade sprund i sidan på kjolen, så att de kunde komma åt 
pruskan. De hade ju i regel alltid förkläden. 
Pruska = lös ficka 
Flik = insydd ficka 
Flikabrö = matsäcksbröd i fickan. 
 
Axelschalar 
Till de snörade livstyckena, som ju i regel var bra öppna fram, bar kvinnorna förr axelschalar även i 
Kinnekullebygden. Axlaschala, sade mor Greta, f. 1849. Omkring 1 m breda och 1 m långa väl ”målt” = mätt. 
”De var rutiga. Det var te slänga dem i kors förstår sej.”  
 
De hade inte alltid schal på sig. Ibland stoppade de schalen innanför snörningen på livstycket. Ibland fäste de 
schalen med en schalnål av denna modell enligt Frans i Rakås:  
 
”De hade vackra fina schalar över axlar”, det hade allt mor med”, sade en man f. 1867 i Medelplana.  
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Göransson, f. i Medelplana 1871, talar om vackra schalar, som man såg på pingstvallen, ”pingstavall”, i 
Västerplana: Schalar av olika mönster med blommor på, mest köpta. Men en del hade stickat själva. De var 
vackra.” 
 
Från Forshem berättade Frans Lind, f. 1862: ”Om halsen hade kvinnorna gärna ett rutigt kläe” (halskläde). Mest 
var dessa blårutiga, men de kunde också vara rödrutiga. Det sattes innanför livstyckets snörning fram men föll 
ner i ”snipp” i ryggen.  
Enligt Lind hade nästan alla ”kläen” frans. Bajadärer, namn på schalarna. 
 
En gammal bonddotter Ida Johansson från Kulltorp, Husaby, f. 1851, berättade: ”Kvinnorna hade snippa, 
baljadärer, ibland stickade, ibland vävda. Mamma vävde tvärrandiga schaler. Te börja me hade de lillesnippen 
ut. Sedan ble de te lägga på långa lea, över axlera.”  
 
”En del hade konstiga blommiga axelschaler, de som skulle vara lite bätter. De andra hade mörka axelschaler”, 
berättade Frans i Rakås, och han var en god iakttagare. 
 
Gamla Betty, f. på Österäng 1852, berättar hur hon som piga haft livstycken snört med en rem och ett ”kläe” om 
halsen. ”Rutiga huvudkläen satte di om halsen me ena nål. När de sulle vara fina, tog de ett rosigt kläe, 
schaletter, och satte över klädningen över axlarna. Det sattes fast med ”ena lita nål på var sida”. Fram satte de 
dem i kors, så de gick rätt långt ner. 
 
Schalar i allmänhet 
Schalen var ju i allmänhet ett vanligt överplagg förr. Om de exemplar, som finns bevarade, kan man ibland 
tveka, om de ha begagnats till huvuddukar eller axelschalar över det snörade livstycket, alltså som en tämligen 
fast del av kvinnornas innedräkt eller mera som överplagg. Självfallet har schalen alltid varit ett löst plagg och 
inte hört givet till en dräkt så som man behandlar schalen i våra s.k. folkdräkter. Den torde väl även där ha varit 
ett plagg, som man tog av och på alltefter temperaturen. Nedan skall upptecknaren dra fram några fall av schalar, 
som jag sett i Kinnekullebygden eller hört om.  
 
I Husaby hos fru A. Olsén, finns det arvegods av textilier, bl.a. en schal omkring 104 cm i fyrkant. Den är 
hemvävd i brunt. Litet sträv, verkar vävd av fina ulltrådar och bomull med frans av rödbrunt ullgarn, troligen 
samma sort som väften. I kedjesöm har man sytt småblommor över hela schalen och i ett hörn en stor blomma i 
flera färger 
 
”Granna schaler hade mor allt”, berättade gamla Betty, f. 1852 på Österäng. ”En innerlit fin schal hade ho köpt, 
när ho var innepiga på Hellekis. Det var en stor fyrkantig ullschal. Ho hade den te kyrka. Må tro, ho va ena finer 
piga, när ho tjänte!” Betty berättade vidare, hur mammorna knöt på barnen sina stora ”kläen”. 
 
Till och med grevinnan Sofia Hamilton, f. Nordenfelt, på Blomberg, brukade gå omkring i en grå ullschal lagd i 
tresnibb. Hon gick mycket omkring i sjukvård på godset. (90-talet) 
 
I Stenhuggaregården, Västerplana förvarade ”Kära Mor” en härlig mörk schal, vävd av henne själv. Ullen var 
hemspunnen. En annan ståtlig schal förvaras av henne, och den har troligen tillhört hennes svärmors mor, men 
”Kära Mor” tror, att den var färdigköpt. Den har stålgrå botten med geometriska figurer på.  
 
Under en period hade kvinnorna allmänt så kallade bunnschalar. De hade långa ändar, var stickade och elastiska 
och hopsydda bak. De virades i kors över bröstet, bortöver ryggen och knöts fram med snoddar, som slutade i 
tofsar. Alltsammans var brokigt. Somliga sade, att de var rutiga de flesta: små, lätta trevliga över axlarna. Lind i 
Forshem sade, att fruntimmerna virade om sig bunnschalar vid samma tid som drängar och andra manfolk gick i 
långschal. Schalarna stickades = ”bands” på två långa ”träspeter” = stickor.  
 
Bånnschal beskrevs av somliga som en mycket lång stickad schal att lägga i kors över bröstet. Den knöts bak. 
Det var den sortens schal som gamla mor Betty, f. 1852 vittnade om att den var försedd med ”store, store 
doffser, som bars av ”de rike å di fine folke som greva å Kylberg.” Men en 20 år yngre torpare vittnade om att 
varenda dräng använde plagget.  
 
Liksom på många andra ställen skulle bruden ha en ”äkta schal” i brudgåva liksom en silkeduk. Schalen skulle 
bäras i stället för kappa i kyrkan och annars vid högtider. 
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Lind i Forshem, f. 1862, berättar, att ”bruareschalen” var grann. Troligen hade de den också, när de gick till 
skrift. Jfr seden från Göteve socken på Falbygden, där ännu på 80-talet en brud skulle ha i ”brudbegåvning” en 
ljus bruareschal i silke till huvudduk samt en stor äkta schal, kallad hängeschal. Den var rödbrokig och 2 ½ x 5 
alnar. Bruden behövde icke ha svart klädning utan kunde ha annan mörk klädning – vit brukades inte av 
allmogen då. 
 
Första nattvardsgången efter ett bröllop skulle de nygifta gå till skrift i den fina stassen. Bruden bar alltså sin 
ljusa silkeduk och sin stora granna schal i kyrkan, och när sedan barnen en gång ”läste fram” hade ”morera” 
samma stass på igen. Det berättas från Göteve 1884, då fem brudpar samtidigt gick till skrift i den fina 
utstyrseln. Det blev litet folknöje att se dem.  
 
Man var över huvud taget inte rädd för brokiga färger i kyrkan. Kära Mor i Stenhuggaregården, Västerplana, f. 
1862, berättade, att ”vanliga söndagar skulle kvinnorna i kyrkan bära hemvävda skiftande klänningar. Detsamma 
vittnade mor Lidbeck, Medelplana, f. 1852. Det var endast vid högtiderna och böndagarna, som kvinnorna skulle 
gå svartklädda till kyrkan. Alla, som hade en svart klädning. ”Pigor hade inte alltid svart”, sade Kära Mor. 
 
En meddelare från Lilla Edet vid Göta Älv, berättade från samma tid, att där var det inte ens passande att komma 
svartklädd till kyrkan vanliga söndagar. Hade man inte en kulört snygg klänning, fick man bli hemma. Där rådde 
för övrigt den seden, att en flicka vid förlovningen gav sin trolovade en väst av samma tyg, som hennes kjol var 
sydd av – säkert var det söndagskjolen, som hon hade vävt själv.  
 
Schalar och huvuddukar var väl också branog brokiga, även då de var av silke. Kära Mor berättade att vid 
bröllop skulle bruden ge sina systrar en silkeduk, som inte skulle vara svart utan mönstrad. Hon bevarade i sina 
gömmor ett brunt ”silkekläe”, som varit bröllopsgåva på det viset och likaså har hon ett utsökt grönt silke-
huvudkläde och dessutom en svart silkeduk, som nu är färgad, men den har varit röd. Den är från 1700-talet och 
hade ägts av Kära Mors fars första svärmor. Schalen är omkring 150 cm i fyrkant. På de två finaste sidorna har 
den haft frans, ett par cm bred. På en snibb är en fin blombukett, och kring hela schalen löper en förtjusande 
mönstrad bård. Kära Mors svärmor, som var från Skälvum, men alltså gift i Västerplana, sydde fin hålsöm på en 
103 cm bred huvudduk. Det är hålsöm på två sidor, men bara fåll på de andra två sidorna. Duken finns kvar i 
Stenhuggaregården. Där förvaras också ett par stora rutiga huvuddukar, omkring 103 cm. Själv såg Kära Mor sin 
egen mor endast bära silkedukar på huvudet, men denna förvarade en vit huvudduk och vitt förkläde i sina 
gömmor efter sin mor. 
 
Mössa och lin 
Till det färgglada intrycket vid kyrkans gudstjänster och andra ställen, där människor samlades i sina bästa 
kläder, måste kvinnornas vackra silkesmössor i hög grad ha bidragit. Det finns massor av vittnesbörd om hur 
vanliga dessa små nätta plagg måste ha varit. Några silkesmössor finns ännu kvar i gömmorna i 
Kinnekullehemmen, ex. äro följande: 
Tre i Nolgården, Örnekulla, Österplana : två kulörta, broderade, en svart, slät. 
En blå mönstrad hos fru Ester Gustafsson, Gössäters skola : från Kinne-Kleva. 
Två mönstrade hos Cornelia Larsson, Medelplana.  
Tre stycken hos fru Natalia Jonsson, Kåvet, Forshem (från Fullösa) 
En i gammalrosa med beigegrå brodyr hos Fredrik i Friheten, Forshem. (Förvärvad av M. Tamm-Götlind, 
Uppsala). En silkesmössa med rosett, broderad med smårosigt mönster, som går igen på flera bevarade mössor. 
Den var troligen köpt färdig. Finns igen på flera bevarade mössor. Den var troligen köpt färdig. Finns i 
Stenhuggaregården, Västerplana.  
Två stycken  spetsar efter mormodern = lin till mössa. De äro något behandlade med blåelse. Hos fru A. Olsén, 
Husaby.  
 
Det sista de hade silkesmössor, var omkring 50-talet, enligt Ida Persson, Kära Mor i Stenhuggaregården, 
Västerplana. Hennes egen mor, född 1832 konfirmerades 1848 och skulle konfirmeras i Källby kyrka (strax 
söder om Kinnekulle). Hennes far hade köpt en broderad silkesmössa åt henne. Den var brokig. Men fadern dog 
under lästiden, och då måste tösen i stället på konfirmationen bära svart, slät mössa med sorglin. 
Vanligt mösselin var enligt Kära Mor broderat på tyll eller försett med spets. 
 
I Kåvet, Forshem, finns fina tyllbroderade mösselin kvar hos Natalia Jonsson. Men sorgelinet var utan spets. Det 
fina vita tyget hade inte fåll utan var då dubbelsytt på insidan och lagt i ett par veck. Broderierna på de bevarade 
mössorna är kedjesöm. Somliga äro tydligen köpta, men somliga äro hemgjorda, ex. den från Fredrik i Friheten, 
ty den hade sytts och burits av hans handaskickliga farmor, f. 1809, bonddotter från Forshem.  
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Fredrik, som var född 1868 mindes mycket väl, att farmodern burit fina silkesmössor med ”lin”, tydligen långt in 
på 1870-talet. Man jämför med Kära Mors uppgift, att mössan ej längre brukades efter 1840-talet. Antingen 
bortlades den senare åt Forshemshållet eller också var det mycket individuellt. Farmoderns fina mössor hade 
tydligen gjort starkt intryck på Fredrik – de var nog redan ovanliga då i hans barndom. Han berättade, hur 
farmor, som var torparhustru under Hellekis, brukade besöka barn och barnbarn klädd i mössa och lin. De bodde 
på Kroks udde. Fredrik beundrade djupt farmoderns handaskicklighet. Han mindes två  fina silkesmössor, som 
hon brukade bära: En var ”rysligt fin” med botten i brunröd färg och fina blommor i olika färger, så levande. 
Farmodern hade sytt mönstret själv. Det var nog kedjesöm liksom mönstret i gråbeige på den enklare men även 
mycket vackra  mössan, som ännu fanns i förvar. (Nu Uppsala hos upptecknaren M. Tamm-Götlind). Mössans 
egen färg är gammalrosa. Det sannolika var, att denna gumma bar sin silkesmössa längre än de flesta.  
 
Mor Ström, också från Forshem och född 1851, hade inte sett folk använda silkesmössan, hennes mor hade haft 
både mössa och lin liggande: ”Lina var så fina så!” Mössan hade baktill en stor, stor rosett med mycket breda 
band, ”ena stor duffsa me silkeband”, enligt J Persson, Forshem, f. 1849, och den kunde enligt mor Ström vara 
mörk eller blommig eller svart. Till blommig mössa hörde blommigt band, sade hon. Fodret till mössan var styvt 
stärkt, ofta av hemvävt tyg. Den, som stärkte mössorna, hade ”en trind kubb, som stod på golvet”. Den kunde 
kallas ”hattkubb” ibland. Det var ofta vissa gummor, som tillverkade stommar till silkesmössorna på hattkubb. 
Man kallade dem gärna ”kubbmössor”. 
 
Frans i Rakås, f. 1865, beskriver mössan sålunda: ”Di allre gamlaste gummera hade ena sorts mössa som ena 
sorts skopa. De hade mor: ho var så grann så. Ho hade fått av si mor. De va en spets där framme, ett par tum 
bred. Ho va allt virkader.” 
 
Gamla mor Inga, f. 1849, beskrev också silkesmössorna med innerdel, så som hon mindes dem: ”Linet gick in 
under mössan, men stod fram i pannan med hålsöm. Inte alla kunde göra dem, utan det var en särskilt gumma, 
som hyfsade desse här mössera. Ho tvätta dem å stärkte dem å satte dem på en kubbe: där sulle di torka. Den 
stärkta stommen var ini mössan. Sedan tryckte di ner dem på håret, så mössan sulle sitta. Kammen va allt synlig 
också. De va så fint, så fint så.” 
 
Gamle Lage, ladugårdskarl på Hjelmsäter, f. 1848, sade, att mormor hade mössor av papp med siden över, 
vackert broderade. Hon bodde i hans barndomshem. Hon hade enklare mössor till vardags, och när hon skulle 
vara riktigt fin, tog hon fram en spets. Tydligen användes inte ”linet” alltid, utan mera för att göra det hela finare. 
(Pappen får stå för Lage. Kanske han ej förstod sig på stärkningen utan trodde det var papp?) Mormodern 
använde i vardags också halsduk om huvudet. 
 
Luver kallades silkesmössorna av Klas i Skärpingen, f. 1856. Även någon annan begagnade det uttrycket. 
”Mormor hade lua på huvudet” sade t.ex. fru Mathilda Göransson i Medelplana, f. 1865.  
 
En gubbe från Medelplana, f. 1859, berättade, att modern haft ”en liten svart hätta över papp till bruddräkten”. 
Kocka-Karl talade också om sin mors ”bruaremössa”. De två utsökta fina mössor, som ännu bevarades av hans 
dotter Cornelia, en mörkblå, en ljusblå med fin brodyr i kedjesöm skulle ha tillhört Kocka-Karls mormor, f. 1793 
och hättorna torde därför vara från omkring 1800. 
 
Från Kållandsö var en fru i Husaby, f. 1865. Hon skildrade sin mors fina mössa i ljusgrönt med vackert mönster. 
Men mössan kunde också vara av fint linne. Samma meddelare (fru S. Holm) talade om ”stycke och lin”. Med 
stycke menade hon tydligen den stärkta delen av innerdelen och linet var enligt henne bara den veckade spetsen, 
som var löstagbar från stycket. Den skulle vara omkring 10 cm bred och hängde ner vackert, så den nästan 
snuddade vid skuldran. Hon trodde den var ”knypplad i rosor”. 
 
Gamla Betty på Österäng, f. 1852, blev varm i rösten, då hon fick berätta om hur fin modern hade varit: ”Mössor 
och lin, de hade gula rosor. Å vita krus. Det var spetsar på själve krusa å satt framföre. Mössera var så styva så. 
De satt av sig själva.” Betty berättade också, att mödrarna sydde varma mössor med tyg och vadd. ”De var så 
varma så.” 
 
”Mössa å lin sveptes svärmor i.” Den var mörklila med broderier och vitt lin, berättade I.L. från Blomberg. Själv 
var hon född i Upphärad 
 
Vid bröllop hade de det grannaste de kunde få tag i, vittnade Ad. Larsson, f. 1869 i Ledsjö socken. Han kallade 
mössorna för huver och berättade hur han en gång på en auktion hade ropat in fem stycken silkeshuver för 50 
öre. 
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Sedan skojade ungdomen och slogs med de fina mössorna, så att de förstördes utom den vackraste, som var en 
”bröllopshuva”, ty en tös bad att få den. Meddelaren var först långt efteråt på det klara med hur sorgligt den där 
behandlingen av fina plagg varit. ”Det var till det mesta gånget ur bruket då, sade han. Det mesta di hade dem, 
var till bröllop och begravning. Vid begravning var di svarta och stickade.” 
Från Kållandsö mindes Elvira, f. 1883, en liten svart mössa med brokiga broderier, styv med långa sidenband. 
Den hade tillhört hennes mor, och ”ho hade la hatt vit spets till dem.” Modern hade använt benämningen 
”Stycke” och mössa., den finns kvar. 
 
Många vittnade om att gamlingarna var stolta över sina gamla sidenmössor och gärna visade dem för 
barnbarnen. En gumma i Forshem hade dem liggande på sin byrå och frågade på åttiotalet en tio-årig tös, om hon 
inte fann dem fina, men tösen tyckte inte de var något att ha. De var dock vackert broderade, den ena brun, den 
andra troligen svart. Somliga lät barnen ha mössorna till leksak och många mössband blev hårband till 
småflickor.  
   
Enligt Ida i Hallamarka, Husaby, f. 1851. 
I hennes ungdom var det i stort sett bortlagt med silkesmössa, men Ida såg i alla fall ”en hjälpegumma, som hade 
sådant”. Hon mindes även en annan: ”Nordes farmor nöcka sådan klädsel allti ; vart ho gick, så hade ho de.” 
Men meddelarens egen mor hade sina silkesmössor i lådan. Det tog Ida och sydde ”krus” av åt barnbarn sedan.  
 
Jfr Ida i Vråna, f. i Upphärad 1864: Många gamla hade i hennes barndom på sig mössa och lin i kyrkan, tydligen 
på 70-talet. På bröllop och festligheter hade de granna mössor. Brupiger hade sina fina mössor, men de hade 
svarta klänningar: ”Di va väl klädda lite me blommer di mä likaså väl som bruden.”   
 
Det måtte ha varit en vacker syn på kvinnosidan i kyrkbänkarna, när där satt hela rader kvinnor i sina fina 
silkesmössor med ”lin” över håret. Givetvis var det särskilt viktigt vid vissa tillfällen. Inte minst, när en kvinna 
skulle kyrktagas. Därom berättade mor Greta, f. i Österplana 1849. Linet var sytt av sockerduk, sade hon och 
med en spets, ett krus på. Hennes mor hade haft två fina mössor, en gredelin enfärgad, en var blommig i rött, 
blått och grönt m.m. sydd med ”sidengarn”.  
Vid kyrktagning skulle barnets faddrar också bära mössa och lin. En gammal kvinna i Husaby, f. 1851, berättade 
härom, att de bar den fina mössan med omkring 10 cm breda band i stor rosett i nacken och vitt krus fram. På 
färden till kyrkan hade de stora huvudkläen (huvuddukar) som de tog av vid kyrkporten och vek ihop över 
armen, när de gick in. Samma gumma berättade om sin mors ”mössa med krus framföre”. Först satte de på sig 
linet, sedan mössan.  
 
Till jämförelse kan berättas, att en Blombergsbo, fru Gustafsson, f. 1881, visste hur kvinnorna i moderns 
ungdom i Vadsbo på begravning brukat ha vita hättor på huvudet. De var rynkade fram mot ansiktet och troligen 
hoprynkade bak.  
Från Istorp i Marks härad berättade en åldring, f. 1855, att när hon kom dit omkring 1873, bar ännu en och annan 
åldring stycke och mössa.  
 
En på orten i mannaminne tydligen unik huvudbonad bars på 1880-talet av värdshusmor på krogen vid 
Lukastorp på väg upp till Högkullen, Medelplana. Hon bar en vit stärkt hätta med stort pipat krus. Hättan var 
knuten med band under hakan, men hon var ensam om den huvudbonaden. (Meddelare: fru Emelie Brinck, f. 
1872). 
 
Vita huvuddukar och förkläden 
Ovan har nämnts om de vita huvudklädena, som faddrarna vid en kvinnas kyrktagning bar på vägen till kyrkan 
men som avtogs vid ingången, så att den granna silkeshättan blev synlig i all sin glans. Denna sed att skydda 
silkesmössan med ett huvudkläde var naturligtvis allmän. 
På vintern kunde de sätta ett vitt kläde av ylle över mössan. Men de stora vita huvuddukarna, som knöts under 
hakan och gick ner i snibb i ryggen, de överlevde länge de fina silkesmössorna. De blev en huvudbonad för 
högtider, innan man började med de svarta silkesdukarna, som slutligen helt drev bort de vita hucklena, som 
givetvis från början var av fint hemvävt linne. Men redan i mitten på 1800-talet tyckas de i regel ha varit av s.k. 
sockerduk, fin vit väv, som köptes i bodarna. Ja man började till och med köpa hela huvudduken, den som skulle 
synas på ryggen. Broderiet bestod av stora blommor helt i vitt, men vid sorgliga tillställningar som begravningar 
fick det inte synas utan då satte man en snibb bak med bara fållen synlig. Snipp hette det på ortens språk. 
En gumma berättade, att snippen kunde vara rikt broderad med tyll och mycket hålsöm. Det fanns en och annan 
skicklig i att sy och brodera. "Käramorera"i Husaby, bondhustrurna fick en tid sina vita ”kläen” sydda av 
klockarmor, berättade en gumma, f. 1851. Det förekom ju också vita huvuddukar utan brodyr. De kunde då 
ibland bestå sig med bred fåll bara på två sidor och en oerhört smal fåll på de andra två. 
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Fru Olsén i Husaby har förvarat gamla vita huvuddukar av denna typ med 7 cm bred fåll på två sidor. Eller en 
mycket enkel vit duk med 1,8 cm fåll på två sidor och 3 mm på de andra. Ju bredare fållen var, desto finare var 
duken. 
Från en annan ort, Istorp i Mark berättas det, att de vita huvuddukarna skulle vara mycket stora, och ju djupare 
sorgen var, dess längre skulle baksnippen vara. Det var mycket noga med etiketten. 
 
Gamla Inga, f. 1849, sade, att folk inte hade så fina vävskedar, att de kunde väva de fina huvuddukarna. Annars 
gick det en man omkring vart år och sålde vävskedar. Hon berättade också, att en tid var de vita huvudklädena så 
stora att när de hade knutit dem ”hängde snipparna långt ner te knäna”. De var alldeles fyrkantiga. ”På senare tid 
tog de sej te att ha mindre kläer, men de va sytt på den ene snippen ändå. Men de va frans på de mindre klädera.”  
”De vita huvudkläderna, de va te vara rädd om dem”, och i vardagslag bar kvinnorna rutiga hemvävda 
huvuddukar. Det kunde vara ett tecken på förmögenhet, att man hade ”kläet” stort, men det var också tydligt, att 
det blev mode häri. Bruket med vita huvudkläden tycks ha hållit sig längst vid begravningar och nattvardsgång. 
Många gamla tog på sig det vita då, även om de hade lagt bort det vid andra tillfällen. ”När kvinnorna gick till 
nattvarden, hade de på sig det vita huvudklädet i kyrkan” sade en gumma, f. 1851. 
 
De hade allt vit huvudduk på juldagen, trodde Fredrik i Friheten, f. 1868. Vid begravning hade hans mor vitt 
förklä och huvudduk, vid nattvard svart förklä. Far och mor var ofta värdfolk vid begravningar. Då knöt far ett 
vitt sidenkläde om en nervikt krage. 
 
Det är svårt att bestämt säga, när de vita huvuddukarna kom ur bruk. Mor Lidbeck, f. 1852, berättade att både 
hon och hennes mor burit vitt ”kläe” och vitt sorgförkläde på faderns begravning 1869. Likaså vid 
torparbegravning i Husaby 1872 och lika vid nattvard. Det var huvudkläde med breda fållar: ”Nära släktingar var 
så klädda, om de var så, att di hade’t”, sade den gamla. Längre fram blev det ju svart silkeduk med frans eller 
spets och vid sorg med svart kräpp på. Till jämförelse kan berättas något om de vita huvuddukarna på andra håll: 
På 1870-talet uppträdde i Kulltorps kyrka, Västbo härad, Småland, de allra äldsta, riktigt urgamla gummorna i 
vita huvuddukar. De satt längst framme vid altaret. I S. Unnaryd hade de länge vitt huvudkläde vid begravning. 
Det vita klädet gömdes sedan att läggas över ansiktet, då man var död. (S. Unnaryd mellan Lagan och 
Nissastigen. Meddelare Vendla, f. Friesen 1870) I Horred, Marks, bar kvinnorna ännu omkring 1930 vita 
huvudkläden vid begravning och på långfredag. Det har också förekommit en och annan söndag ganska allmänt, 
även med vita förkläden. Förklädets fåll där skulle gå över halva förklädets längd. Det vita förklädet höll sig 
längre i kvinnomodet än huvudklädet. De gamla tjocka och stora hucklena var nog arbetsamma att hålla fina.  
 
Från Göteve sn berättade en allmogehustru, mor Fina, f. 1860, hur svåra de var att pressa med ett järn, som hade 
stått direkt på glöden i den öppna spisen. Vad man fick torka detta järn! Det var skräddarnas pressjärn. 
Småningom köpte hennes far hem ett strykjärn med lod, och det var ett stort framsteg, då behövde ju bara lodet 
ligga på glöden. Men inte alla hade råd att köpa sig strykjärn. 
Längre fram började de även köpa tunnare färdiga huvudkläden. Själv bar Fina vid sin konfirmation i Floby 
kyrka 1874 stort vitt huvudkläde av sockerduk med snippar ända ner till midjan. Men i grannkyrkan i Göteve 
(samma församling) hade de vid konfirmationen 1872 svarta silkesdukar och svarta förkläden ”då de läste fram” 
men vit huvudduk och vitt förkläde till nattvardsgången, som krävde finaste högtidsdräkt. Tydligen var modet i 
gungning i början på 70-talet.  
Mor Fina berättade om en begravning år 1877, då hon 17-årig skulle följa sin mor på en begravning i en 
grannsocken till Göteve, Kärråkra. Svart silkeduk var då allmänt genomförd vid begravningar i Göteve – det var 
de unga, som hade infört detta mode. Men mor och dotter var osäkra om seden i Kärråkra och medförde därför 
både svart och vit huvudduk dit. Det visade sig, att i Kärråkra hade varenda kvinna, ung och gammal vitt på 
huvudet. De gamla kunde stänkvis uppträda i det vita ännu långt fram i tiden. Det lär ha hänt med en enstaka 
gumma vid mitten av 1890-talet i Göteve på en begravning. Det lyste vitt om henne lång väg mitt i det svarta 
följet. 
 
De stora vita förklädena var från början utsökt fina plagg i silkesmjukt linne. Sådant var ett ännu bevarat 
sorgförkläde hos fru Hilda Gustafsson, Loftarebacken, Blomberg. Det hade tillhört hennes mor, förklädet skulle 
inte vara sneddat, sade Gamla Inga, utan man tog tyget så brett som det var vävt och lade det i veck. 
 
Somliga sade, att förklädena var rynkade. De knöts med stor rosett bak och långa band, gärna ända ner till 
kjolkanten. Fållens bredd varierade. I allmänhet ansågs det nog finare med mycket bred fåll.  
 
Hos A. Olsén fanns kvar ett sorgförklä, som var omkring 76 cm långt, hade 3 mm bred fåll på sidorna men 32 
cm fåll nertill.  
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Från Sunnersberg på Kållandsö berättade fru Holm i Husaby, f. 1865, att hennes mor, f. 1826, begagnat ett vitt 
huvudkläde med 10 cm fåll och vitt förkläde med något bredare fåll. Men där var det en del folk, som ansåg de 
bredare fållarna för tecken på fåfänga: de var syndiga. Man åberopade ett bibelord om fariséer o.d. ”De göra sig 
breda fållar.” Men breda band hade man. Ibland knöts de i sidan.  
 
”Vita förklän hade alla”, sade en gubbe i Lukastorp, f. 1869 i Ledsjö sn. Däremot hade han aldrig sett de vita 
huvuddukarna vid någon begravning.  
 
Vita huvuddukar och förkläden i sorg enligt Nat. Jonsson, f. 1867 i Fullösa, men ej vitt förklä vid konfirmation. 
 
Att det vid övergångstiden var finare med det vita finns flera vittnesmål om. Fru Brinck, f. på St. Lund, Ledsjö 
sn, berättade om herrgårdspigorna på 80-talet, att de gick till kyrkan i svarta silkesdukar, men på hennes mors tid 
hade tjänarna både på en herrgård, Klagstorp, utanför Skövde och i Göteborg – och säkerligen på många andra 
håll – svarta sidendukar om huvudet till vardags, när de gick bort, men vit sidenduk, då de gick i kyrkan. 
 
Mor Greta, f. i Österplana 1849, berättade, hur unga flickor på begravningar burit både vita hucklen och vita 
förkläden. Hon trodde sig minnas, att de hade strött ut granris. De bar det i förklädet ”å så var det te ta me näven 
å kasta ut de”. Hennes minne var på den punkten litet osäkert, om de hade strött riset dagen före eller i själva 
liktåget.  
 
Frans i Rakås, vars mor var född i Källby på 1840-talet, visste att i hennes ungdom brukade 6-8, oftast 8, unga 
flickor gå först i liktåg för att strö ut granris ur sina förkläden. De bar svarta klänningar och vita förkläden. De 
strödde ris från gården ut till stora vägen. När de sedan kom in på kyrkvägen från stora vägen, var det granrisat 
på förhand. Närmast efter granriserskorna kom de, som bar båren på axlarna, ifall det var lång väg körde man. 
Till jämförelse från andra håll kan nämnas, hur det i Halna sn, öster om Töreboda, ända till början av 1900-talet, 
gått kvinnor i svarta klädningar och vita förkläden framför kistan i liktåg .(Meddelare: fru Hellström, prästgården 
Österplana). 
 
Och i Bohuslän, Bokenäs sn. gick, ända till omkring sekelskiftet, granriserskor först i begravningsprocessionen. 
De hade svarta klänningar och stora vita förkläden med omkring 20 cm bred fåll och breda långa band. Förklädet 
gick till kjolkanten. De hade vita krås vid hals och ärmar, men svarta handskar eller vantar. Det var endast två 
fickor, som gick så. De bar tillsammans en stor "förningskorg" med hackat granris och strödde ut hela vägen från 
gården till kyrkan. De risade ända uppför kyrkgången och sedan till graven. På vintern fick de ha kappa över 
förklädet. På huvudet bar de svarta silkedukar. Efter flickorna kom två ”föregångare” i svarta kläder och höga 
hattar. De bar prestaver, ”långa, trinne, svartmålade trästavar med viter kula i toppen”. De var omkring 2 ½ m 
höga och armstjocka. Efter dem kom likvagnen och sedan bärarna. Förr bar de alltid den döde på höga bårar, 
som de hade på ”axla”. Därefter kom de sörjande och sist hela följet. 
 
(Meddelare: Stina Klang, f. 1888, som vid 13 års ålder själv varit granriserska på detta sätt). Jfr även från 
Östergötland, Skärskind, i ett brev, skrivet 1919, där dottern till en trotjänarinna i Klingsporska släkten berättar 
om ”hur mamma tillsammans med 15 andra flickor klädda i vita förkläden och huvuddukar gick framför kistan 
efter gamla grevinnan Klingspor och strödde hackat granris hela vägen ifrån Skörtinge till Skärkind.” 
I Kinnekullebygden bevarades seden med vita förkläden till högtider och framför allt till begravningar längre av 
allmogens kvinnor än av s.k. ståndspersoner. 
 
Kära Mor i Stenhuggaregården, Västerplana, f. 1862, berättade härom: ”En grevinna Hamilton på Hönsäter, som 
dog 1870, hade förordnat, att alla sonhustrurna skulle bära vita förkläden på begravningen. Det väckte 
uppseende, ty herrskaperna hade lagt bort det annars här i trakten!”  
Norr om Vänern i Värmland torde seden ha varit mera levande, ty där var på 70-talet sed att bedöma nära eller 
fjärmare släktskap med den döde allt efter förklädesfållens bredd. Sålunda hade alla döttrar och sonhustrur på 
skalden Frödings farmors begravning 1872 lika breda fållar. Fållen gick nästan ända upp, det fattades bara 10 cm 
av förklädet, som var av vit, glansig kambrick. (Meddelat av Siri Fröding Torgny, f. 1861) 
 
Konfirmanderna 
Ännu på 1840-talet hade konfirmander brokig mössa och lin till huvudbonad enligt Kära Mor i 
Stenhuggaregården, vars mor under lästiden fick sorg efter sin far och måste byta ut sin vackra brokiga mössa 
mot en svart med sorglin. Ingenting talar emot, att de då liksom andra kvinnor, bar ett vitt huckle över 
silkesmössan på vägen till och från kyrkan. 
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Men i litet senare tid, från vilken många av de gamla hade minnen, var svart silkeduk den vanliga huvudbonaden 
för de unga konfirmanderna, och det ansågs litet skamligt att man i en gård, som ägde silkedukar, lät en tös gå 
till konfirmationen i hemvävt huvudkläde, därför att hon var inropad på auktion som fattighjon.  
 
Ordet konfirmation brukades inte. Barnen läste för församlingen hette det om den första högtidsdagen = 
konfirmation nu. På Kållandsö sade man: läste fram för sockna. 
 
Det var inte riktigt så noga med klädseln den dagen. Ett par av de gamla, födda den ena i Forshem 1851, den 
andra i Medelplana 1852, hade burit blommig klänning på konfirmationsdagen, tydligen mörk men inte svart.  
 
Mor Ström i Forshem bar sin styvmors blommiga klänning. Men från samma tid vittna flera om svarta 
klänningar och vita förkläden båda dagarna. De berätta också om att mödrar uppträtt i vitt huvudkläde och vitt 
förkläde på dotterns konfirmation. De vita förklädena skulle ha stora öglor och långa band till kjolkanten – säkert 
en vacker syn med en hel skara unga klädda så. Fru Skiöldebrand på Hellekis brukade ge flickorna där sådan 
utstyrsel på 80-talet. Småningom blev det allt mindre vanligt med de vita förklädena. Flickorna nöjde sig med 
vita krås kring hals och ärmar på de svarta klänningarna. 
 
Mia Magnusson, f. i Medelplana 1873, berättade, att hennes äldre systrar vid konfirmationen i Medelplana kyrka 
bar stora rynkade vita förkläden och vita krås samt svarta silkeschaletter på huvudet och att detta förekom i alla 
kyrkor däromkring. Men när hon själv konfirmerades 1888 var det bortlagt. Alldeles borta var det inte att döma 
av andra vittnesmål, ända från 1890, men då måtte det ha varit en sporadisk företeelse. 
 
Ej vitt förklä vid konfirmation i Husaby 1882 enligt torpardotter Anna Dahlström, f. 1868.  
 
I övergångstiden hade de tydligen ofta det vita på endast vid den första nattvardsgången, icke vid 
konfirmationen. För pojkarna blev det att ibland ha svart rosett första dagen, men vit rosett den andra dagen: 
”Det var som det varit lite högtidligare”, sade en kvinna från Forshem, f. 1870. 
Till jämförelse kan nämnas, att konfirmanderna 1888 i Skånings-Åsaka voro helt svartklädda. I Göteborg hade 
en flicka av ”högre stånd” år 1877 på sin konfirmation vit tvättklänning utan släp, men på nattvardsgången svart 
sidenklänning med släp. (Anna Troili) Svart sidenklänning med ett litet släp bar för övrigt upptecknarens mor 
båda dagarna vid konfirmation i Bolstad sn, Dalsland år 1866. Hon var dotter till en brukspatron. I båda fallen 
var det fråga om smärre grupper konfirmander i privat läsning. Halvprivat i Bolstad, delvis med församlingsbarn 
med. Men deras klänningar var sannolikt av enklare slag. 
 
Mera om konfirmationskläder: Mössa och lin, huvuddukar, vita förkläden 
Meddelare: Fru Alma Gustafsson, Brogården, Källby, f. 1864. 
Modern bar på sin konfirmation, omkring 1850, mössa och lin, mössan var av silke. Mostern, som var yngre, 
hade en blå silkemössa med utsydda blommor på. Alma tror, att de hade svarta klänningar med vita förkläden. 
Det hade de också i hennes egen tid vid konfirmationen 1879. Då var flickorna ”barhuvata” vid konfirmationen, 
men på vägen dit hade de svart silkeduk. Modern bar inte vit huvudduk utan hade en mörkblå och en svart 
mönstrad. ”Moster hade en likadan.” Men på Almas tid begagnades bara deras svarta i kyrkan och den blå 
silkeduken fick ligga. Men för övrigt var ju kvinnorna inte svartklädda i kyrkan utom vid nattvard och stora 
helger. (Jfr information om kvinnodräkt från Källby) 
 
Konfirmander med krans 
Enligt toffelmakarens änka i Österplana, Anna Lovisa Pettersson, f. 1851. 
Hon konfirmerades på 1860-talet i Österplana. Då bar flickorna svart klänning med vitt förklä och vitt kring 
halsen. Håret var flätat i en lång, hängande fläta, men på huvudet bar de en krona av grönt och blommor. Ingen 
annan huvudbonad vid konfirmationen.  
 
Brudnäsduk 
I Stenhuggaregården, Västerplana förvarar Kära Mor sin mors brudnäsduk från år 1857. Den är 65 cm i fyrkant i 
utsöktaste vitbroderi med hål och langett på linne. Den var sydd av brudens halvsyster. Brudgummen = Kära 
Mors far hade varit gift förut. Kära Mor bevarar också hålsömslakan från 1860.  
 
Korta pälsar 
Karlarna brukade ha långa pälsar, men kvinnornas pälsar nådde endast ett stycke nerom midjan som ett skört 
över magen. Detta plagg måtte ha varit oerhört allmänt. Det kallades av många av de gamla för tröja av fårskinn, 
av andra för pälsakofter. ”Skinntröjor, det hade alla kvinnor”, sade fru Holm i Husaby, f. i Sunnersberg, 
Kållandsö 1865. 
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De var av fårskinn, vanligen vita med ullen inår, men ibland färgade svarta med skosvärta och bresilja. Barnen 
kunde också få bära sådana skinntröjor, inte minst inomhus på vintern, när det var svårt att hålla värmen och man 
inte hade annan eldstad än den öppna spisen. Men skinnen kunde vara stela. Tröjan var knäppt ända från halsen. 
I alla sömmar satt en remsa av skinnet till garnering och ärmen var ganska vid. Vid handleden satt en liten remsa 
med ullen utåt. Skräddare sydde skinntröjorna. Bak satt ett par benknappar eller hornknappar. Framtill var tröjan 
knäppt med knappar eller hakar. Tydligen var det ett senare mode, att en del ”skinnkofter var raka, fast somliga 
va eftersittane”. Själv hade meddelaren, fru Djerf i Helledal, Forshem, f. 1873, fått ”gå åt skolan med ena lita 
raker kofta”. Men mostern hade inte gillat, att tösen gick i skolan med den, ansåg den kanske inte nog fin, utan 
sedan fick hon bara nyttja den hemma.  
 
”På sommarn hade kvinnorna tunna tygkofter å fina kofter, när de gick te kyrka, av svart tyg”, berättade Frans i 
Rakås, f. 1865, men han berättade även om en större kappa, som gick ända till smalbenet och kallades säck. Den 
hade inte skärp. En rad med knappar, som satt tätt. Hans mor hade haft en stor och bred krage med 
omkring 15 cm långa fransar, som var hårda, flätade. Alla hade inte fransar. ”Säcken” var aldrig vit utan svart 
eller grå av ”hemmavävet tyg”. 
 
Mor Inga var ju betydligt äldre än Frans. Hon var född 1849 och kallades kvinnornas stora kappor för koltar: 
Vammalskulta sade somliga. Hon beskrev plagget sålunda: Kolten var av vadmal och gick "långt ner te 
fotledera" ” Den var svart av "hemmavävt ullgarn både te väft å varp. Te stamping skicka de det te stan, å så var 
de te ackordera med skräddarn, som sulle sy de.” 
Kolten knäpptes med ett spänne i midjan. Upptill var det knappar eller hakar. Det begagnades mycket hakar och 
hyskor. På kolten hängdes lösa kragar av samma tyg. Den ena kragen hängde långt ner på armarna och den andra 
kragen ut över axlarna. Kragarna satt med en hake på halsen. ”De som inte hade ullgarn te väva, köpte garn te 
varpen. De gjorde av sådant kofter, som tudde te knäna. Kragen räckte mest lika långt som kofta.” 
”Så sydde di vida kragar te ha utanpå kapporna”, berättade en som var född 1877. ”Hade di inte de, då var de 
som inga kläder hade hatt.” Detta var ”sen ho var liten ungefär te ho blev gift”. Det var 1902, men då var det inte 
längre så allmänt. En gammal man, f. 1867, förklarade, att kvinnorna i vardagslag alltid gick i skinnkoftor, men 
till helg i vadmalskoftor.  
 
Hattar av råghalm 
Hatten var inte ett alldeles okänt plagg bland Kinnekullefolket. Mor Ström i Forshem, f. 1851, berättade hur det i 
hennes ungdom satt gummor och flätade hattar av råghalm. ”Rågpipera” var bäst när rågen stod i ax, helst den 
pipa, som masken hade varit i, så den var fälld vid roten. De piporna var starkare än tröskade halmpipor. Man 
gick omkring på åkrarna och plockade sådana ax. Anna Lisa Ström hade själv flätat hattflätor med 6 pipor, och 
en gumma sydde ihop hatten. Man kunde göra finare och grövre flätor. Piporna kunde färgas svarta eller brokiga. 
De unga hade brokiga hattar. Även pojkar och karlar hade halmhattar. ”Hägna-Maja” sydde hattar ”te pôjka å en 
annan te kvinnfolka”. Barnhattar kostade 25 öre styck, men gumman som sydde åt mor Ström tog allt mera.  
Anna Pettersson i Forshem, f. 1870, berättade, att när hon var barn hade töserna halmhattar av rågpipor, också de 
flätade av gamla gummor. De brukade ha 7 pipor i var fläta.  
Hatten hade både kulle och brätte, som var litet bredare fram. Men på åkern bar flickorna schalett eller 
”hemvävet huvudklä”. Dessa var rutiga i olika färger och storlekar på rutorna. När töserna gick till kyrkan, bar 
de svart schalett liksom gummorna. 
Jämför från Dal: Fru Lisa Danielsen, Hellekis, berättade, att hennes far, f. 1856, omtalat från din barndom, att på 
sextiotalet kom det till Ånimskog på Dal en gumma, som kallades ”Hatt-Maja”, ty hon flätade hattar åt hela 
huset.  
 
Hattar av råghalm 
Meddelare, fru Mia Magnusson, f. I Medelplana 1873, fadern rättare. 
Greta i fattigstugan i Medelplana var en gumma, som gjorde fina hattar av råghalm åt både damer och herrar. 
Mia tror, att det allmänna priset för dem hos Greta var 50 öre för vuxna och 25 öre i vänpris. 
Greve Gilbert Hamilton d.ä. = husbonden på Hjälmsäter, där rättarn hade plats, köpte varje år en hatt av Greta. 
Och rättarns barn hade hattar gjorda av henne.  
Gumman gick på gärdena och tog råghalmen medan rågen var råmogen. Hattarna liknade matroshattarna och ”di 
var lika fina som såna här som di köper nu”, sade Mia. Själv hade hon fått en fin hatt till konfirmationen, men 
fadern gick och köpte en silkeschal i stället, för det hade han gett de andra systrarna. Gummorna hade inte hatt. 
De gick barhuvade eller hade sina huvuddukar.  
Gretas herrhattar var inte riktigt så fina som damhattarna. ”Karlahatta fläta ho me ett mörkt å ett ljust halmstå 
tillsammans.” Ibland gjorde hon en ljus och en mörk fläta. Det blev då grå eller gråvita hattar. Hon kunde också 
göra svarta hattar med vita ränder i brättet. 
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Strumpor och skor 
Strumporna gick aldrig längre än till knäna, ibland randiga, mest vita. På vintern nästan finast med svarta 
strumpor. Barnen fick gå barfota en mycket stor del av året och var så barkade, att de kunde gå på enriset på 
stuggolvet. De kunde ta upp potatisen om hösten barfota. ”Det första göken börjar å gala, får ni gå barfota”, sade 
en mor till barn i Forshem på 1870-talet, och skollärarn uppmuntrade dem att gå barfota långt in på hösten.  
På sina håll fick barnen gå till skolan i träskor. De flesta vittnade, att lågskor inte var vanliga utom av trä utan 
kängor av läder. Man lät bereda kalvskinn, som skomakarn sedan fick ta hand om. Och man slaktade någon 
gammal ko och tog skinnet. 
 
 ”Mor gick i trätofflor i rovland och på gården”, sade Aug. Lidbeck, f. 1852.  
 
Frans i Rakås berättade från Sävared på 70-talet: En del barn, som bodde i närheten av städerna, hade träskor. En 
boråsare körde omkring och sålde träskor. Frans påstod dock, att i Sävared hade gummorna lågskor av läder i 
hans barndom. ”Men på vintern hade di allt känger på sek. Annars gjorde di lästesocka av vammal. Di va låga, di 
gick inte vidare långt alls, som toffler, men gjorda av flätade tygremsler med en hel tygsula inunder.” (Jfr 
dräktskicket i ett stenhuggarhem och textilarbete) 
 
Mor Greta, f. 1849, berättade från sitt barndomshem, Österplana: Barnen hade skor av näver, men även träskor. 
De fick läderskor, när de blev litet ”vatare” = mera försigkomna. Golven var ojämna, så det var bäst att ha skor 
på sig. När skomakaren kom till hemmet, gjorde han skor av näver med tjocka bottnar och becksömsskor med 
tumtjocka näverbottnar.  
 
Skor 
Det är ovan skildrat, hur männen i regel bar lågskor, ”lärskor”, med spännen till sina kortbyxor, men i kyla höga 
stövlar, som kunde vara av smorläder. När byxorna drog sig neråt benet, blev stövlarna kortare. 
 
Gamla mor Greta, född på Hönsäter 1849, från ett torparhem och gift i ett torparhem, hon berättar, hur det kom 
skomakare och gjorde näverskor med tjocka bottnar = becksömsskor. Barnen fick gå i näverskor och även 
i träskor, som ju flitigt begagnades av äldre till arbetet i lagården m.m. Golven var så ojämna, att det nog var bäst 
att gå mest inne med träskorna eller i becksömsskorna med sina tumtjocka näverbottnar. ”Då de blev lite vatare” 
= mera försigkomna, fick barnen läderskor. Man slaktade någon gammal ko, tog vara på lädret och fick det 
garvat i staden. Skomakarn fick göra kängor också.  
 
Skomakare och skräddare 
Skomakarn och skräddarn vandrade omkring på landsbygden från hem till hem och slog sig ner både hos hög 
och låg med sina gesäller, för att tillverka årsbehovet av skodon eller kläder. Eftersom detta var en stor händelse 
i de små trånga torpen och de med dem jämförliga bostäderna, kunde man endast låta mäster utföra det allra 
viktigaste. Nästan alla manfolk i stugorna lärde sig att själva laga skorna, och de kunde bli riktigt skickliga häri. 
Ofta lärde de upp barnen i konsten. Det berättas även från ett kalkbrännarhem i Medelplana, hur far själv om 
vintern sydde varma sockor åt barnen att ha inomhus, ty det var ohyggligt golvkallt.  
Så kallade snösockor = ett slags damasker av vadmal, som männen nyttjade om vintern till sina korta byxor, de 
skulle sitta åt i god passform och knäppas. De måste sys av skräddare. Det kunde även finnas gummor, skickliga 
i att sy tofflor eller inneskor av tygbitar. (Se stenhuggartorpet)  
När skomakarn kom vandrande, hade han sitt lästaknippe på ryggen. Han medförde även sulor. Men för övrigt 
var det ofta hemmet, som bestod lädret, garvat av deras egna djurskinn. Skomakarn kunde ha två-tre gesäller 
med sig, och man måste sätta fram en särskild skomakarestol åt honom till bord. Den skulle vara knähög. 
En torparson, vars far också gjorde laggkärl och på vintern inte hade annan verkstad än stugan, där 13 personer 
skulle sova i ett rum, han säger lakoniskt, att ”när en hade hantverkare, fick far allt cedera med att lagga”. 
Skomakarn kunde stanna en eller flera veckor, alltefter om familjen var stor. Där det fanns drängar och pigor, 
brukade drängarna ibland laga skorna åt pigorna och fick i gengäld sina kläder lagade av flickorna. 
Skorna syddes och lagades med skogarn eller skotråd, som i regel var hemspunnen av lin. Det var en stor konst 
att spinna tråd. Inte alla kvinnor kunde den konsten. Det blev ibland någon mora, som var särskilt skicklig i att 
spinna slät och jämn tråd, och då gick man dit med sitt lin.  
 
Till skräddarn gick man ibland med sitt hemvävda tyg, men det vanliga var, att han fick komma med sina tre-
fyra gesäller och slå sig ner. Inte överallt satt de på bordet, ”men mössera hade de på sig”, berättade en fru från 
Fullösa, f. 1867. 
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 Mor Ström, f. 1851, berättar om skräddarn Jakob på Mona, som kom med tre pojkar. Han hade korta byxor med 
en knapprad vid sidan om benet och mörka strumpor. En av pojkarna bar persejärnet, men skräddarn själv bar 
”perseskiva” = presskivan. Den hemspunna tråden var av grövre och finare slag.  
 
De satt ibland och sydde vid slagbordet. Maten fick ställas fram åt dem där. Det kunde vara vanligt som en hade, 
berättade en torparson i Forshem, t.ex. potatissoppa med fläsk eller fårkött eller nötkött, som var kokat i soppan. 
Köttet lades upp på en tallrik, och så fick de ta det med nypan. Till soppan begagnade de träskedar. 
Skräddarn sydde vadmalskläder och ibland underkläder åt männen samt ”tröjor” = pälskoftor och andra tyngre 
saker åt kvinnorna med, ty sömmerskor fanns inte. 
 
Greven på Blomberg, f. 1867, berättade om hur det var, när han och brodern skulle resa till skolan i Skara. Innan 
pojkarna kom iväg, kom först skomakare och sedan skräddare till Hjelmsäter, där de växte upp. Skomakarn 
brukade ha en gesäll med sig. Han fick hämta ner läder ur gårdens förråd på vinden ovanpå drängkamrarna i 
mejeriflygeln. I brygghusflygeln fick han slå sig ned med sitt arbete. Skolpojkarna skulle nu ha två par stövlar 
vardera. Det var ett slags halvstövlar, som räckte upp på vaden – de hade även långbyxor till skolplagg. Det ena 
paret stövlar var litet lättare vara. Dessutom gjordes ett par rejäla lågskor åt var pojke samt troligen ett par finare 
skor med. Sedan kom skräddarn. Han höll till i vävrummet i brygghusflygeln bredvid husmamsellens rum. 
Pojkarna hade en sorts kavaj, en innerjacka men ej ytterrock.  
 
Bälghandskar och läderremmar 
Meddelare: systrarna Hedvig, f. 1890 och Hulda, f. 1886, Karlsson i Valåsen, Medelplana. 
Fadern, f. 1852, torparen, som var tusenkonstnär, klippte skinn med en skräddarsax, som han också ibland 
kallade skomakaresax, ty han klippte läder med den.  
Ibland hade de någon kalv och lät bereda lädret till skinntröjor. Av bitar, som blev över, gjorde torparen själv 
handskar: bälghandskar. Han gjorde även skinnremmar till kängor. Det var överloven och innerloven. Överloven 
var ytterdelen på handsken. Innerloven var innerdelen, där tummen satt. Jfr att ännu kallas stickade tumvantar på 
Kinnekulle för lovavantar (lovantar på en del andra håll). Vid hopsyning använde torparen tunna hemgjorda 
läderremmar (tillverkning av remmar: se nedan) eller också sydde han med spunnet, tvinnat lingarn. Remmar 
användes till de tjockaste läderhandskarna. Först syddes tummens lösa överdel fast mot tummens underlott, som 
satt fast i inneloven. För att nu kunna vränga tummen rätt, blötte han lädret i vatten och mjukade upp det. Han 
använde överdelen på en eldkäpp = eldgaffel att pressa ut tummen med. Sedan lade han ihop överloven och 
innerloven med avigan ut och sydde ihop det. Det vändes: och handsken var färdig.  
 
Läderremmar 
Torparen klippte en rund läderbit. Sedan satte han en skarp kniv mot en syl i en träklubba med tvärträ i. Han 
kunde sätta den mellan knäna. Så drog han i den smala remmen, så att läderremmen snurrade mot knivbladet. På 
det viset blev det ganska fort en rem. Han gjorde läderremmar till arbetsskodon samt att sy bälghandskar med . 
 
Hårvantar 
Enligt stenhuggare Fritz Gustafsson m.fl. (upptecknat 1947) 
”Allt vad di kamma av sig, fick de spara och spinna med ull till vantar.” Man stickade s.k. tvåtummavantar. De 
kunde vändas hur som helst och de var varmare än alla andra vantar. Utmärkta i väta, alltså särskilt för sjöfolk, ty 
de kändes aldrig våta. De användes mycket av fiskare på Vänern och skeppare. Kallades ofta tovantar. 
 
Enligt prickhållarens fru Berta Andersson, f. så sent som 1904, borde man vid hantering av nät vid fiske i stället 
använda stora hårmuddar, men de kallades nog hårvantar. De med fingrar var för osmidiga att hantera näten med 
men användes vid notfiske. Tummen på jättemudden skulle gå upp till första fingerleden. Meddelaren ägde ett 
par sådana muddar, eller rättare sagt hennes man begagnade dem än (1945 eller –47) denna hårvante var gjord i 
Björsäter hos fiskare. Den verkade jättestor. 
 
Blyknappar 
Meddelare: Petrus Törnqvist, hantverkare, f. i Medelplana 1883. 
Gamla knektar brukade ta kronans knappar, som var av bly och smälta ner dem till skedar. Senare hände det, att 
de gjorde nya knappar av blyet i skedarna, som alltså nu smältes ner.  
Under alunbrukets tid vid Hönsäter tog de en rödaktig alunbit, fyrkantig och eldade under den. Tydligen kunde 
de göra formar i den, sedan den blivit varm. I denna alunform smältes nu blyet. Med en syl gjorde man tre 
stycken hål, hôl, i knappen, innan den stelnat. 
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Annat sätt att tillverka blyknappar 
Meddelare: Hedvig Karlsson i Valåsen, f. 1890. 
Fadern var torpare och mycket händig. Han hade svarvat jämna fördjupningar i en stenplatta i lagom storlek för 
knappar. I någon gammal skål smälte han bly och hällde över fördjupningarna. Av stadig ståltråd gjorde han 
märlor. Märlans ändar trycktes in i blyknappen innan den stelnat. Sedan höll det att sy i knappen. Han smälte 
gamla skedar och andra blyföremål, som han fick tag i.  
 
 
Hur blyknapparna användes av torparen i Valåsen 
De hemstöpta blyknapparna användes av torparen i Valåsen egentligen i skinntröjan och förskinnet. Av egna 
kalvar tog han skinnet och lät bereda det i staden. Det blev till både förskinn och tröja. Tröjan var som en kort 
rock om höften, ganska rak och med ärmar, som smalnade neråt med sprund. Där var knapp och knapphål. Kring 
halsen hade tröjan bara en smal kant, men den var knäppt med en hel rad blyknappar. Knapphål hela vägen. 
Förskinnet var försett med ett förskinnespänne, vanligen av mässing på banden, som gick bakifrån och spändes 
igen mitt fram. Om halsen gick en slejf, och den knäpptes i ena sidan med en blyknapp, som inte var överklädd. 
Meddelaren tror, att dessa blyknappar kanske var unika för fadern. Han kan ha hittat på dem själv, tror hon eller 
möjligen ha sett dem i pojkåren.  
 
Obefintliga underkläder 
Inga kvinnobyxor: Greve Hamilton, f. 1867, berättade om en gumma, som kom och sökte plats på herrgården för 
sin dotter. Det var på Hjelmsäter. Vid uppgörelsen sa gumman lite tveksamt: ”Ho har inge byxer, men de kanske 
ho sulle ha?” 
 
Sylön 
Torpardottern Hanna Klasson, Rustsäter, f. 1875, hade börjat med att gå på herrgården och hjälpa med tobak. 
Sedan fick hon byka tvätt och fick utföra kvinsdagsverken som ung mot 35 öre per dag utan maten med arbetstid 
6 fm – 8 em. sedan började hon gå bort och sy. Hon fick 60 öre per dag jämte maten. Men hon måste då hålla sig 
själv med mönster och sax. Nålar kunde de få ta ner ur gardinerna. Småningom steg sylönen till 75 öre – 1 kr – 
1,25 – 1,50. 
Sedan fabriken började, blev det bättre med betalningen. 1919, sedan fadern dött, fick Hanna 2 kr per dag, men 
hon hade aldrig fått mera. ”Det var te sitta te långt in på natten och man börja’ så tidigt man kunde på 
morgonen.” (Hon brukade sy hos disponent Hillfors och ingenjör Öbergs vid fabriken) 
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Färgning 
 
Några stoff nämnas ofta av de gamla på Kinnekulle som vanliga vid hemfärgning i deras ungdom. 
Stenmossabrunt. Många talade om ”stenmôsabrunt”, så det torde ha varit mycket vanligt. Tydligen var det en 
lav. Gamla mor Ström i Forshem sade: ”Då skrapa en stenar. Om en kunde få lite bresilja å lägga i, så blev det 
mörkare.” 
 
”Gummera” skrapade helst mossan ute på ”hea” i solen. Färgen blev då liksom kraftigare än i skuggan, tror 
gamle Törn, f. 1869 i Österplana. 
 
Kjolarna färgade de med stenmôsabrunt, sade Frans i Rakås, som var mycket sakkunnig i allt som rörde 
dräktskick: ”Å, di koka färg så!” ”Stenmossabrunt sitter i bra.” 
 
Cornelia i Medelplana sade, att de färgade vackert brunt med stenmossan. Men den fanns inte på Kullen. De fick 
den från Forshem nedanför berget. Färgen tålde asklut. 
 
Gult gjordes av björklöv eller hundkäx. En sort lövgult fick man genom kok av torkade gröna björklöv. De bröt 
massor med löv till fåren, och då gällde det att ryka av en kärve, en lövkärve till färgning. (Anna Pettersson, f. 
1870, Forshem) 
 
Hunnekäxgult (mor Ström) gjordes av själva blommorna på hundlokan. I Fullösa var hunnakäx vanlig till 
färgning omkring 1870-80 (Nat. Jonsson) 
 
Grått. Man hade flera metoder att framställa grå färg. Dels färgade de grått av allöv och troligen av barken med. 
På ullgarn användes gärna galläpple och skosvärta till grått. Man kunde också koka ”enebärsris” med bären på. 
Det blev grått. Om man blandade i litet bresilja, så blev det mörkare. Svart blev det av bresilja och skosvärta. 
Även kimrök användes. Man kunde knyta om pasmera, så blev garnet fläckigt. Blåelse och bresilja användes att 
färga vita pälsar mörkblå. Endast den släta yttersidan av pälsen. Dess krage var av vadmal (enligt Frans i Rakås) 
Bresilja och svartbeck köptes. Krukeblått färgade man strumpor. Rött färgades med anilin, som köptes. 
 
Mera uppgifter om gamla färgningsmetoder 
Att beta av, kallades att lägga det, som skulle färgas, först i något ämne, som skulle komma färgen att sitta i 
längre. Di bette t.ex. alun. Förr gjordes detta i vissa fall i urin.. 
Hunnekäxgult gjordes av blommorna: ”Di bettet nôet, kan ja tro” sade gamla Alma Gustafsson, Källby, f. 1864.   
 
Lutgult enligt Tilda Almqvist, f. 1860: Vita tyger lades ett dygn i skarpaset lut. Sedan sköljdes luten ur, och man 
lade tyget i vitriol, ”änna grönaktig”. Det blev hållbart gult. Gult av galläpple och asklut. Gulbrunt av albark. 
 
Starkt gult enligt Margit Sandén, f. i Medelplana 1896, gjordes av färgkulla = gul prästkrage utan tillsats av 
annan färg. Garnet doppades först i vatten, sedan i alunlösning och sist i avkok på färgkulla. Absolut hållbar 
färg.  
 
Brandgult av galläpple och skosvärta. Enstämmig upplysning av ett par kunniga fruar på Loftarebacken, 
Blomberg: Lina Larsson och Hilda Gustafsson, f. 1881. 
 
”Di doppade tyget i stark askelut å sedan i skosvärta, flera gånger i varje. Det blir gult: Jag har gjort det själv!” 
sade en meddelare, Lina Svensson, f. 1888 (Ålderdomshemmet, Hönsäter) 
 
”Skosvartegult, sa mor” berättade en gumma, f. 1859: Malin Skog, Forshem. 
 
 Skosvartegult enligt fru Alma Gustafsson, Källby, f. 1864: Skosvärtan var ett slags vitriol = gröna bitar, 
”likadant som soda, fast grönaktigt”. ”Då köpte en galläpple å stötte å la i blöt, så di smälte. Så fick det kallna. 
Så doppades garn ömsom i galläpplelösning å i skosvärta.” ”De tog också gult av lut å skosvärta”, tillade den 
gamla. Grått tycks det också ha blivit genom någon sammansättning av galläpple med skosvärta: 
 
”Galläpple hade mi mor. Det skulle bli grått utå de” (enligt Lina Svensson, f. 1888). Grönt kunde man få i flera 
nyanser av gröna björklöv. De kokades som de var. Man kunde också få gult = lövgult av björklöv. Det berodde 
på styrkan och kokningens längd.  
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Blått, enligt Hilda Gustafsson, f. 1881, och Frans i Rakås, f. 1865, om man kokade vitt tyg länge i blåelse: ”Det 
blev blått av blåelsekaker.” Råkade man ta för mycket blåelse vid tvätt av en vit blus, blev det däremot 
grådaskigt, och den färgen satt i. De gamla talade om en färg, som enligt andra hette ”potteblått” men på 
Kinnekulle tydligen: Krukeblått.  
 
Vävlärarinnan Elsa Gustafsson, Forshem trodde, att urin ibland användes förr, för att färgen skulle sitta i bättre.  
 
Tyg eller garn behandlades då först med urin, innan det färgades. Sedermera alun. I fråga om krukeblått, 
praktiserades den metoden. Tilda Almqvist, f. 1860, hade hört ordet krukeblått och trodde de fick det genom att 
låta vitt tyg ligga länge i människourin. ”En gammal gumma hade sånt där för sek, å di sa de lukta så väldit å’et.” 
Då låg kläderna i en kruka med urin. Tilda ansåg, att ordet krukeblått var okänt för de flesta nu. 
 
 Alma Gustafsson i Källby, f. 1864, hade av sin mor hört om krukeblått, att man lade tyget i krukor och slog urin 
på: ”Men de hade säkert något mer”, tillade hon.  
 
Svart, enligt Frans i Rakås, f. 1865: Av bresilja blev det ljussvart: ”De va änna som andra träfliser.” Ville man ha 
svärtan kraftigare, ”då sulle en ha vitriol” = skosvärta. ”De ble svartare, när skosvärta kom i” sa gubben. 
 
Svart till skosulans kant, enligt Fritz Gustafsson, f. i Österplana 1895. Hans far brukade stöta galläpplen med 
järnvitriol och lät det stå med vatten i en butelj. Sedan strök man med det på skosulans kant för att få den 
blåsvart.  
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Gemenskapsarbeten 
 
Gemenskapsarbeten och storsysslor i Kinnekullebygden 
För livet på landet har ju förr gemenskapsarbeten, handräckningar i större eller mindre skala spelat en mycket 
stor roll. Kanske allra mest i de gamla byalagen, men sådana handräckningar ha även varit en ganska 
regelbunden företeelse i de fattiga torpar- och dagsverkarhemmen. Ja, i vissa fall ha de alldeles särskilt väl 
behövts för dem, som icke hade råd att hålla sig med tjänare, i varje fall inte många.  
I Västergötland har hjälpverksamheten varit stor och allmän – därom vittnar folkminnena. Även i 
Kinnekullebygden har ett stort antal gemenskapsarbeten varit vanliga. Några av dem ska nämnas här, men de få 
väl närmast betraktas som stickprov, ty det är klart, att handräckningar har förekommit i många fler avseenden, 
fast upptecknaren icke omedelbart har stött på dem. Vid korta tider av uppteckningsarbete, blir det alltid många 
tillfälligheter, som spelar in. Mycket borde ha kommit med, som råkat bli utelämnat. 
Några typiska gemenskapsarbeten äro följande: 
Körehjälp 
Ystehjälp 
Tjupehjälp (Nyponhjälp) 
Slaktehjälp 
Karehjälp (kardehjälp) 
Binnehjälp (nätbindning) 
Vännehjälp (vändning av stenhällar o.d. vid lastning) 
Lakehjälp 
Snöskottning och annan vägvård 
Brôtehjälp (linbråkning) 
Men linberedningen kräver sitt eget kapitel, fast det ej kan lämnas onämnt på gemenskapsarbeten, ty dessa ha där 
spelat stor roll. 
 
Körehjälp 
Körehjälp förekom mest, då någon som inte hade eget timmer, skulle sätta upp en stuga. Det kunde också hända, 
att det gällde hemkörning av ved i större skala. 
Sålunda berättar stenhuggare Törn, f. 1869 i Österplana, att många på tjugondag Knut ställde till med körehjälp, 
om de behövde få hem ved. Då bjöds mest på kaffe. Men om körarna hade kört hem flera lass, bjöd man på mat. 
När det behövde få hem ved från ”ståndskog”, sade Törn, bad de ett par grannar komma och hjälpa dem med 
körning. Om de bad om en timmerstock från var och en av grannarna, kanske inte alla kom med den på samma 
dag, utan de kom körande, ”när di hinde.” Körehjälp i egentlig mening förekom enligt Törn, när de t.ex. hade 
köpt en gammal stuga, som helt och hållet skulle flyttas. Då måste hjälparna komma på en gång. De började då 
på morgonen med att riva stugan. Timret fick inte ligga kvar över natten, ty då kunde någon komma och ta en 
klamp eller en bräda.  
Därför måste de köra av med allt timret samma dag, och då var det kalas. Annan betalning förekom inte. Om nu 
hjälparna skulle bygga upp stugan igen, var det en viss ritual för trakteringen enligt gamle Törn: När de första 
stockarna var lagda: fotträt, skulle hjälparna ha "knäppekanna". ” Somliga bjöd knäppekanna, när de gjorde det 
första omlat över fönstret, det vill säga: de lade stocken, som skulle ligga över fönstret. När så sidorna var 
färdiga, då var det jamvägg: då skulle de ha kalas. Därnäst kom ryggåskannan. Det var när ryggåsstocken lades. 
Detta var ryggåsekalaset, som motsvaras av taklagskalas nu. Men någon krans hängdes inte upp där. Den 
infördes troligen där i bygden på 1900-talet. Om inte värden hade annat att bjuda på, fick byggarna en kanna 
brännvin.  
 
Gamle dagsverkaren Gustaf Johansson, f. 1859, f.d. torpare på Blomberg. Han hade själv fått göra körehjälp åt 
en tegelslagare, som hade köpt en stuga. Den skulle flyttas ända från Stampen i Forshem norr om Kinnekulle till 
Källby söder om Kinnekulle vid Sjökvarn. Det kunde ju också vara nytt timmer: Den, som byggde stöva, fick be 
dem, som hade hästar. Byggaren fick betala timret själv, men körehjälpen skulle ha kalas: ”De fick lov å ordna te 
me kalas åt körehjälpen, när den kom.” 
 
Frans i Rakås, kalkbrännare på Råbäck, f. 1865, berättade livfullt om körehjälpen. ”Dä va te fara ut å hjälpa 
folket köra i skogen. Di lejde varann, bönnera, å körde hem ifrå skoga. Dä va timmer å ved å massetal med ski å 
staver ”(Ski och staver skulle vara till gärdesgårdarna)” Di skicka ut bå, att di sulle komma å hjälpa, om di hade 
ti, å bönnera hjälpte varann på dä vise. Då ble redit kalas men inte betalning. Om en dagsverkare sulle bygga, 
fick han också körehjälp. Å hade bönnera skog, så fick han en stock mä. Torpara fick också körehjälp.” Det 
kunde hända, att den, som fått körehjälpen utom fägnad fick göra något dagsverke hos bonden för stocken, som 
han fått. Det krävdes dock visst inte alltid ut någon betalning för stockarna. 
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Smeden Hvass från Fullösa, f. 1873, berättade, att om någon ville sätta upp en stuga, talade han vid bönderna, 
och då kom de med ett lass stockar till skänks. Men brännvin måste han ha hemma. I regel blev det nog kaffegök 
och inte något kalas, sade Hvass. Körehjälpen kunde innebära mycket stor betydelse för framtiden för den, som 
fick den. Det var nämligen så, att dagsverkare, som bodde i markägarens stuga, hade skyldighet att utföra alla 
sina dagsverken å denne ägare, om han så önskade. Detta utgjorde ett ibland kännbart band. Men om 
dagsverkaren själv rådde om stugan, räckte det med att han gjorde viss årlig dagsverken i hyra för ”husaplatsen”, 
men i övrigt fick han själv välja var han ville utföra dagsverken. Han kände sig då på ett annat sätt som en fri 
människa. Därför finner man här och var fattiga stugor, som kommit till med körehjälp och förskaffat ägaren 
arbetsfrihet. 
 
Detta berättades av gamla Klas i Skärpingen, Husaby, under Blomberg. Greve Hamilton ägde ”husaplatsen”´, 
men stugan tillhörde Klases föräldrar, som för övrigt fick körehjälp flera gånger: ”Då måste man bjuda på sup å 
lite kalas, så gubba ble lite livata.” Det blev nog inte så vidlyftigt med kalaset utom suparna i det hemmet. Klas 
själv var född 1856. Hans far hade före sitt giftermål varit torpardräng med en kontantlön av 25 kr per helår! 
Modern var torparpiga med 11 kr om året i lön. Dessutom ingick ju vissa s.k. småpersedlar i lönen, det vill säga 
skodon, något lärft till särk eller skjorta, något ull.  
I denna fattigdom hade de två unga aldrig kunnat drömma om en egen stuga, om ej grannarna gett dem det 
värdefulla handtaget körehjälp. Det höjde i någon mån deras sociala ställning. Sådan hjälpsam körehjälp har 
förekommit långt senare. 
 
Funke, f.d. tegelarbetare på Hönsäter, f. 1867, hade varit med att ge körehjälp åt snickarn i Friheten, vars stuga 
brann omkring 1915.  
 
Andra körslor i sällskap 
Från bränneriet på Blomberg kunde det gå många foror med brännvin exempelvis till Skara. (Se vidare Bränneri) 
Ibland skickades torpare och dagsverkare i stadsärenden och ville gärna vara flera stycken i följe. De kunde var 
fyra-fem stycken foror i sällskap, när torparen i Rappet, Medelplana på 90-talet skickades till Moholm efter 
dynamit. Det kunde var så svart på hemvägen, att de inte såg vägen utan måste låta hästarna gå själva.  Stannade 
hästarna lite omotiverat, måste kusken gå av och känna sig för. Det kunde vara en grind. En gång mellan 
Mariestad och Moholm på Julamosse låg det en trädstam över vägen. Den gången fick torparen ensam vrida 
undan toppen på den för att komma fram. Vid Moholm fanns då järnväg. 
Vid Moholmsfärder brukade de starta ena morgonen och komma fram nästa morgon. Men om torparen kom hem 
tidigare på natten, fick han gå i dagsverke redan nästa morgon. Ibland hade körarna kanske haft logi borta. Ibland 
kunde körslorna gälla sten från hyveln vid Hellekis. 
 
Ystehjälp 
Ystehjälpen var en vanlig företeelse varje höst mororna emellan. Det var ju praktiskt, att de gick till varann med 
stora mjölkkrukor, så att det kunde bli litet ordentligt med ost på en gång. Till och med moror, som inte hade 
egna kor alls, kunde få hjälp med ystningen. Det var en vänlig gärd av solidaritet och samtidigt ett kärt tillfälle 
att få råkas och höra bygdens nyheter och föra dem vidare.  
Snickarn-fiskarn Fredrik i Friheten, Forshem, f. 1868, berättade, att de saknade ko. Modern gick långa vägar för 
att hämta mjölk till hemmet och hon var ofta borta på hjälp hos bönderna. Det var förmånligt såtillvida, som hon 
kunde ha förning med sig hem ex. vid slakt eller ljusstöpning. Någon gång kunde de köpa en ostbit i stugan. Det 
var nog ”skumost”, den allra magraste. Bönderna yste flera gånger om året. Men på hösten kunde allt 
fiskarmoran själv ha ystekalas. Då kom det flera gummor med mjölk, så ”de kunne bli ett par redia ostar”. 
”Kaffet rann å runga gick på gummera!” tillade berättaren.  
 
Torparen Alfred Svensson, f. På Österäng 1870, hade varit med om att få gå med ystemjölk, liksom en del andra 
pojkar fick hjälpa mor att bära: ”Så fick en gå me ystemjölk. Då fick en fägnad, kaffe å doppe. Men di som sulle 
ysta, hade hjälp me någe fruntimmer. Då sulle de vara kalas å kaffe. Så bytte di, så di fick mö mjölk å en stor ost 
på en gång.” De gjorde julost och lusseost. Den förra var störst. 
 
Frans Lind, f. 1862, var också från ett torp på Österäng: Vennerlindstorp. Om hösten i september, medan korna 
gick ute på gärdena: gäla, hade de ystekalas i torpet. Några moror kom med mjölk, men om de hade för lång väg 
att bära mjölkkrukan, tog de i stället en liten s.k. plockost: ena plocka i en liten bunke. Den plockades sönder och 
lades i ostmassan. Man gjorde en präktig julost och en mindre till lusse. Till traktering fick de kaffe å pannekaka. 
Däremot troligen intet sovel. Pannekakan kunde var av olika slag. Ofta var den av potatisgryn (potategryn) eller 
mjöl. De kunde riva morötter i den. Torpet kunde ibland köpa en ost på Österängs mejeri – där var 
lantbruksskola. På gårdar, som själva hade mjölk, gjordes ju många ostar. Inte i alla torp ystades det. 
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Lovisa på Råbäck, f. 1854, påstod, att de inte yste i hennes hem (fadern först rättare, sedan torpare), men även 
Lovisa visste, att det var vanligt i torpen, att gummorna gick till varann och yste och fick ystekalas. (Hon 
uttalade vokalen som ett mellanting mellan u och y:w) 
 
Tjupehjälp 
Tjuper = nypon användes mycket i hemmen på Kinnekulle. De kastade ut kärnorna, och så växte det upp nya 
buskar. 
Smeden Hvass, Gössäter, f. 1873 i Fullösa, berättade: När nypona skulle rensas, var det tre, fyra, fem gummor, 
som gick till varandra för att rensa. De använde i regel en plåtbit, formad som en tesked i miniatyr. De skar ut en 
ända på nyponet och drog ur tjopelössen = kärnorna. Sedan torkades de i bakugn på ållor.  
Somliga gagnade nypon själva till mos, andra sålde torkade nypon, och ville de ha mycket av varan, måste de 
tillkalla grannar. Det kallades tjupehjälp.  
 
Kocka-Karl, torpare, f. 1853, Råbäck: Den, som ville ha nypon, tjuper rensade, hade att plocka av dem först och 
ställa i ordning ”te tjupehjälpa”, men gästerna fick rensa. Det var i regel inte så många enligt Karl: en som klöv 
och två som rensade. De klöv väl tjupera med kniv, men sedan använde de ett litet hemgjort redskap, som 
kallades tjupepryl. Det var gjort av ett med hammare tillplattat hästskosöm. De satte det i en liten träpinne till 
skaft. Pojkarna var med för att klyva tjuper, men ”fruntimmera” rensade. 
Kaffe var inte vanligt då som traktering, men drick fick de väl, för ”drick” det hade litet var, sade gubben Karl. 
”Å så sulle de vara potatepannkaka. Den gjordes nog av bara kokta potatera, å de vände den för å få den brun.” 
(Den lagades i öppen spis) 
 
Tjupehjälp i större skala 
Enligt Göransson i Kuragebacken, f. 1871, Medelplana. 
Tjupekalas: En gammal gumma ville ha mycket nypon rensade, ty hon sålde till handlare, som köpte upp. Hon 
plockade mycket nypon och bjöd sedan dit traktens flickor och pojkar. Hon kunde ha 15-20 tjupepryler att rensa 
tjupelössen med. Hon bjöd "på kaffe å halver å supa". De kunde också få smörgås och kött och "potater”. ”Di va 
skalade å varma. Di hade alltid någon dotter eller son hemma. Sedan dansa di efter handklaver: slängepolsker 
vals, polkett m.m.” 
 
Tjupekalas var vanliga enligt Ida i Vråna, f. 1864, Medelplana.  
 
”Tjuper, dä nöcka di möe förr här”, sade gamla Frans i Rakås, f. 1865 i Källby, södra sidan av Kinnekulle. 
 
Tjupemos som högtidsmat 
Enligt mor Augusta Lidbeck, Storängen, Råbäck, f. 1852. Hon berättade från barndomshemmet: 
”Tjuper hade mor för jämnan. Då hon brygga om jul, tog hon en kanna vört å i den koka hon tjuper, så de blev 
riktit gôtt å tjockt. De blev som en sylt, di kalla de tjupemos. Å de va gôtt! Di åt de te sugelt hela julen”. ”Mor 
koka möe tjupemos, å de togs fram jämt te sugel’t te jul å så potäter till.” 
Andra bär hade de inte. Nyponen hade skurits itu, och så ”pelades” de, så att kärnorna kom ur. Tjupemos 
användes även på begravningar och andra högtidliga tillfällen. Det var inte alla, som hade vört, men då fick de 
söta moset med sirap och socker. Sirap var vanligast. Annars kunde de inte äta det. När Augusta var riktigt ung, 
tyckte hon tjupemoset var det bästa på begravningskalas.  
 
Slakt och slaktehjälp 
Enligt slöjdlärare Gustaf Andersson, Trolmen, f. 1889. 
Alla hade gris, men inte alla kunde sköta slakten själva. Eller ville helt enkelt inte göra det. Men det var somliga, 
som hade till bisyssla att vara hemslaktare. Slakten skedde på morgonen, innan folk gick till sitt dagsverke. Vid 
5-6-tiden kom slaktarn stövlande in på gården. Han skulle då först trakteras med en halva eller två. Och sedan 
grisen var stucken, skulle han bjudas en halva till, innan han skållade djuret. Kvinnorna rörde i bloden, så att den 
inte skulle stelna och levra sig. Under tiden rev man av borsten av grisen med ett flasklock och särskilt långa 
knivar. Lönen utgick inte kontant utan i form av slaktebeten. Slaktarn skulle ha en bit av det bästa färska fläsket 
och därtill en leverkorv, en grynkorv (att koka) och en upphängelsekorv. Den sistnämnda skulle hängas på spett i 
kökstaket och torkades där, så att saltet kröp ut. Sedan hängdes den upp på vinden.  
 
Slakt på Österängs lantbruksskola, Forshem 
Enligt torparen Alfred Svensson, f. 1870. 
I okt-nov började de slakten, som skulle vara avslutad senast 14 dagar före jul. Det var lantbruksskola då på 
Österäng och mycket arbete vid slakten: ”Men de va mö törpare om’et.” 
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En slaktare samt dagsverkare tillkallades i hjälp. Och dessutom åtskilliga kvinnfolk, väl mest torparhustrur eller 
deras pigor. De hade vid slakt s.k. matedar: d.v.s. de fick maten, men ingen kontantlön. Korvmaten hackades där 
med handyxa av kvinnorna. Hemma i torpen brukade karlarna få hacka köttet. 
 
Slakt i Sörgården, Örnekulla, Österplana omkring 1890 
Enligt Göransson i Kuragebacken. 
En hemslaktare tillkallades. Husbonden själv gick sin väg, men drängarna fick var slaktehjälp. Detta var i en 
storbondegård med mycket djur. På hösten slaktades en ko och två grisar och mot jul även får. 
 
Slaktens behandling och prov på ”slaktemat” 
Enligt stenhuggare Anders Törn, Österplana, f. 1869. 
Törns mor i det fattiga stenhuggarhemmet – fadern var stenhuggare, vanlig dagsverkare – brukade gå bort i 
slaktehjälp och hjälp vid brygd m.m. 
Lön var 50 öre per dag och maten samt slaktemat, det vill säga litet av varje som provbitar på slakten. Det skulle 
vara en råkorv, som även kallades opphängelsekôrv eller grynkorv, ty den var gjord av kött, fläsk och korngryn. 
Det kunde ibland vara två opphängelsekorvar, ett par kokkorvar, ett fläskstycke, en liten ”rullesylta” samt pattala 
= palt.  
Ännu 1941, då uppteckningen gjordes, sade sagesmannen, att slaktehjälpen får ”slaktestycket”. Och ännu skulle 
de närmaste grannarna: ”gå bönnera” känna på slaktet, lite av varje. ” (Känna på = smaka). Detta är rätt praktiskt, 
ty alla slakta inte samtidigt. Man går med slaktestycke till föräldrarna. För den, som slaktar, blir det inte så 
mycket över av korv och palt. Men bakebröd är på senare år bortlagt! 
Kokekorven gjordes av lever, hjärta o.d. som var hackat, samt korngryn. Massan lades i de grövsta fjälsterna av 
magen o.d. och saltades, pepprades och kokades den ”andra dagen”. Men denna korv saltades inte ner. 
(Påminner om modernare risgrynskorv) 
Pàttàler (sg. Ena pàttàla), palt gjordes av ”blon” = av blod och rågmjöl. Paltbröd bakades i den gård, där de hade 
slaktat vid större slakt av svin och nöt. Varje paltbrödskaka delades med ett kors i fyra delar, innan den 
gräddades. Sedan kunde den brytas. Förr fanns det inte en paltbrödskaka utan det korset. Kakan hade alltid ett 
hål i mitten, uttaget med korvhorn. Den var pickad med en vanlig pick. Picken var merendels gjord av en rund 
träskiva med skaft och ståltråd att picka med. En del hade messingstråd.  
 
Rullesyltera gjordes den andra eller tredje dagen av slakten. De gjordes av svålen ”och ringa lite fläsk av det, 
som satt i kring buken och mycket peppar, andra kryddor och salt”. Rullesyltera togs särskilt fram på julafton. 
Om de hade råd till det, så tog de även fram rullesylta till lusse liksom ost. 
Rengöring av fjälstrer, korvskinn: Vid rengöring av fjälster skulle dessa tömmas, vrängas, borstas och försiktigt 
skrapas på båda sidor, men så att fettet fick aktas. Första slaktedagen kunde de få hålla på med arbetet till kl. 10-
12 på natten. Fläsk, som var för litet saltat, blev urnat. Det var inte riktigt detsamma som härsket, men litet skämt 
var det ju ändå. Stenhuggarmoran saltade till och med hästkött, vilket var mycket ovanligt. Hon gjorde medvurst 
av hästkött och köttbullar, som barnen kallade Brunte-bullar.  
 
Slakt vid Blomberg 
Enligt dagsverkaren Gustaf Johansson, f. 1859: 
Slakt skedde två gånger om året, till jul samt om hösten. En man vid gården kallades slaktarn. Så många andra, 
som behövdes, fick hjälpa till. I huvudsak drängarna. 
 
Enligt Hilda Gustafsson på Loftarebacken f. 1881, Blomberg: 
Om slakten på 80-talet. Det var då mejeristen, som utförde slakten. Hildas far, som var snickare fick hjälpa till 
och ibland någon dagsverkare. Slakt skedde två gånger årligen. Julslakten var 14 dagar eller tre veckor före jul. 
Jfr slakt på kap. Råbäck, Hellekis, Hjälmsäter. 
 
Slakt hos bönder 
Enligt Fredrik i Friheten, Forshem f. 1868. Modern gick mycket i hjälp vid storsysslor och fick då matvaror, ljus 
m.m. som de inte hade själva i fiskar-snickarhemmet vid stranden. Vid slakt hos bönderna slaktade de nöt och 5-
6 får samt gäss. De kunde slakta i 14 dar.  
Gåsafläsk och fårkött kunde delvis bara saltas och torkas till ”speke”. Det hängdes i magasinen på krokar i 
halmtaket, så att inte råttor kom åt det. ”Herre Gud, va de va gôtt med saltat gåsaspeke!” Jfr kap. om gäss. 
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Slakt i torp 
Delvis inomhus. Torparsonen Lind från Vennerlindstorp, Österäng, f. 1862, hade åtskilligt att berätta om 
underliga vanor inne i stugorna. I en stuga i Västerplana sade han, att de hade jordgolv! Där tog de in hästen i 
stugan och skodde den. De hade också slakt inne. 
I Vennärlindstorpet hade de brädgolv, men stenhäller framför spisen. Fåren slaktades inomhus där. Då hade man 
brett ut flisor från vedbocken på golvet. Fåren slaktades framför spisen. Han nämner inte, hur de andra djuren 
slaktades. Det var julaslakt som skulle vara gjord före lusse: gris och någon nötslakt. 
”Gäss å får va slaktata förut, fåra först, gäss sen”, sade Lind. (Se detaljer i kap. om dessa djur och bete) 
Gässen slaktades i regel i slutet av oktober eller kring Mårten. De slaktade alla gässen på en gång, gjorde korv av 
själva halsen och kokade en del strax. Var det många gäss, kunde de sälja någon fågel, annars begagnade de 
köttet själva till matsäck. ”Själve bröste, dä va mest kött å späck på, tog di te speke.” Det bästa gåsaköttet 
saltades alltså torrt såsom de saltade fläsk i grovt salt. Sedan hängdes det upp på vinden att torka och begagnades 
sedan till speke. ”En del kunde allt bli skämt”, medgav berättaren. Av fåren tog de själva bakkroppen till speke, 
men gåsaspeke var mörare. Torparna hade speke i matsäcken, då de gick på dagsverke. Gåsflott smältes och 
förvarades men det härsknade. 
 
Koslakt inomhus 
I Grebbatorp, Helledal, Forshem tog de förr in kon i stugan vid slakt. De lade nog halm på golvet. Det torde ha 
varit enda stället där i trakten, där kon slaktades inomhus. (Enligt Lind, f. 1862) 
 
Karehjälp (Kardehjälp) 
Mor Anna Lisa Ström, torpardotter, Forshem, Knekthustru, f. 1851, berättade, att karehjälp (hjälp med att karda 
ull) var förr mycket vanligt. Då Anna Lisa själv var 18 år, var hon på ett torp för att ”kara tesammans me 
matmora. Ett skålpund ull var sulle de kara på att natta.” Matmora tog emot ull och spann. Mat fick man i lön 
men ingen betalning. Man började tidigt på vinterkvällarna omkring kl. 6 att karda, och den där gången fick de 
hålla på till kl. 3 på natten. Intet annat lyse hade de än den öppna spisen, och ullen låg på ”halla” = spishällen för 
att bli varm. De fick ta den, som låg innerst, den gick bäst att karda. Skinntröjer brukade de ha på sig – de mindre 
bemedlade, anmärkte mor Ström – ”men de kunne en inte ha då en kara: då var de te sitta barärmad i ett sånt där 
liv-snörliv”. (Jfr kap. om dräktskick) 
 
”I Bestorp hade de karehjälp å binnehjälp te långt fram på nättera” berättade Hulda Karlsson från Medelplana, f. 
1882.  
 
Fredrik i Friheten, Forshem, f. 1868, berättade: 
Hans far var ju framför allt vagnmakare, båtsnickare och fiskare och de hade ett litet ställe på Kroks udde på 
allmänningen. De hade inga egna får, men modern brukade vara mycket borta på ”karehjälp” för att karda ull. 
Hon brukade gå till ”bönnera”. ”Där kunne vara fyra-fem gummer på höstkvälla eller vinterkvälla.” De satt alla 
kring den öppna spisen, där ullen hölls varm för att bli lättare att spinna. Karehjälpen kunde pågå flera dagar. Det 
gavs ingen annan lön än mat och kaffe. Det kunde vara kalas. 
 
Toffelmakarens hustru i Österplana, Anna Lovisa Pettersson, f. 1851, var mycket anlitad som hjälp av olika slag, 
även mycket före giftermålet: ”Tänk, att ja plocka tjuper å va bôrte mä, så ja köpte en stor, stor ullschal.” Det var 
i 25-årsåldern. Gift 1886. ”Somma di gjore karehjälp. De va så sent å kara. En kunne gå te varandra med varsina 
spinnerocka. Di va ute för sällskaps skull. Vi gick inte så långa väga. Men de va, så di fick språka.  Gumman 
fortsatte med sina minnen från karehjälpen: 
”Di hade inte så fint doppe då. Då va di gla á, så di fick baka långkaker (långa limpor) å skära skiver å.” 
 
Binnehjälp (Hjälp att binda nät) 
Näten bands mest av männen, även om kvinnor någon gång kunde få göra ett handtag, som antyddes av 
toffelmakarns gumma i fråga om karehjälp m.m. 
Fiskaren Fredrik i Friheten, f. 1868, omtalade att näten bands av far och pojkarna om vinterkvällarna. Det var av 
vanligt otvinnat s.k. skogarn. Senare hade man tvinnat fint garn från Göteborg. Mor band inte nät, utan hon tog 
emot ull och lin till spånad och gick bort i hjälpearbete ibland. Fiskarna tillverkade i regel sina nät själva och 
lagade dem. Men bönderna, som också fiskade litet, brukade tillkalla binnehjälp, när tröskningen var slut. Det 
var för att laga näten. Det skedde mest i början på december, ty laken brukade komma till lusse, och då måste 
ryskera, ryssjorna, vara färdiga. Binnehjälpen kunde vara ”pojka å gubba, en åtta stycken. Då prata di å hade 
rolit, när di band å fick lite kalas.” De satt och arbetade vid den öppna spisen och brände töre.  
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Barnen fick ibland vara binnehjälp åt far, berättade Årnäsfiskaren Oskar Nilsson, f. 1859, i Björsäter. Fadern lots 
och fiskare. Mor brukade då sitta och spinna och passade på att lära barnen de första grunderna i 
bokstaveringskonsten och katekesen medan de band nät. 
Från Kållandsö berättades, hur det kunde sitta 4-5 fiskare tillsammans i stugorna om vinterkvällarna och binda 
nät. Det var ju viktigt, att ryskera, ryssjorna var hela och färdiga till senhösten, då laken kom.  
”Då går di te varann å binner”, sade Frans i Rakås från Sävared på tal om Kållandsö men lade till, att detta just 
inte brukades på Råbäck, men karehjälp, tjupehjälp å spinnehjälp har de haft här, lade han till. Han var ju 
Råbäcksbo på gamla dar. Född 1865. 
 
Vännehjälp. (Hjälp att vända stenhällar) 
Uppe i berget, där stenhuggarna ofta bröt upp stora hällar, gällde det att få upp dem på ett hästlass. Ofta var det 
så tunga hällar, att en häst bara kunde rå med att dra en enda häll. 5 stenhuggare arbetade i lag med de tyngsta 
hällarna. Men när de skulle upp på lasset, måste ändå ett arbetslag till anlitas. Det blev ett s.k. vännelag, som 
skulle vända upp stenen på kant och sedan få ner den rätt på lasset. 
Det var kinnekullekalksten till olika ändamål, till trappor och portsten till hus, kantsten till lagårdsgolv för 35 öre 
kvadratalnen. Man gjorde ju också gravhällar av Kullens kalksten. Det fanns torpare, som körde sten för arrendet 
och efter tillkallelse. Åren 1842-76 körde de sten uppifrån stenbrotten i Österplana med häst på dåliga vägar och 
med oxar ut på Vänerns is till Björkskär och lade upp stenen på granithällarna där. De måste ju vara flera starka 
man om detta arbete.  
Om våren, när sjöfarten kunde börja, tillkallades lastegubba, som rullade stenen uppför landgången på 
enmastare, s.k. slupar. De gick närmast till Göteborg. Detta var utanför Frihetens hamn, som började tas i bruk 
1842. Och stenlassen var överbundna med en stark vidja, en böjd stång. En stenkaj byggdes 1876 och stenhyvleri 
i Gössäter genom Kyhlberg. Trottoarsten seglades sista gången med galeas 1893. Sedan tog järnvägen Göteborg 
- Gössäter, Vänern död på hamnen där. Jfr kap. om stenhuggeri. 
 
Lakehjälp. (Hjälp vid stortvätt) 
Vid herrgårdarnas stora tvättar: stor-lak två gånger om året, brukade en hel rad kvinnfolk få lov att hjälpa till, 
ofta i flera dagar. Av Kinnekullegårdarna tog väl Hellekis priset i detta avseende på den tiden, då herrgården 
hade hela personalens tvätt i Hellekisbolaget, kontorister o.d. Se kap. om Hellekis. 
Här skall skildras några typiska stortvätter, särskilt ett par från gårdar, som icke nådde fram till sjön. Man var 
inte blödig mot tvätterskorna, som i de fryskalla mörka senhöstmorgnarna fick sitta ytterst obekvämt på 
tvättkarens kanter eller andra primitiva sitsar och åka kilometervis, ja ibland hela milen för att sedan klappa 
kläder i timmatal. 
Blötläggningen o.d. gick väl i årtionden till ungefär på samma vis på de olika gårdarna. Och roligheten lakesjå 
var en oskriven lag. Det innebar ju, att traktens unga män infann sig på natten efter första tvättdagen för att 
hjälpa tvätterskorna att ösa lut på kläderna. Då var sällan de äldre tvättgummorna med, men pigorna var desto 
gladare. 
 
Storlak på Gössäters herrgård, Fullösa sn 
Meddelare: Frk Tora Undén, f. 1892, dotter till disponenten vid stenhuggeriet, Gössäter. Undéns kom dit 1894. 
Skildringen avser närmast 1890-talet och början av 1900-talet. I herrgårdens källarvåning fanns en bryggpanna. 
Huset var byggt på 1860-talet. I bryggpannan koktes lut. Vid de stora tvättarna var det fyra-fem kvinnfolk i 
farten, det vill säga en jungfru och fyra gummor från orten. De hade då en lön av 1-1:50 per daga Senare blev det 
2 kr. Den som förestod tvätten hade att lägga karena. I botten på karet lades ”skärderet”: det var tomma buteljer, 
trasiga bunkar eller dylikt. Över tapphålet välvdes ett tennfat el. dyl. För att kläderna inte skulle fastna i hålet. 
Däröver ett klädlakan av grovt linne, som det lätt rann igenom. Nu skrubbades kläderna med såpa och lades väl 
urvridna i karet. 
 
Enligt Hulda Karlsson, Gössäter, f. 1882 i Medelplana, använde man tvättbräden av trä: träbräder, som kallades 
valkebrä. Ett valkebrä var omkring 30 cm brett och 80 cm långt. Det hade refflor på mitten, litet större än på 
moderna tvättbräden. ”Refflerna var större, men skåran mellan dem mindre.” Dessa valkebräden begagnades 
dels vid tvätt och dels till yllesaker, som skulle valkas före begagnandet, så att de blev ulliga och mjuka. Det 
skedde i varmt vatten. Framför allt valkades stumpor.  
Sedan kläderna skrubbats, östes på kvällen den kalla luten över dem, och de kall-lakades i ett par timmar. Nu 
uppvärmdes luten småningom, tills den blev kokhet. Då skulle den slås över kläderna och tappas ur och slås på 
ett par gånger. Detta skedde på natten och var ett tungt arbete, men då fick ju tvätterskorna alltid hjälp av 
traktens pojkar. De kallades för lake-kungar och hela tillställningen för lakesjå. Då skulle flickorna koka kaffe, 
och man hade roligt tillsammans.  
Nästa dag tömdes luten av och tvätten skulle sköljas. Från Gössäter hade man 4 km lång väg till klappbryggan 
vid Hönsäter vid Vänern. 
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Nu behövdes karl-hjälp med att lassa lakekarlen upp på en stor planvagn. De fick rulla upp dem. Ett kors 
spikades över karen, så att inte den våta tvätten skulle skaka ur på vägen. Gårdens kusk körde tvättgummorna ner 
till sjön. Klappbryggan vid Hönsäter var ny och bra lång. Den rymde många på en gång. Men Hönsätersborna 
tyckte allt, att Gössätersgummorna kom som inkräktare. Vid klappningen var alla tvättgummorna med igen. De 
låg på klappbryggan hela dagen. 
Maten bestod nog mest av kaffe med dopp, men ett mål mat värmdes i någon stuga, där de också fick koka sig 
potatis. På kvällen kom kusken tillbaka och hämtade gummorna och den sköljda tvätten för att köra upp den. 
Först nästa dag kunde man hänga. 
En stenbassäng för sköljning byggdes omkring 1920 i Gössäters trädgård. Den kunde tappas full med vatten. På 
bassängens kanter lades stora, flata kalkstenar, kallade klappestolar att klappa kläderna på, och nu slapp man fara 
till Vänerns klappbrygga med tvätten. Bassängen var väl knappt 2,3 meter i omkrets.  
 
Stenhuggare Törn, Österplana, f. 1869, berättade om lakesjå. Då fick de extra tvätthjälperskorna gå hem och 
”pigera” skötte om det. Det gällde alltså att ösa på. Till detta arbete hade de en lakeskopa, som förr var av trä och 
rymde 3-4 liter. Den blev ju tung att hantera, men då kom det pojkar för att ösa på. En del husbönder brukade 
skicka med extra kaffe, socker och dopp till lakesjå med tanke på att pigorna skulle kunna bjuda. Pojkarna kunde 
ha dragspel med sig, Och det kunde hända, att de unga tog sig en sväng i mangelboden. Detta var efter den första 
tvättdagen. 
 
Stortvätt på Törnsäter 
Fyra-fem tvätterskor behövdes vid stortvätten, och detta arbete ersattes med en blygsam dagspenning och maten. 
Det hette, att hjälperskorna hade mate-dar i motsats de dagsverksdagar, då de måste hålla sig med maten själva. 
Det var stortvätt vid herrgården höst och vår. På mellantiderna tvättades randkläder och sköljdes i en stenbassäng 
i trädgården. Vid stortvättarna var det två stora kar med tvätt. Den måste köras ända bort till Hönsäters hamn för 
att sköljas i Vänern. ”Det var ena mil.” Man beräknade, att tvätterskorna skulle hinna vara framme vid sjön i 
gryningen: gråninga. Då måste de i den mörka vintermorgonen åka hemifrån vid 6-tiden, och tvättgummorna 
fick då sitta på karens kanter eller möjligen på någon plats bakom karen. Om det var tidig vinter, kunde sjön vara 
frusen, och de fick ta hål på isen. Nog kunde de förkyla sig, när de stod vid sjön och sköljde. Kusken fick göra 
upp eld åt dem, kanske ett par gånger om dagen, och de kokade kaffe. Annars hade de torrskaffning i matsäcken. 
De fick stå och skölja tills skymningen föll på. Säkert hade berättarens mor många gånger varit med om detta. 
Hon brukade gå på dagsverken. 
Vid tvätt på Blomberg, lak, fick också karlarna köra ner kläderna till sjön. Gamle dagsverkaren Gustaf Johansson 
trodde rent av, att karlar fått hjälpa till att skölja och klappa kläder med "packeträ”. 
 
Hilda Gustafsson på Loftarebacken sade, att vid lak hade karlarna att pumpa vatten och dra mangeln. Det 
brukade vara dagsverkare eller någon annan, som kunde komma ifrån till detta. 
 
Lak i ett torp 
Enligt Lind, Vennerlindstorp, Österäng. Född 1862. 
I torpet hade de också storlak höst och vår. Då tvättade man vid brunn och sköljde i dammen. En kunde också 
väga upp vatten och skölja i. På vintern tvättade man inomhus framför den öppna spisen, ty där var det stenhaller 
på golvet, som eljest var brädgolv. Men detta var mycket obekvämt, ty man hade uppförsbacke från brunnen: 
”ena li ifrå brunn, svår att gå oppföre på vintern.” 
 
Hönsäter: 
Vid pingst skulle all vårstädning vara över oach alla lak. Sedan hade man annat att göra med rotfrukter, som 
skulle rensas. 
 
Vägvård 
Vagnvägalag, snölag 
Varje gård hade förr sin del i den allmänna vägvården, och därvidlag krävdes ofta samarbete, i synnerhet vid 
snöplogning och snöskottning. 
Enligt dagsverkaren Gustaf Johansson, Blomberg, f. 1859: 
Snöskottning utfördes av snölag med en fogde för vart lag. Alla vägar måste skottas. Herrskapet var mycket noga 
med vägarna. 
 
Enligt Hilda Gustafsson, Blomberg, f. 1881: Omkring 1880 hade varje torpare sin bit. I närheten av gården var 
det dagsverkarna, som skottade. 
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Snöplogning för körpostens skull 
Enligt torparen och köraren Alfred Svensson, Österäng, f. 1870: 
”I julhelgen högg en ved, körde smått ut på väga å skotta snö.” När det var mycket snö, kunde de ha tre, fyra par 
hästar för en plog med en körare för varje par. 6-8 man satt på plogen. De hade tyngd på för att plogen skulle gå 
ner djupt nog. Denna tyngd kunde bestå av stenar: ”De va te lägga plankor på, så di kunde lägga stenar.” 
Om det var fyra hästar, fick tre man rida och en satt på snöplogen. Det var mycket noga med plogningen, ty de 
hade kör-post. Postiljonen körde mellan Mariestad och Lidköping, varannan dag å vardera hållet, ungefär 6 mil 
med poststation i Forshems skola, som låg ungefär på lika avstånd från de båda städerna. Till jämförelse kan 
nämnas om snöplogningen i n. Västergötland, Undenäs sn, att de brukade köra snöplogen med 7-8 par oxar! 
 
Torparsonen Frans Lind, Österäng, f. 1862, hade att berätta: 
Alla gårdar hade sina vägsträckor. Det sattes stenar utmed vägkanterna, där den enes väg gick ut och den andres 
tog vid. Dessa stenar gällde grusvägar. Grusvägen skulle grusas. ”Länsman dömde på” hur många lass grus de 
skulle köra på. Grusvägar kunde de ha långt borta, men var gård hade sin grusväg att ansvara för. 
Medan snön låg kvar, hade man snövägarna att sköta. Dem hade man mera på hemtrakten, och flera små gårdar 
var ”ihopslagna” till en rote, som ansvarade för snövägen, men det var länsman, som bestämde snövägen med. 
Snövägararna var längre än grusvägarna, och de krävde mycket arbete. 24 timmar efter ett yrväder skulle vägen 
vara klar. Vid mycket snö, kördes snöplogen, annars måste man skotta. ”De va mö mer snö förr.” 
Fram på våren, sedan snön gått bort och det blev barmark, kunde ”torpara få göra vagnväjalag” = göra i ordning 
vägarna, så de blev farbara. De var då gropiga: det var ”dölper” i dem, som man måste hacka igen. 
”Vägarbetet kunde räcka bra till”, sade gubben Frans.  
 
Stenhuggare Anders Törn, f. 1869, har annat uttal på termen för väggrop. Han kallade det för ”dolper”.  ”Hacka 
dolpera” var uttrycket för att hacka upp vägen och jämna ut groparna. Egentligen innebar detta arbete att ”fylla 
dolpera”. Det kunde bli dolper i vägen efter regnväder, men värst var det om våren, sedan snön gått bort. Då var 
vägarna mycket gropiga, och enligt gamla väglagen, måste de laga dem. Man talade om vagnvägalag. Törn sade, 
att det betydde väglaget helt enkelt: bra eller dåligt vagnvägalag. Jfr ovan: Linds tolkning av samma ord! 
Varje rote hade en eller flera snöfogdar, som skulle se till att vintervägen var framkomlig. 
I de ovan anförda exemplen på arbeten, som krävde många händer ha ju två typer medtagits. Dels den mera 
frivilliga solidariteten grannar emellan, då man gjorde körehjälp eller gick på ystehjälp, karehjälp, binnehjälp och 
tjupehjälp. Vännehjälp kanske står på gränsen till det andra slaget av storsysslor, som i varje fall vid de större 
gårdarna krävde många flitiga händer. Det var t.ex. slaktehjälpen och lakehjälpen. Därvid anlitades i stor 
utsträckning torparhustrurnas dagsverken, och man kunde ofta med fog tala om gårdarnas pockerätt på 
arbetskraften. Vid linberedningen togs också många i anspråk, alldeles särskilt vid linbråkning: brôtinga. Men 
linberedningen är så pass vidlyftig, att den fått sitt eget kapitel. Men brôtehjälpen torde ha varit ett ganska typiskt 
gemenskapsarbete.  
 
Uppsala 11/4 1949. Märta Tamm-Götlind 
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Jordbruk 
 
Linet 
Det förefaller som om herrgårdarna på Kinnekulle inte odlade eget lin, i varje fall inte mot slutet av 1800-talet. 
Råbäcks herrgård köpte sitt lin, sade Kocka-Karl, f. 1852, och torpargummorna spann det. En viss linspånad 
ingick förr i arrendet för torpen. 
Hjälmsäters herrgård lät rättaren fara in till Lidköping på ”lussemarken” (marknad) för att köpa lin. 
På bondgårdarna i trakten hade de däremot överallt lin, enligt Kocka-Karl. Och många torp odlade lin, ibland 
kanske bara vartannat år som i Rappet (Valåsen, se nedan). 
 
I maj såddes linet. I september skördades det genom att ryckas upp. Detta arbete utfördes av både män och 
kvinnor, var för sig eller gemensamt. Sedan skulle linet repas, rötas, brôtas (bråkas), skäktas och häcklas.  
Stenhuggare Anders Törn, f. 1869, Österplana, har gett den utförligaste skildringen av linberedningen. Hans mor 
var van lintorkerska, tôrkesa och mycket anlitad, när linet skulle bråkas: brôtas. Själv hade Törn som liten pojke 
fått vara med och se på hur allt gick till. 
Linet kallades i orten allmänt för hör och skörden tillgick alltså på det viset, att de ”röckte hör”, ryckte upp linet 
med roten. Höra bands med halmband i små neker = kärvar. Sedan stukades nekarna för att torka och bärgades 
in. Nu skulle linet befrias från fröknoppen = det skulle ”knöpplas”. Detta skedde på en repestol. En sådan fanns 
kvar i Valåsen och arbetet beskrevs av Hedvig Karlsson sålunda: Repestolen bestod av en bräda med väldiga 
uppstående piggar på mitten = repan. Den fästes på en bänk, så att två personer kunde sitta på den, en i var ände. 
De kastade en linkärve turvis mot repan. Då ramlade fröna på loggolvet. De samlades upp till sådd och till 
välling åt kreatur vid förstoppning.  
 
I Valåsen fanns dessutom kvar en brôtestol, en skäktkniv och en häckla, märkt 1784. Alltsammans skänkt till 
hembygdsföreningen. 
Om man inte hade repestol för att knöppla linet, så uppgav gamle Törn, att de kunde slå linkärvarna mot 
lobolken = logbalken, så att fröknopparna skulle falla utav och fröet ramla ut. Sedan breddes linet ut i raka, tunna 
strängar på väl avbetade gräs- eller klövervallar för att rötas, när höstregnet kom. 
”De som hade något passande vatten, rötade linet där”, sade Kocka Karl, ”för det gick ju ännu bättre. 
” Man måste undersöka, om linet var nog rötat, sade Törn: man tog några linstrån, gnuggade dem mellan 
händerna för att se, om stjälken, själva ytteromhöljet gick lätt sönder.  
Gjorde det så, var det tillräckligt rötat. Då räfsade man samman linet med en ”riva”, räfsa, med början i strängens 
ena ända. Det bands åter i kärvar för att förvaras i något vagnsskjul eller annat skjul tills man finge tid att brôta 
linet.  
 
Brôtehjälp (Hjälp med linbråkning) 
Linbråkningen, brôtinga, var väl den arbetsammaste processen i linets beredning. Det var därför mycket vanligt, 
att man tillkallade ”brôtehjälp”. Men innan det kunde bråkas, måste ju linet var helt torrt. Det kunde torkas på 
två sätt: i bastu, så kallad kölna eller i en brôtehôla, bråtehåla (i Uppland kallad bråk-grop), och den metoden 
torde ha varit den vanligaste i Kinnekullebygden. På större bondställen hade de kölna = en slags ugn att mälta 
korn. 
Frans Lind i Vennerlindstorp, Österäng beskriver kölnan så: ”Där torkades malt å lin oppepå i något, som 
liknade brygghus men ”bara som e skorsten å ugnen te ella, å ena lita första, så pass så de kunne stå där å lägga 
in ve.”  
Enligt Törn finns det i Österplana en ruin av en kolna ”bortanför bäcken te vänster”. Den hade stenväggar. 
 
En torparson från Götene, Karl Adolf Brandin, f. 1866, beskrev kölnan, så som han hade sett den i ungdomen: 
”Di hade så väldi mö lin förr i världen. Kölna va en stor långer om (ugn). Där va de ena särskilt, som torka hörn 
(linet). De va tak över å vägga, så di kunne sitta där å brôta å skäkta inne i kölna. Kölna hade fyra meter lång om. 
Di ellas. Di kölla i själve ä-en. Ingen skôrsten. Röken sulle pina sej ut genom take å inte fick de bli nån låge. 
Veden, de va stubba å sånt där, som va svårt å ta sönder te ve. Hällen va av kalksten, å röken sulle söka sej över 
hela långa hällen, men de ella under å röken strök över linet, som låg i bruer. 
Tôrkesa (torkerskan) sulle passa, så inte linet blev bränt å bära te di, som arbeta å butte om: di brôta. Andre dan 
sulle di skäkta, å linet fick tôrka en gång te, så di kunne skäkta av blårna. Di, som inga kölna hade, gravde ena 
brôtehôla. Men de va svårare te passa, så inte lågan slog opp.”.(Brandin hade nog mest studerat kölnan i 
Vättlösa: ”Di hade de så möe där. Nästan var bonne.” 
 
Hur det gick till vid torkningen, berättade flera av de gamla. Det hörde kanske till den gamla tidens nöjen, ty ”Di 
gick ihop å hjälpte varann – de va brôtehjälp”. Och då skulle den, som ägde linet, bjuda på kalas. 
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Först eldades i brôtehôla. Den brukade enligt Törn mest vara 2½ - 3 alnar djup och cirka 3 alnar långt. I hålan 
eldades med stubbar eller s.k. trôs = gammalt timmer eller gärdslet från gamla skihag = gärdesgårdar. 
Törn ger en mera detaljerad skildring från den tiden, då hans mor var lintorkerska, en av de skickligaste i 
bygden: tôrkesa. ”En brôtehôla låg uppe i Nolskogens äng. Nere i kleven fanns en gammal kölna å en brôtehôla, 
som låg nere ve Krokgården.” De tillhörde bönderna, men vem som behövde, fick låna dem. Vid Krokgården var 
brôtehôlan av sandstenar, upplagda på varann. Hålan var minst 1½ m djup. Ovanpå stenmuren, omkring 30 cm 
över marken låg stockar över sandstenskanten – hålan var minst 1,80 m lång och 1,10 m bred. Över hålan lades 
stockar, som var omkring 6 tum = 15 cm tjocka. På dem lades "spjälar" = käppar, och ovanpå dem lades linet. 
"Mor, ho fick flytta å flytta på linet, så det blev jämt torrt.” Man eldade med bakved: ”bakeve”, tre fot lång, 6 
kvarter: ”stubba en del, men inte blosseved med stark låge. Då fick di så mycke besvär med linet, om de ville 
tända.” 
Elden tändes nog, sade Törn, med en stor risknippa, som de kastade ner. Då hade de lagt några träd på tvärs, så 
det blev ”rost” (galler). ”Barna va dit å såg på å di fick passa mor me ve, å så fick di en smörgås eller kaffe.” 
Torkerskan måste vara tidigt på platsen, kl. 4-5 om morgonen. Med tändningen skulle hon ha hjälp av linets 
ägare, men det hände också, att hon måste tända själv. Om veden var sur, blev det svårt att komma igång med 
arbetet. Det kunde röka i ögonen på dem, som bråkade linet. 
Brôtara = bråkarna kom en god stund senare till platsen, ty en del lin måste ju vara torkat, när de skulle börja 
bråka det. ”Gubba” fick göra det värsta grovgörat med att bråka linet, men det kunde vara både karlar och 
kvinnfolk. 
Hötôrkesa samlade ihop det väl torkade linet och lade det till brôtarn, en som bråkade det. Tôrkesa bredde sedan 
ut av det otorkade linet en ny ”bresla” över brôtehôla för att torka den, och arbetet fortgick på detta sätt undan 
för undan. Bråkningen var ett tungt arbete och måste göras stående. Annars fick de inte nog kraft i armen, som 
höjde och sänkte brôtan. Brôtestolen var ett redskap med två stora träknivar = brôterna som var fästade, ledade i 
ena ändan. På beskrivning av Hedvig i Valåsen tog man en knippa lin i taget och förde det från rotändan ända till 
toppen fram under brôterna, så att det blev ordentligt knäckt. Man fick göra om proceduren flera gånger. I torpen 
fick allt kvinnfolken ofta själva bråka sitt lin, men där de höll sig med brôtehjälp, brukade det vara barn, oftast 
pojkarna men någon gång gubbar, som räckte fram en giva åt linbråkarna, det vill säga lagom stora knippor att 
bråka i taget. Arbetarna kallades brôtegubbar och brôtekäringer enligt Törn. Mest var det gubbar och drängar, 
som brôtade. 
  
Torparen Frans Lind, f. 1862, Österäng, berättade om brôtehjälp som förekommit även i hans eget hem. ”De 
närmaste gålbönnera samlades te brôtehjälp. Kaffe sulle di ha ve brôtehôla.” Tidigare var det brännvin, innan 
kaffe blev vanligt. Sedan skulle de ha stadig mat: ”Potäter å sågel, å då va potätera skrapade, dä va säkert dä!” 
Såglet var fläsk och kött och korv. Till efterrätt fick de fruktsoppa på brôteklaset. Den, som ägde linet, skulle 
bestå maten dit, framhöll Törn. Det skulle vara mycket mat: frukost och en bra middag, eftermiddagskaffe och 
kvällsmat.  
 
Linfrysning i stället för uppvärmning 
Från det fattiga torpet Valåsen berättade Hedvig Karlsson, f. 1890, att de inte hade någon brôtehôla, varken vid 
torpet eller i närheten. Inte hade de heller så mycket eget lin, så att det blev sprött. Det var rötat och inlagt i 
kärvar i en gammal bod, där linet fick invänta sträng vinter. När så den verkliga kylan kom, ställde mor ut 
linkärvarna emot ett ståltrådshag, som far hade satt upp från stugan upp till lagården. Linet skörnade i kölden, så 
att det sedan kunde brôtas i brôtestolen, som ställdes bakom lagårdsknuten.  
Efter bråkningen skulle linet skäktas. Det skedde ibland omedelbart efter bråkningen, men ibland senare, och då 
behövde linet helst torkas något på nytt, så att arbetet skulle gå lättare. 
En skäktestol var enligt Törns beskrivning: en bräda med fyra ben, och uppå den var spikade ribbor, så att det 
bildades en ränna, vari linet lades, då det skäktades. Linet hölls med vänster hand och flyttades.  Skäktekniven 
var av tunn ek, men bred. Handtaget var utskuret i samma stycke. Nog var han en aln lång och 5-6 tum bred. 
Skävor kallades de delar av linets stjälk, som ramlade av vid skäktningen. Det rök svårt av detta arbete. Därför 
skäktade man helst utomhus. Det fastnade i hår och kläder. 
Skäktarn kallades den, som arbetade med skäktning, att med skäktekniven hugga eller bearbeta hörn (linet) 
genom att hugga och slå på hörn, rakt ner, för att få bort omhöljet. Hörn fick vändas åtskilliga gånger. Skäktning 
börjades i ändan, som låg utanför trälådan. Linet flyttades alltmer, tills ungefär hälften av knippan var rensad. 
Då omkastades den för att skäktas med början i den andra ändan. Då det var färdigt, vreds den kvarblivande 
totten om flera gånger och veks sedan ihop på mitten. På så sätt blev det en brua av den skäktade hörn. De, som 
skäktade, satt på en stol. I motsats till bråtarna, som måste stå. Vissa gubbar var vana att skäkta, anmärkte Törn. 
Var och en av kvinnfolken skulle få med sig en brua = en docka skäktat lin. Av skäkteblåner vävdes en hel del 
saker, bl.a. nederdelar av särkarna, då man i de fattigare hemmen inte kunde kosta på fint linne till hela detta 
långa plagg. 
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Den senare brukade ske inomhus. ”Mor gjorde det vid dagsljus i november eller december”, sade torparen Frans 
Lind, Österäng.  
 
Vid häcklingen sade en Husabygumma, Emma Winberg, f. 1884, att man fick tre olika fina slag av linet: 
Skäkteblår, mellanblår och taglet. Av skäkteblår vävdes tyg till mjölsäckar, grova handdukar och bolstervar. Av 
mellanblår vävdes till nerdelar av särkar, handdukar, lakan m.m. Av det fina taglet, det vill säga det finaste linet, 
vävdes fina dukar o.d.  
 
Hilda Gustafsson på Blomberg, f. 1881, kallade bara själv växten för hör, annars sade man aldrig annat än lin på 
hennes tid. Lind berättade från torpet: ”Vid häcklingen blev det små-blåner. Det var fina blåner det, och det blev 
fin väv av dem. Den användes till lakan, handdukar och linne med. Det allra finaste linet till tråd, dukar o.d. Mor 
börja på å spinna, så snart de kunde. Kanske i november, men de blev la inte så möe spunnet före jul.”  
 
En blind gumma på Österängs ålderdomshem, Maria Johansson, född 1871, berättade från sin barndom, då 
modern tog hem spånad. Hon satt bredvid brasan och spann. Och fastän flickan var blind kunde de låta henne stå 
bredvid och hålla en lysesticka eller liten lampa åt modern att se vid. Modern spann lintråd åt skräddare och 
andra. De hade dels eget lin, dels kom folk dit med ”hör”. Far brukade hjälpa till vid brôtningen. Termerna enligt 
den blinda: Repa hör = repa av linfröet. I äldre tid kallades själva linet för tagel. Den blindas mor spinnerskan 
var född 1836. Hon sade att börja med alltid tagelgarn, men på senare tid ännu medan hon levde, började hon 
som andra säga lingarn. Av tagelgarn vävde mor näsdukar samt dukar mest gåsögedräll. Det var tre slags blår: 
Finblå, grovblå och skäkteblå. Man talade om ett knippe finblåsgarn. Av skäkteblå (=skäkteblåner) vävdes 
säckar, av grovblå lakan, av finblå skjortor och särkar.  
 
Torparhustru spann egen lintråd 
Alfred Svensson berättade från liv i torp under Österäng. F. 1870. Fadern, f. 1809, var skräddareson och hade 
själv varit gesäll i åtta år, så han sydde åt sin familj, då han hade fått torp. De odlade eget lin, så att hustrun 
kunde spinna egen tråd åt maken. De måste alltså få linet behandlat: 
”Di la sig ihop några lag å behandlade linet. Di ella i brôtehôla me stänger över. Di fick inte ella för hårt, så de 
tog ell. Det sto ett fruntimmer eller en karl å ruska i linet, så det inte tog ell.” De brôtade allmänt då, sade 
Svensson, men senare blev det brôtemaskin, han trodde det var på 1880-talet. Brôtningen skedde på obestämd 
tid. Det kunde vara på vintern eller ”om våren å, när di fick tid.” 
Linet skulle rötas, torkas och bultas. Bulta ihop = bunta. ”Di slog ihop ena bulta å slog ett snöre om å sen kunde 
det ligga för det var torrt, till de fik tid med det.” 
En garn-bolt = en bunt garn. 
 
Frans Lind: när linet hade rötats på rötevall, var det te raka. 
 
”Hinde di, så fick di häckla hörn samma dag” sade Törn, men det var nog ganska sällan. I varje fall skulle 
torkerskan, tôrkesa, ha en brua av det bästa, färdiga linet, som man kunde spinna tråd av. Dessutom skulle hon 
ha 50 öre i lön för dagen. Mest tycks kvinnfolken ensamma ha fått sköta skäktning och häckling. Den ihop me 
ena riva, så de ble en stor bult. ”Di fick gå ut å känna efter å skubba å känna, om skalet va rötet.” 
 
Andra detaljskildringar om linet 
Från Fullösa, fru Anna Frisén, f. 1871, i bondehem där.  
Linet breddes på marken, för att det skulle regna på det. Det kunde ligga i omkring 6 veckor. ”Gräset växte änna 
över’t”: Sedan torkades det över en 3 alnar djup grop, 1½ alnar bred. Änna långs med den gropen lades 5-6 
stänger med ett kvarters mellanrum. Där lades linet ut, och så eldade de i gropen med kastved eller skräp, vad de 
kunde få tag i. ”En måste passa det, medan det brann. Det var en tôrkesa, som gjorde det. Därifrån gick linet ”te 
bråtinga” (rätt öppet å-ljud. Annars var brôting det vanliga uttalet på Kinnekulle. Det är möjligt, att berätterskan 
sade bråtinga som ett försök att tala riksspråk. Hon sade nämligen för övrigt ô-ljud)  
”Det brôtades me ena brôta. De va te hugga fram å tiebaka, så själva skävera lôssna. ” Man delade upp linet i 
höbruer (sa höbrua) som skulle skäktas rent. Då blev det blåner. ”De va te å vira ihop te tôttar i blån.”  
 
Linberedning på 80-talet i Sörgården, Örnekulla, stor bondgård, Österplana 
Enligt Göransson i Kuragebacken, f. 1871. 
Hela hösten arbetades det med linet. ”Karla hjälpte te me linet. Repa å fröt fick dränga göra. Di hade det i stora 
kärvar. Di hade store reper å repa linet, innan det breddes ut.” 
Det var redskapet hörepa med långa tackar (taggar). Sedan breddes det ut på valla te rötning – dränga fick vara 
me.” Sedan på hösten lades linet på spröt över en djup håla med glöd i botten: ”Dränga stod me brôter omkring.” 
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En gammal gumma var sakkunnig på elden och kunde bedöma, när linet var lagom torrt. Då behandlades kärven 
med brôter. ”Kärva kördes i hökôrja (hökorgar, skrindor). Sedan skäktas di, så alla spåner gick av.” 
Skäkta var också karlgöra i Örnekulle, det utfördes av drängarna. Häcklingen gjordes av kvinnfolk, som sedan 
tog hand om blånorna. Det äkta fina linet bands ihop till dockor. Det var fint hemarbete.  
De arbetade mycket med linet i november. Och när tjänare tillträdde nya platser, var det ofta att börja med linet. 
På torpen fick nog mororna göra det mesta arbetet själva med sitt lin. Göransson, som berättat så mycket om 
drängarnas insatser i Örnekulla, lade till, att hemma på torpet var det vanligt, att far brôta å mor gjorde de rent, 
sen de va brôtat, å mor, ho brände’t me. Mor, ho skäkta’t själv.” 
Linfröna koktes till slem att ge djuren vid förstoppning, berättade en torpare, och detta torde ha varit allmänt. 
 
Några linredskap vid spånaden 
Krack enligt Anders Törn, f. 1869.  Krack var ett redskap med höga pinnar att lägga blånerna i vid spinning. 
Kracken fästes på spinnrocken i en ställning enligt Kära Mor i Stenhuggaregården. Törn beskrev kracken som en 
rund brädlapp, i vars ytterkant det var borrhål. Däri sattes 5-6 pinnar med litet lutning utåt. Mellan pinnarna lades 
blånerna. Krackar togs även av passande kronor på yngre granar. Granen kunde ha fem rätt uppstående grenar i 
kronan. Då blev det en karack, sedan själv stammen blivit bortskuren. Sådana redskap kunde man förr få se i 
åtskilliga hem. 
Linkräckla 
Ett redskap att vira linet om, när det skulle spinnas, var linkräckla, som fästes på spinnrocken. En fin linkräckla 
lämnad till Hembygdsföreningen av Ellen Landström, Hopparegubbens arvtagerska, men hon påstod, att han ej 
tillverkat denna, som är utskuren i ett enda stycke, fint arbete i masurbjörk.  
(Härefter följer författarens avbildningar av krack, skäktekniv, linhäckla) 
 
Tove 
Enligt Kära Mor i Stenhuggaregården, Västerplana född 1862. 
Vid spånad virades lintågorna på en tove: en liten tjock pinne, tjockare på mitten, omkring 30 cm hög. Från 
toven gick linet till rocken och därifrån till tenen, som garnet vindades upp på. 
 
Enligt stenhuggare Törn Österplana: Tove var en oval sak, smal åt båda ändar. Den var hel och inte urgröpt. På 
den upplindades linfibrerna före spinningen. Möjligen var tove samma redskap, som kallades spolspeta av andra, 
ex. fru V. Bengtsson också i Österplana. Enligt Törn gick ordet tove igen i flera ord och uttryck: Om ett plagg 
var ihoplindat och kanske inte i riktigt ordning det kunde vara en väst eller tröja, hette det att den var förtovater 
eller ihopatovater. Om barn lekte med en katt, så han blev rufsig kunde man säga, att han såg riktigt förtovater 
ut. Det hette att barnen ”valka katten”. (Törn förklarade sig något osäker på om orden hörde ihop med 
linredskapet tove. 
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Tobak och barnarbete 
 
Många av Kinnekullegårdarna odlade förr tobak. Det tycks särskilt ha förekommit på 1890-talet i ganska stor 
skala. Här nedan följer notiser om saken från Törnsäter, Hönsäter, Hellekis och Blomberg samt en utförligare 
skildring från arbetet med tobaken från Trolmen. 
Tydligen utfördes tobaksskörden och behandlingen av bladen mest av barn. Men somliga berättare nämner även 
gamla, särskilt då gummor. Tydligen ansågs icke detta för ett kvalificerat arbete, men åtminstone av 
Trolmenskildringen att döma var det ett mycket obehagligt jobb och sannolikt ohälsosamt, ty barnen fick äckliga 
tobaksångor i sig. Småningom blev väl denna ”hemindustri” föga lönande, och tobaksodlingarna upphörde.  
 
Tobak på Törnsäter. 
Enligt stenhuggare Anders Törn, f. 1869, Österplana. 
På Törnsäter hade man schäferi på 1870-talet. Men i slutet av detta årtionde upphörde man med fårskötsel i 
större skala, och schäferiet nedlades under greve Gotthard Hamilton. I stället blev det på egendomen under 1880- 
och 90-talen tobaksodling. Schäferiet användes då till torkning av tobak. Den hände på insatta hasselspröt från 
bjälkar i flera våningar över varann. Mycket änkor och barn sysselsattes med tobaken. 
 
Tobak på Hönsäter 
Enligt Hanna Klasson, f. 1875. På Hönsäter hade de stora fält med tobak, och detta var vanligt litet varstans på 
herrgårdarna, sade berättaren. Gummor och barn fick ta av bladen. Sedan satt de och skar en skåra i mitten. 
Bladen händes på stakar på tork. Berätterskan hade arbetat med detta omkring fjortonårsåldern.  
 
Barnarbetet på Hönsäter 
Barn användes över huvud taget gärna i trädgårdsarbete. (Jfr Skildringen av livet på stenhuggartorpet N Vessla, 
kap stenhugg.) 
Om barnarbete på Hönsäter berättade Karl Karlén, f. 1880. Hans far hade arbetat vid alunbruket och kom sedan 
till tegelbruket. Karl var tio år, när fadern dog. Då var det för den lille pojken, tioåringen, att gå i Hönsäters 
trädgård från kl. 6 på morgonen till kl. 8 på kvällen. ”De va te rensa å gräva” m.m. Middagsrasten var 1½ - 2 
timmar, frukost- och aftonvardsrast en halv timme vardera. I Karléns barnaår var Fredrik Skjöldebrand patron. 
Sedan kom förvaltare Stenbeck.  
 
Tobak på Hellekis 
Enligt fru Hedvig Kjellberg, f. Skjöldebrand, f. 1881. På Hellekis odlade trädgårdsmästarn tobak på ett helt 
gärde. Alla barn bådades upp. Både herrskapets och gårdens barn var alla med om att skära tobak och de tyckte, 
att det var ett roligt arbete. Smeden hade gjort särskilda knivar. Man fick skära en skåra i nerven, ty bladen skulle 
hängas upp på ett särskilt vis att torkas. De skickades sedan bort till försäljning. Barnen kunde väl tjäna omkring 
25 öre per dag. 
 
Tobak på Blomberg. 
Enligt Hilda Gustafsson, f. 1881 i torp på Loftarebacken, Blomberg, Husaby.  
På nittiotalet, när Hilda var barn, började barnen arbeta i trädgården. Där odlades mycket tobak. Barnen fick 
träda tobak för 25 öre per dag. 
 
Tobak på Trolmen 
Enligt fru Hulda Karlsson, Medelplana, f. 1882. 
På den tiden, då Hulda var barn och bodde hos sina föräldrar i stenhuggartorpet Nedre Vessla, odlades det 
mycket tobak på Trolmen. Egentligen hörde torpet Nedre Vessla till Hjälmsäter, men det var närmaste vägen till 
Trolmen. Trolmen självt hade knappast torpare. Däremot höll gården mycket kalkbrännare och dagsverkare. 
Barnen från Nedre Vessla-torpet arbetade flitigt i Trolmens trädgård. På tobakslanden arbetade barn, ungdom 
och gamla gummor. Hulda Karlssons skildring är detaljrik och sakkunnig, ty hon hade själv alltför många gånger 
måst deltaga i barnarbetet med tobaken. Men hon tyckte synnerligen illa om det. 
Plantorna sattes av ungdom och några av de gamla, men de minsta släpptes inte på själva planteringen. Däremot 
fick de små barnen bära plantor från bänkarna till dem, som satte dem i jorden. Och vad värre var: de små fick 
släpa fram fyllda vattenkannor, som skvalpade över, så att barnen blev alldeles våta. De fick också hjälpa till att 
dra vattenkannor från tunnor på stora dragkärror, men då var trädgårdsdrängen med.  
Rensningen av tobakslanden lämnades nästan helt åt barnen, så att de så gott som ensamma fick rensa 
tobakslanden och tjyva plantorna. Att tjyva tobaken var att nypa av sidoskotten, som kallades tjyvar. Sidoskotten 
fick inte växa upp, ty det skulle bli stora präktiga blad på plantorna. 
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Att tjyva tobak ansågs lättvindigt och lämnades därför i regel åt barnen. Men det var ett söligt arbete, och barnen 
blev yra i huvudet, när de gick omkring bland tobaksbladen i värmen. Det fastnade i händerna på dem, så det till 
och med kändes, då de åt. ”Vi hålldes med detta i flera veckor.” 
 
Skörden av tobak tillgick sålunda enligt Hulda: 
Man skulle ”blä av” plantorna, det vill säga blada av dem och lägga bladen i högar. Sedan skar man en skära = 
ett fint snitt med en liten fin kniv i själva nerven på bladets baksida. Sedan träddes bladen på smala, smala 
käppar, omkring 40-60 blad på varje. De skulle räknas noga, och sedan skulle man bre isär dem noga och 
försiktigt. På ett torkloft lades käpparna över bjälkar. Det var som en stor lada. 
De lite större barnen på 12-13 år satt på plankor och bredde isär bladen, så de hängde isär och kunde torka. De 
fick hålla ungefär ett finger emellan dem. 
Tobaken torkades alltså inomhus, men det var gluggar att öppna och öppningar i brädväggarna. Egentligen var 
byggnaden ”en lo” = en loge i samma länga som ladugården och stallet. På loftet blev tobaksbladen bruna, men 
inte spröda utan sega. De fördes till Lidköping och såldes, troligen sjöledes. 
Detta arbete med tobaksskörden utfördes nog i augusti-september. Som stöd för minnet hade meddelaren, att de 
brukade få äpplen att äta samtidigt. 
Avskrädet och blasten lades upp till tork på stora stenhag med stora stenhaller = stenmurar med platta ytor på de 
stora stenarna. Framför herrgårdens gårdsplan var just ett sådant stort stenhag med stora flata stenar. 
Av det torkade tobaksavskrädet skulle bli snus, men man handskades ovarsamt med det. När det stoppades i 
säckar, kunde diverse skräp slinka med, ja till och med sniglar. Ibland spottade gubbarna i det, och barnen tyckte 
det var otäckt, men trädgårdsmästarn sade i alla fall, att det skulle bli snus. Meddelaren tillade, att hennes far, 
torparen-stenhuggaren, varken snusade eller rökte. Blev han bjuden på en cigarr, rökte han möjligen. Egentligen 
var det mycket prydligt vid stenhaget på Trolmens gård, ty där stod tre höga pyramidpopplar på var sida och vid 
porten och vid stenhaget. Det såg på långt håll väldigt fint ut. De flesta av dessa popplar är utgångna. 
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Slåtter och skörd på Kinnekulle 
 
Slåttern och skördetiden har ju sedan urminnes tider spelat en oerhörd roll i folklivet och folkminnena. Tillvaron 
var ju så beroende av dessa företeelser för den kommande vegetationsfria årstiden.  
Slåttern har hört till årets mest ansträngande tider, men man har också gjort den till en av de festligaste. Från 
olika delar av vårt land vittnas det om fester i olika former, spel, dans och lek och traktering efter slåttern. Vid 
den fullbordade skördens slut har man också haft fest, och dessa företeelser stamma väl från hedenhös, då man 
hade offerfester av rituell innebörd kring bl.a. Mikaelidagen. 
Både pojkar och flickor skulle vara litet finare klädda än vanligt. Kinnekullebygden utgjorde intet undantag. ”I 
klöveranstia (klöverandstiden = slåttern) sulle de vara lite finare. Då sulle en köpa sek ett par nya byxer, bruna 
mollskinnsbyxer i slåttern å vita skjorter”. (Frans i Rakås, Råbäck, f. 1865) 
 
”Det var alltid vanligt med slåtteröl, när de slog. De var då litet lättare och mera städat klädda än vanliga 
arbetslag”. (Arrendator Blom, Forshem. Fadern mjölnare i Medelplana. F 1867.) 
Andstia sade man, då de började med klövern. Andsti kunde betyda hela skördetiden, för gräs och säd m.m. 
Klöver hade de inte från början utan man slog bara de osådda gräsvallarna. Slåtterkalasen sattes också in, när de 
slog de mest betydande ängarna. För Råbäck och Hellekis var det Munkängen, för Hönsäter Storängen, men 
tillika Sjöråsängen, som tycks ha spelat stor roll och ju låg i en helt annan del av egendomen. 
 
”De slog Sandänga å så bokänga”, sade Göransson i Kuragebacken, Råbäck, f. 1871: ”Det var ingen klöver utan 
bara hö.” Han påstod, att den första klövern kom från Degerbergs lantbruksskola på Kållandsö, och alla kom för 
att titta på klövern. Meddelaren trodde, att de fått klöver på Råbäck redan på 1840 - 1850-talet. 
 
Man skilde vid räfsandet, rakinga, på bresler och strängar. ”Di raka i bresler av hö, men av klöver säger di 
strängar.” Denna betydelseskillnad hölls nog ej av alla, utan ”strängar” vann.  
 
En bresla kunde vara bred. Detta enligt Ad. Larsson, Lukastorp, f. 1869. ”Ängshöt var så fint” fortsatte han, ”så 
det var svårt att bärga”.  
 
Slåtterglädjen skildras med uppenbart nöje av de gamla. Det är tydligen ljusa minnen. 
Ida i Vråna, f. i Medelplana 1864, hade sina minnen från bondgårdar både på Kinnekulle och i Upphärad. Hon 
berättade: ”Där di hade änga å marker, hade di slåtterhjälp å slåttergille. Klockan 3 på môrna bar de iväg. Då fick 
di ta me sek mat. Å så fick di roa sek, när di hade gjort ifrå se. Då fick di rikti kalas på kvällen, å sen fick di roa 
se. Nere i änga gjorde di lekar. Di kasta bene över axla ” o.d. tydligen gamla idrottslekar och styrkeprov. Ida 
fortsatte: ”De kunne hända, att di inte fick loss bene själva: pôjka hade såna årninger för sek. – Det kulne allt 
hända på kalaset efter slåtterhjälp, att di somna, å då Blue di hopsydda på golvet. Då sulle di få någe under huvet. 
Di va där te dager ble (blev), te di sulle hem te sina arbeten igen.”  
 
Av Kinnekulleherrgårdarna ha vi de saftigaste slåtterskildringarna från Hönsäter, riktigt bilder ”från den gamla 
goda tiden”, då folk kunde både arbeta våldsamt och roa sig kungligt. En gumma, vars mor var född 1851, 
berättade om hur herrgården hade bryggt slåtteröl. Därtill utdelades det ett par supar brännvin. ”Må tro, att di 
hade!” sade den gamla. ”När di hade slått å änga, fick di gå te gården å fick de där. Det var musik å dans.” 
Men i allmänhet tycks trakteringen ha bjudits ute vid ängen. På Hönsäter hade de många gånger två stycken 
slåtterfester, både vid den första och den sista ängen, men så var Hönsätersängarna stora! 
 
Karl Funke, f. på Hönsäter 1867, arbetat vid tegelbruket, son till en kalkbrännare. Han har bra reda på sig: 
”De börja me Storängen. En börja på midda ena dan å rasta ett par timmar på natta å  
börja sen tidigt på morron. Sen bruka di å vara färdia den andre midda. Sen va de dans å sprit å kaffe. Bolagets 
(Hellekisbolagets) rättare släppte te en del. Om dä va nån ny slåtterkarl, fick han bestå ett stop brännvin. Kaffe 
koktes ute i änga. På senare tid koka di kaffet i tvättstuga på Hönsäter. Å så dansa di på logen. De va bara 
Storänga, Djurgårdsänga å Sjöråsänga, å man slog ju me liar då. Sjöråsänga va den sista änga de slog.” ”När di 
var på Sjörås, va di på tôrparns lo (loge).” De fick då litet pengar av bolaget, och slåtterkarlarna lade till litet och 
överlämnade det ”te rättarn å han ställde om’et, så de blev lite kalas.” 
 
Tidigare var det skördebal, men den togs bort, sedan bolaget hade börjat lämna litet kalaspengar vid slåttern.  
Vid slåttern fick vissa lag av kalkbrännarna gå ifrån och hjälpa till.  Den festligaste skildringen av slåtter i 
Kinnekullebygden gavs likväl av en gammal mora: Kristin Fast, f. på Hönsäter 1859, sedan statarhustru på 
Bossgården. Hon berättade 1940 eller –41 med glädjen lysande i sitt gamla ansikte, hur spelman kommit ut till 
dem i ängen, hur de sjungit och marscherat därifrån med liar och räfsor på axlarna 
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 Kapellet fanns inte då vid Storängen, och den allé som mor Fast berättar om att de tågade, den är numera delvis 
spolierad av Kalkstenstågens järnväg.  Mor Fast har ordet: ”När di slo Storängen, börja di nästan ve middan 
förste dan å hållde på då så länge di kunne å hade massäck me sek: smör å ost å mjölk. Di rasta då ena stunn; lå 
väl i laera (ladorna).” Så fort det åter blev ljust mot morgonkanten, började de arbeta med slåttern igen. Fram på 
middagen var det nästan färdigt. Gården bjöd på dricka, när det var slut, men ingen smörgås bestods, och det var 
inte brukligt med kaffe då. Men det festliga var, att spelmannen, Sven i Sandröja, kom ut till dem på ängen med 
sin fiol. Mor Fast fortsatte: ”De to se allt en sväng på ängen först å sedan på lon (Djurgårdslogen) Det var vals å 
polska å firamannadans å annat. När di hade gjort arbete ifrå sek, gick di i takt efter spelman me liar på axlar å 
rakesera efter me räfsa. De var tolv eller fjorton räfsare. Sen sjongde di allt va di orka. Sven på Sandröja gick 
före å spela fiol. Di börja tåga borta ve där kyrka ligger nu. Di marschera fram te stora allén. Sen så gick di var å 
en hem te sitt, när de va slut på allén.” 
 
Ad. Larsson i Lukastorp, f. 1869, berättade om slåttern på Storängen: ”En hel drôs me tôrpare sulle slå. När di 
slo Storänga, börja di va två-tia på natta. Å sen va de en gränslös massa me fruntimmer me; di raka i bresler av 
hö. En bresla kunne vara bre, å ängshöt va så fint, så de va svårt te börja.” Sedan var det kaffe med dopp och 
brännvin; resten hade de med sig själva. Kaffet fick de ut till ängen. ”Sen va de dans på Djurgårdslon: di kör in 
där först (höet) å sen kör di fram de på vintern.”  
 
Detta var slåttern i Storängen på Hönsäter. Om slåttern i Djurgårdsängen har ej berättats något i detta 
sammanhang, såvida inte den där nyss omnämnda dansen på Djurgårdslogen ägde rum i samband med den 
ängens slåtter? Det är sannolikt, ty den ligger högt och ett bra stycke från de andra ängarna. Det är ej troligt, att 
slåtterfolket orkade dit annat än efter slåttern på platsen.  
 
Från slåttern i Sjöråsängen på Hönsäter finns det flera skildringar. Vi börja med gamle Manne Wikström, 
kalkbrännare, fiskare mm, f. 1854, död sedan flera år. Han berättade 1940 eller  –41 följande: Han var med om 
slåttern i Sjöråsängen första gången, då han var på 18:e året och var flera år med och slog. De började att slå den 
ena dagen efter middagen och arbetade till kl. 11 på kvällen. Sedan låg de flesta i en lada några få timmar. Senast 
klockan 3 skulle de upp igen. Det kunde vara 27 man och tio-tolv ”rakesor”: ”Hon va en stor äng.” Klockan 11 
nästa förmiddag var allt klart: ”Sen hålldes vi där borta å ordna. Somma di dansa, somma di sjongde. Mat hade 
di me se själva. Di hade skickat efter brännevin. De va vanlit en sulle ha.” Något kaffe mindes Manne däremot 
inte från slåttern i Sjöråsängen. Inte heller att det från gårdens sida var någon traktering på ängen. (Jfr andra 
skildringar, som är litet senare) 
Men man skulle vara litet snyggare i slåttern i kläderna än i vanligt grovarbete, framhöll den gamla. Mor Fast 
berättade: ”Far va me å slo på Sjöråsängen. Di lå la där i Sjöråsa lader. Där ä ett stort berg: di kalla de 
”matberge”, de ä häller, där hade di sin mat. Samme speleman, Sven i Sandröja hade di. Flera sulle arbeta på 
båda ställena. Då minsann va en inte trötter!” 
 
Röja ängarna – slåtter på åttiotalet 
Fru Anna Pettersson, Helgarum, f. 1870, dotter till kalkbrännare på Hönsäter, berättade 1940 eller – 41, hur 
kvinnorna om våren fick röja på ängarna. ”Di fick räfsa ihop lövet å finröja riktit. Sen ble de så fint. Då va 
ängera fina mot vad di nu ser ut. Nu har di dem mera te bete. Förr slog di dem först å bärja gräset, å sen var de 
bete där, åtminstone för hästa. Te korna hade di andra änger. Storängen ve Hönsäter, den va så fin så me stora 
trän.”  
Sjöråsängen var fortfarande den sista, som slogs på Hönsäter. Detta var på Skiöldebrands tid, och då ordnades 
slåtterfest av gården ute i Sjöråsängen 
Anna Pettersson skildrar det så: ”Di brygga å baka. Folket fick smörgåsar å kaffe å dricka å brännvin. De tog allt 
bräder ve sågen å ordna te’et. Iblann ute i ängen, iblann på sågebacken, allt efter som vädret var. Sen dansa di 
ute, valser å polketter. När gubba ble lite grann glada, då gick de å dansa va som helst. De börja arbetet om 
midda efter middasrasten en da å höll på så länge di kunne på kväll att slå. Så låg allt slåtterfolk i en lada ve 
Sjörås på natten, å ve 2-tia gick di upp å börja slå igen, så de ble ju ingen vila precis. Sen framåt 11 på förmiddan 
bruka de vara färdit. De gick en rakesa efter två slåttara. Di spridde isär skårorna, å där de va tunt, där fick en ju 
raka ihop. Då gick de en fiolspelman me iblann dem, medan di slog. Då efter klockan elva börja ju festen. Ett par 
gummor koka kaffet i en liten stuga ve bron intill ån. Det kom ingen uppifrån herrgården, men ”rakesera” 
(räfserskorna) fick vara med och ordna med det. Gubba hade sina ”kanner” (Brännvin troligen). Men de va aldri 
nå tråkit, utan sån enighet å sån sämja hörde ja aldri tals om. På en sån där fest var de nästan trevliare än nu. Då 
va alla lika, de va mera kamratanda. – Herrskapet va inte med! Di prata å skämta den ene värrer än den andre. Di 
dansa antingen ute i ängen, där di räfsa undan eller också på Sågebacken. Di höll sällan på längre än te klockan 
sex eller sju. Aldri på natten – det orka di inte.” 
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På berätterskans fars tid var det 32 karlar, som slog. De hade beting på 1½ dag. 16 flickor eller gummor var med, 
ofta gummor, som gjorde kvinsdagsverken för torpara: änkor o.d. Ibland bra gamla gummor, ty ”Det var ingen 
pension då, må tro”! sade Anna. Några tävlingslekar eller dylikt hade ej denna sagesman hört om från 
slåtterfesten. ”Sådana fester hade de allt bra länge”, men de riktigt dunstade bort. Slåttern blev inte densamma 
som den var förr.” När berätterskan själv började på herrgården 1885, var det slut med herrgårdens 
smörgåskalas, men de fick pengar i stället. Anna tror det var 15 kr till kalaset i Sjöråsängen i stället för ordnande 
av traktering. Det hände då, att arbetarna lade till någon 25-öring var för att bättra på trakteringen.  
 
A. Larsson i Lukastorp vittnade om Sjöråsslåttern: ”En fick en viss summa, som skulle räcka till kalaset och 
redovisa för den”. 
 
Slåtterfest på Hellekis och Råbäck 
Båda dessa herrgårdar hade sina slåtterfester i Munkängen, som gick i gränsen. Förr var Munkängen mycket 
större, innan järnvägen lade beslag på en del. Den fick dock ej gå riktigt som den velat utan måste ”tocka på sig”. 
Det var 1897, som banan invigdes. Om Hellekis på Skiöldebrands tid berättade tvätterskan Selma och fru Hedvig 
Kjellberg, f. Skiöldebrand. När de skulle slå Munkängen, började de kl. 2 på natten för att hinna färdigt till nästa 
afton. Det var minst 20, som var med enligt Selma: ”Och kanske var det fler, och det var just i den ängen de hade 
slagit. En kvinna fick raka efter två karlar i  strängar.” (Jfr andras uppfattning, att man sade stränar om klöver, 
men bresler om ängshö. Denna distinktion troligen äldre och hade väl utjämnats.) De stäckte inte då.  Efter 
arbetet samlades de på den nedersta sidan om vägen genom Munkängen. Enligt fru Kjellberg, som lämnade 
Hellekis 1891, omtalar, att alla gungbräden ur trädgården och stora långbord kördes upp. De fick troligen 
svagdricka, säger hon. Men Selma, f. 1871, vittnade, att de fått dricka, smör, bröd och kaffe, som då koktes ute. 
Hon påstod, att slåtterölet införts på Hellekis, sedan skördefesten tagits bort.  
 
På Råbäck berättade Tilda Almqvist från Sågersta kvarn, f. 1860: ”När di hade slått å Munkängen, börja di 
klockan 3 på morgonen. Det var sista ängen. Då fick de roa sig å dansa på lon (logen), när de va färdit. De hade 
drick och vad de ville samla me sig i ängen. 
 
Mjölkerskan var med i ”slåtta” berättade Lovisa, f. 1853. Men inget kalas förrän efteråt – tydligen skörden. I 
slåttern fick hon maten.  
 
Frans i Rakås, f. 1865, kom till Råbäck som torpardräng 1887: ”När di slog åv Munkängen, sulle de vara lite öl å 
brännvin, men ingen annan traktering i Silverschölds tid.” 
 
Enligt baron Vilhelm Klingspor var det ofta slåtterkalas på Råbäck med dans och slagsmål. Var och en fick en 
väldig rågkaka med ost på halva och kött på halva. Även herrgårdspojkarna själva fick sådant bröd och 
uppskattade det högeligen. Men slagsmålen vållade, att man slutade med dessa slåtteröl. De hade nog funnits 
sedan Silverschölds tid.  
 
Skördekalas, ofta kallat skördebal, på Kinnekulle 
Kinnekulleborna kallade höstens skördekalas mest skördebal alldeles naturligt. På alla dessa kalas var det inte 
dans, men givetvis på många av dem. Skildringarna är i regel rätt torftiga, men från Helledal i Forshem finns en 
äkta, levande skildring gjord av en gumma, som i femtonårsåldern där upplevde sitt livs stora ögonblick. 
Herrgårdarna tyckas inte ha haft majstång och skördekalas samma år utan antingen har det varit det ena eller det 
andra. 
Så berättar Kocka-Karl, f. 1853 från Råbäck: ”När de ble slut på majestånga, ble de skördebal på hösten.” 
Ett barn hade dött för Silverschiölds i difteri på försommaren. Det året blev det ingen midsommarfest på Råbäck 
och inte sedan heller. (Jfr kap. om midsommar) 
Karl berättade, att alla, som varit med och skördat, var bjudna, men inte de, som tagit upp rotfrukter. ”Det var 
skördebal, när all skörden var inbärgad, ibland inte förrän i minskevecka. Det var inte säkert, att rovera var 
färdiga då.” (Sista veckan i oktober) Ibland kördes rovor i november 
  
Mjölkerskan Lovisa, f. 1853: På hösten var det skördekalas. De fick väl dryckesvaror, men inget vidare, trodde 
hon. Jfr dock nedan. (Lovisa var en smula trögkörd och apatisk, troligen lite slö) 
 
Smeden Martin Gabrielsson på Råbäck, f. 1869, berättade: På hösten hade man skördebal för alla, som varit med 
i skörden. I den södra flygeln, där förvaltarn nu bor, dukades gående bord. Det bjöds smörgås och troligen 
ostkakor liksom förr om midsommarn samt risgrynsgröt. Sedan dansade man i vagnboden, där alla vagnar var 
uttagna och golvet stänkt. (Nu är där garage), där bjöds öl och brännvin, och de fick hålla på så länge de ville. 
Sista skördebalen var troligen omkring 1890. De togs bort, för att gubbarna slogs så mycket. 
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De fick hålla på under Vidberg. Patron Eriksson (förvaltare) gjorde slut på skördebalerna, och drängarna fick en 
tia i stället. Då gjorde de baler själva 
 
Enligt Tilda Eriksson, f.d. husa på Råbäck, f. 1865: Det var skördekalas i september och bjöds smörgås, kaffe, 
brännvin och drick. Kvinnorna var också med, om de arbetat i skörden. Dans i en vagnbod. 
  
Skördefest på Hellekis 
Selma S., f. 1871, tvätterska, berättade: Efter att all gröda kom in, gjorde brukspatron Skiöldebrand en 
skördefest. Hela familjerna fick komma. Det bjöds dricka, smörgås och brännvis. De fick dansa på logen efter 
handklaver. Brukspatron var själv med en stund.  Sedan skördefesten togs bort, infördes slåtterölet.  
 
Skördekalas på Blomberg 
Hilda Gustafsson, f. 1881: Inte slåtter- eller skördefest i hennes ungdom, men stor midsommarfest. 
 
Klas i Skärpingen, dagsverkare, kalkbrännare, f. 1856: Det blev småningom skördekalas i stället för det stora 
midsommarfirandet på Blomberg (Se kap. om midsommar). Det serverades dricka (inte brännvin) och bredda 
smörgåsar, som Klas kallar ”smörgåsmat”: ”Dä va smörgås så mycke en orka. Alla sorter på smörgås å så drick. 
Å greven höll tal, å greven å grevinna tog si smörgås di mä. Greven dog 1881 å ho 1882. Då i förvaltarens tid 
börja skördefesterna. Först va vi ute: dä va i många år.” När greve Gilbert övertog godset, fick de vara inne vid 
festen. Endast de, som hade arbetat i skörden eller med rensning o.d. fick vara med. Det var slut ett par år med 
skördekalas, men lär ha börjat igen, sade gamle Klas 1940.  
 
Enligt dagsverkaren Gustaf Johansson, f. 1859, om skördefesten på Blomberg: 
När majstången togs bort i början av 90-talet, blev det skördefest i stället. Det var när hela skörden var bärgad, 
rotfrukter och allt. Bara skördefolket var med. Ute på befallningsmans gård omkring 1910, gjorde de en 
samlingssal där för föreläsare, och där har de haft skördefest sedan. Det var omkring 1914 under kriget.  
 
Hjälmsäter 
Gamle Lage, lagårdskarl, f. 1858: ”När di hade skördat in, gjorde herrskape skördefest uppe på gårn.” Det var 
smörgås, smörgåsmat, dricka och kaffe. Inte dans.  
 
Bossgården 
Greve Sven Hamilton bjöd 1899 till skördefest på Bossgården med smörgås, kakor och kaffe. Från 1902 blev det 
majstång vid Trolmen, dit alla från Trolmen och Bossgården var bjudna.  
”Skördebaler hade di förr – oj då!” sade Fredrik i Friheten, gammal fiskare i Forshem, f. 1868. 
 
Gössäter 
Enligt smeden Sanfrid Hvass, f. 1873: 
Så länge direktör Kyhlberg var på Gössäter, blev det skördebal. Det brukades i varje fall 1891 och 92. I 
Kyhlbergs bostad var det traktering: kaffe och doppa, konfekt och cigarrer. Dricka, öl, sup och punsch. Ej 
smörgås. Alla var bjudna, gamla och unga. Sedan var det dans på logen. Då det blev bolag, blev det slut med det 
patriarkaliska.  
 
Österäng 
Enligt Klas Larsson, snickare, maskinskötare, f. 1859:  
Förr var det skördefest på ett magasin. Det var ingen dans, ty disponent Kyhlberg (bror till K. På Gössäter) 
skulle vara religiös. Men man bjöds på herrgården på traktering. ”Ost å brö fick en. En bra merafta, ett glas 
punsch eller vin.” Det var ingen annan dryck. 
 
Enligt Frans Lind, f. 1862 på Vennerlindstorp: 
På Österäng hade man en liten skördefest med kaffe och en halv kaka bröd med smör och ost samt en 
skördebulle. 
 
Enligt Alfred Svensson, torp, f. 1870: 
”När allt var skördat, då baka di brö å bulla te skördebal å hade smörgåsar av ost å smör.” Öl och kaffe bjöds, 
och före Svenssons tid var det dans på logen. Skördebal var gemensamt för alla gårdar under Österäng.  
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Skördebal i stor bondgård i Österplana. Sörgården i Örnekulla 1888-90 
Meddelare: Göransson i Kuragebacken, som var dräng där de åren, f. 1871. 
Sörgården hade två torp samt tre drängar och tre pigor. Varje år hade de skördebal i oktober, när allt var inbärgat. 
Torparna var inbjudna, och ibland hade de hustrurna med. De kom på eftermiddagen och fick då kaffe med dopp. 
Öl och brännvin till halvor och cognac till varm toddy med mycket socker i, så mycket de ville. 
Sedan serverades kvällsmat av alla slag med brännvin till. De dansa inte, ville bara äta å dricka. Pigera drack 
inget. Men sen ble tôrpara så drockna, så de dro se ner te drängstuga, å de sjongde, när vi dro dem – de va festlit! 
– de stanna på gårn när dränga om natten.”  
 
Tydligen var Sörgårdens ägare oerhört generös på brännvin. Han förvarade sådant i ett stort ankare, ur vilket 
pigorna fick fylla på karaffer.  
När drängarna fick dit sina vänner och kom och ville låna ett halvt stop brännvin, lät bonden i stället gästerna 
komma upp och få dricka. 
 
Storkalas i Söregården, Örnekulla vid Larsmäss 
I samma gård hade de ofta storkalas också vid Larsmäss 10 augusti, ty bonden hette Lars. Troligen var detta ett 
slags slåtteröl, ty de brukade säga: ”Di ska allltid ha slåtterhöet inbärgat te Lars kommer, så inte Lars kommer i 
gräset, för då blir inte höet bra.” 
Göransson berättade: ”Där va borgare, bönder, greva å präster, å dränga fick vara me. De var rika handlare från 
Lidköping, skollärare å greve Hamilton på Törnsäter. Skollärarn sa ändå, att han hade aldri vari me om att ha 
haft tre skolepojkar i samma ålder i tjänst på samma ställe, där de satt te bords med storkarlarna”. 
Mat var framsatt vid ett bord, där satt en del, men eljest fick de sitta vid småbord. Där åts och dracks, toddy och 
cognac.  
  
Festlig skildring av skördekalas på Helledal, Forshems socken 
Historien om ströskeden från 1877 
Meddelar: Fru Alma Sterner, kyrkoherdefru i Trollhättan född 1888 på Trilleholms gård utanför Mariestad. 
Upptecknat 1845 av Märta Tamm-Götlind. Helledal ägdes i slutet av 70-talet samt på 80-talet av Gustaf 
Andersson och dennes bror, vilka var fader och farbror till kyrkoherde Sterner, meddelarens make. Av denna 
anledning berättade en gammal gumma, Matilda född 1862 ett ungdomsminne för fru Sterner levande och 
drastiskt. Det var ett prästgårdsbesök i Forshem och ett skördekalas på Helledals gård, då hon var femton år, 
alltså omkr. 1877, Tilda hade aldrig kunnat glömma de upplevelserna, vilket tydligt framgår av hennes egen 
skildring för fru Sterner, som själv behärskar dialekten. 
Tildas far var torpare under Helledal. Modern var död och fadern gifte om sig med köksan i Forshems 
komministergård, där pastor Melin var präst då. 
Skördekalaset brukade enl. fru Sterner var i oktober före minskeveckan.  
 
Tildas berättelse om ströskeden 
Stuvmor va ena möe bra mänska. Varena sönda geck ho te körka, å då ble vi ôfta inbjöna te komministern, kan 
veta, eftersom mor mi hade vurt pija där. Å så va de en sönda, när mor å ja va i körka, så kom prästafrua – fru 
Melin hette ho förresten – å bjö mor mi in på medda. 
Å ta me dej tösa, sa´o 
Å där feck vi gå in i san (salen) å sätta oss å äta. 
Å då fick vi först ena så levande go kalvastek, å ätter de fick vi haversôppa me svesken i (sviskon). 
Å prästafrua, ho hade en brorsôn där, som s8lle bli lantmätare, en okrestelit finer å granner kär. 
Å så, kan veta när´a hade vurt framme å ta´t me haversoppa å satt mej ve ett litet bord å sôlle äta, så kom den där 
ôngen, fine kärn te me ena sockerskål i näven, å i den v de ena ske, som de var hôl i (hål) å så sae han: 
”Sa de vära, sae han. Å så to han skea å röste me´na över tallriken, å så kom de fullt med socker ur de där små 
hôla (hålen) över soppan. 
Å sen på hösten, kan frua tänka, så sulle de bli skördekalas på harrgårn, ¨å då va alla unnerhavande ditbjönna: 
attan tôrpare me käringer å onga (ungar). 
Å där va ett kalas, sa ja seja! Där va ett smörgåsbol, så fast de å så länge sen, så kan ja se f8r me ét än. 
Om ja sa räkna opp nået utå ét, så va de sell uttå alla di sôrter (sorter) å köttbulla å fårakôrv å kalvalever å kokta 
ägg å spekeskinka. 
Å sen va de kalvastek (kalvstek) å peteter å te ätterrätt va de en levande s go risgrynsgröt. 
Å förresten va de så levande så gôtt alltihopa, så ja kan allri glömma´t. 
Men då sa ja tala om för frua, att på borde sto de fira (fyra) skåler me socker i. 
Å ströskeer va de i alla fira. Men di däre tôrpara, kan veta, när de geck fram te bot (bordet) å to se gröt – di hade 
ju allri sett nöcka (någon) strö-ske, nôen å dom (någon av dem). 
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Di geck bara fram te bot (bordet) å to skeera å vräkte på. Men då geck ja fram! (Detta sades av den gamla med 
färdighet) å ställde me ve bot å tok ena ske me socker i å löfte på´na högt i vät (vädret) å röste på´na över min 
grötatallrik, så alla sulle få se, hur´t (hur det) sulle gå te. 
Å ja sa Seja fruga, att tôrpara å käringera å onga bleja (bliga) på me! 
Hi, hi, hi, hi – ja feck lära dôm jak, hur de sulle gå te! 
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Tröskning och därmed förknippade procedurer 
 
Meddelare: Anders Törn, f. 1869, och Hedvig Karlsson, Valåsen, f. 1890. Hulda och Albert Karlsson, f. 1879, fr. 
1891 på Gössäter, f. 1882, Vessla, Medelplana. Upptecknat 1947 
 
Präglatröskning = tröskning med prägel = slaga 
Törn säger prägel, präglatröska, präglatrask (imperf.) Hårt g. 
Hedvig säger: präjel, präjlatröska. 
Ända till på 1870-talet tröskades med prägel i hela Kinnekullebygden. Enligt Frans Lind, torparsonen, f. 1862 på 
Österäng, skulle det första tröskverket i trakten ha kommit dit i hans barndom omkring 1870 eller förr? 
 
Enligt Törn skulle det första tröskverket och den första sädesharpan ha inköpts av Silverschiöld till Frälsegården 
i Fullösa (Nära Gössäter) på 1870-talet. Vid präglatröskning brukade de ha fyra man, som ”trask” samtidigt på 
de större gårdarna och brukade knappast hinna få färdigtröskat till jul. På de mindre gårdarna ansågs det enligt 
Törn skamligt att stå och tröska efter jul.  
 
Viktigt att tröska fort ”för råttera åt opp’et annars. (Hulda K.) När de präglatröskade, kunde de få gå upp kl. 2 
eller 3 på natten och ”tröska otta”. 
 
Präjlatrösk,  enligt Hedvig i Valåsen 
Ända till omkring 1900 användes präjel till trösken i torpet Valåsen, Medelplana. Far i torpet, f. 1853, tog då upp 
sina nekar ur ladan till logen och lade dem i två rader emot varann med kornen inåt. Kärvarna kunde läggas litet 
”inom lott” i mitten, som Hedvig uttryckte sig. Far kunde säga, att han lade ut ena blöta eller ena floka på logen 
för att tröska upp om kvällen – de fick passa på att präjlatröska så snart de fick en stund. Mest arbetade de på 
dagsverke. Med ena blöta menade torparen ungefär så mycket säd, som var lagom i taget att tröska igenom med 
prägeln: ”tröska ena blöta”. 
Ena bressa kallades var och en av de två raderna, som lagts ut på loggolvet emot varann. Ena bressa = vanligt 
uttryck i Hedvigs barndom för en rad av något. 
 
Prägeln 
Enligt Albert och Hulda K. m.fl. Prägeln var hopsatt av två stänger: en grövre: det var slagval = själva slagan 
samt ett något tunnare och litet längre skaft. En slaga från Valåsen är 95 cm lång och omkring 6 cm i diameter 
nertill, något smalare upptill. Skaftet är 124 cm långt och omkring 4 cm i diameter. Den är gjord av hassel. 
Barken sitter kvar på skaftet. Hulda tror, att prägeln också gjordes av andra träslag och egentligen skulle vara 
glatt som glas. 
En prägel skulle hest vara hopsatt med senor, men annars tog man läder. Senor kunde på 90-talet köpas i Skara. 
Det var en särskild konst att svänga prägeln över huvudet, så att den fick slagkraft. Albert berättade, att den 
ovane tröskaren ofta dängde sig själv i huvudet ganska hårt. Det gick liksom lättare, om de var minst två, som 
tröskade i takt med vartannat slag. De stod då mitt emot varann med varsin prägel. 
 
Det behövdes inte starkt lyse till detta arbete. Därför började de på senhösten gärna med trösken först om 
morgonen och hade en liten lykta med sig ut på logen långt före dager: tröska otta. Hulda K:s moder, f. 1852, 
tjänade på bondställe i Husaby på 1860-talet. ”Där gick di upp allihopa, boen å dränga å pijera å tröska otta, 
innan di mjölka, å då hade di ena lykta. Å då fick tröskfolket en fjärding brö, en sup hembränt å ett 
rotabaggaklöv att börja dagen med. 
Detta var en första ottefrukost utan smör. Rotabaggaklöv var en klyfta kall, kokt kålrot. Efter tröskningen fick 
arbetsfolket göra undan en del andra sysslor före den egentliga frukosten: Dagsmålet. Pigorna skulle mjölka, 
drängarna gick åt stallet eller lagårn för att mocka o.d. Vid större trösk bytte ofta gårdarna folk med varann i tur 
och ordning liksom vid andra storsysslor.  
 
Primitivt tröskverk i torp 
Torparen i Valåsen (Medelplana) var ytterst händig. Omkring sekelskiftet konstruerade han själv ett primitivt 
tröskverk inne på logen. Det drogs med en vev. Men småningom konstruerade han åt sig en enkel vindmotor, 
vinneleka kallade han redskapet, som hade ett slags vingar påminnande om väderkvarn, fast mindre samt ett hjul. 
Därifrån gick en lina in till tröskverket på logen. Men vinneleken fungerade bara i västanvind. Senare köpte 
torparen ett bättre tröskverk: Halmia-verk, men även detta drevs med hans egen vindmotor. Barnen fick stå och 
ta emot halmen, skaka den väl och lägga den i lada. På golvet nedanför tröskverket låg nu drösen (av somliga 
kallad drôsen) = högen av korn och agnar tillsammans. 
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Hedvig berättade: ”Då sopade mor logen fin å samlade spannmålet me skovel till ena ändan. Sen satte hon sig på 
en fotinge, för den var lagom hög för mor att sitta på, när hon kastade säden med skovel. Då for kornen längst 
bort, men agnarna stannade på mitten.  
Agnarna lades i ladan eller användes som strö åt djuren. Något litet kunde de fora (fodra) djuren me dem också. 
En kasteskovel fanns kvar i torpet och skänktes 1947 till Kinnekulle hembygdsförening. Den är 25 cm lång och 
13 cm bred. Skaftet omkring 13 cm. De kunde ha längre skovlar också. Somliga kallade redskapet skoffa, andra 
skåvel. Fotingen, som torparhustrun satt på är en fyrkantig låda, som rymmer 20 liter. Den är försedd med slå vid 
sidan att lyfta i. Användes att mäta med fot. (Finns i Valåsen) 
 
Tröskning i större skala (trösken) 
Det kunde vara omkring nio man i tröskelaget (enligt Törn) 
Två pojkar, som körde tröskeverket: körpôjka 
En person, som hävde fram den otröskade säden, som var bunden i nekar, kärvar. 
En, som skar opp å gav matarn. Ofta en kvinna. 
Matarn, som stoppade halmen i tröskverket. 
En, som to unna verket = tog undan halmen neranför tröskverket. Det kunde också vara en kvinna. 
Två stycken röstare, som ”röste” halmen för att få ur kvarblivet korn. Halmen kastade de till 
En, som var i ladan och drog undan den sedan, ”den som va i halmlaet”.  
 
Detaljer från tröskningsproceduren 
Det gamla tröskverket, ex. i Frälsegården, Fullösa på 70-talet hade två bommar, som gick in i vandringshjulen 
och kördes av två par oxar – det kunde också vara hästar – med en man för varje par. Till detta arbetet togs oftast 
småpojkar. Törn berättade, att han själv fått köra oxarna vid tröskverk vid 6-7 års ålder, men det var nog 
vanligare, att de var 8-10 år gamla, körpojkarna, körpôjka. 
 
En bonde i Varaskogen nära Kronoparken i Forshem, Karl i Lyckera hade tre tröskverk, som han ”släppte ut i 
bygda” till dem, som inte hade egna tröskverk. Tröskverkets stora vandringshjul i Frälsegården var av trä med 
kuggar av trä, oxel. Halmen ”hävdes” hanterades med trätjugor: tjuvar, närmare bestämt ”tre-horn’ta tjuver”. 
Dessa var mest gjorda av ask, ty dess grenar kunde ofta dela sig i tre ”horn” och alltså lämpliga till tjuver. Den, 
som ”hävde fram” eller ”drog fram” nekarna ur ladan, lade upp dem på en bänk, där hon stod, som skulle ge 
matarn. Hon skulle stå litet lägra än matarn och fick en stor hög med neker bredvid sig. Dem skulle hon skära 
upp: ”ho skar opp” = skar av bandet på neken med en kniv och ”la fram te matarn”. På somliga ställen fick hon 
som skar upp, ligga på knä på matarbordet. 
 
Det var (enligt Hedvig i Valåsen) en fördjupning i tröskverket.  
”Matarn, han stoppa de i verket (neken), men han fick ”rösta isär” den först, så det fick komma litet lagom, så de 
tog över hela trumma. Kom de för mö, gjorde de ett dånande i verke.”. 
 
De riktit stanna te.”  (Albert K.) Törn skildrar samma sak: ”Matarn sära’t så där lite, för att de inte skulle bli 
några större tôttar (tottar av halm) i verket, för då stoppa tröskeverket.”  
Nästa procedur: Albert berättade: ”Sen åkte halmen ner genom trumma å drôsen å alltihop. Där sto en man, som 
to unna för verket (tog undan halmen från tröskverket) å han skicka halmen me tjuva te en annan, som sto me en 
tjuva å rösta’t mot väggen å så kasta’ han opp’et sen.” Det var ett annat lade (en lada) på motsatta sidan av logen.   
 
Enligt Törn kunde det vara två stycken röstare, ”de kunne vara fruntimmer me efter som de passa sej.”  
Den, som tog unna verket, han tog halmen me tjuva å sköv (uttalas s-köv, hårt k) den på loggolvet eller kasta’ 
den te di, som röste. Röstare röste halmen mot en röstegrinn, som ställdes på sned mot logbalken, lobålken. De 
kastade med tjuva. Till röstegrind kunde de ta t.ex. en sida av en höskrinda = hökôrje. Detta kunde upprepas för 
att få halmen ren, kanske flera gånger. ”Jag har hålli på å röst hele dan.” Då ramla de sädeskorn ur, som hade 
blandat sig med halmen från tröskverket. Och mindre halm följde med kornen. När de nu fått en stor hög halm 
framför röstegrinn tog di den på tjuva å kasta den i halmlaet (halmladan). ”Den, som va i halmlaet, han dro unna 
den sedan.” 
 
Långhalmströskning 
Föregående skildring gäller tröskning av havre, korn och ofta vete. ”När di trask råg, var det annorlunda, ty 
halmen skulle användas mest till taktäckning. Det kunde hända, att de tog också vetehalm till detta. I så fall 
”kärva di den” efter trösken. Långhalmströskverk hade litet bredare cylinder än det vanliga tröskverket, som var 
”lite kôrtare.” 
Det fick vara starka karlar vid långhalmströsken, ty de använde inte tjugan utan händerna. En person fick stå 
framför tröskverket och ta emot halmen med bägge händer. Han tog ”små lockar av halmen”. 
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Då stod en man till reds med halmband, som han snodde ihop. Han band kärven med ett band och kastade den 
till nästa man, som satte på ett andra band. Denne lade knäet på för att pressa ihop kärven, då han band. Sedan 
kastade han långhalmskärven med händerna till ladan. När långhalmen togs till taktäckning, togs banden av, och 
man band med vidjor, vier. Före hackelsemaskinens tillkomst kunde man skära hackelse till hästarna med 
långhalmskärvar, som skars rätt av i skärkista.  
 
”Pusta” 
Albert K. berättade: Själva tröskverket kördes me hästa (Gössäters herrgård i början på 90-talet) Men hästarna 
behövde ibland en rast, och då passade ”tröskara” på att ösa bort drôsen av korn och agnar bort i ett hörn av 
logen, så det inte samlades för mycket framför tröskverket. "Medan vi pusta me hästa, öste drôsen bort me skoffa 
-–somliga sa skåvel. ” Och så sade man: ”Nu kör vi ena pusta igen” = tröska någon timme igen, tills hästarna 
behövde pusta. Ena pusta betydde alltså i talesättet både rastandet och arbetet mellan rasterna.  
 
”Dricka la-bôtt” 
Törn berättade, hur de förr – senast på 1860-talet – kunde gömma ett halvstop brännvin: hallstopa-potäll på 
ladugolvet under de första nekarna, som kördes in. Det kunde mest vara vid ett hörn av ladan, där nekarna 
ställdes.  
 
Albert K. uttryckte det så: ”Det va la-bôtta = en liter under sista flokan på la-bôtten (ladubotten). Då va di så 
glada.” 
 
När de så tröskade ”å kom ner te potäll, sulle di dricka la-bôtt och tröskelaget kunde säga till den, som ”hävde 
fram” nekerna: ”Akta dej nu, så du inte slår sönder potäll!” Den som ”trask” (ägaren) bjöd senare, när buteljen i 
ladan var avskaffad – det torde ha varit på 60-talet enligt Törn – alla tröskara det vill säga hela tröskelaget på 
labôtt, men ordet betecknade då hela kvällsmåltiden, som man avåt, då man hunnit till sista kärven i ladan. Detta 
var vanligt hos bönderna. Särskilda folkminnen kring sista kärven, känner dock ej Törn till. 
 
Hänta, kasta eller harpa säd 
Den nytröskade säden, som låg bakom röstegrinn, var ännu bemängd med småhalm. För att befria den härifrån 
behövde den sållas och det skedde i ett redskap, som kallades hänt. Men enligt Törn kunde det också kallas hämt 
eller rissel eller retsel, litet olika i olika gårdar. Själv sade han mest hänt eller rösjel, rössel. Somliga sade också 
häntesåll.  
Det var ett stort såll omkring 1 m i diameter, allra minst 80 cm. Det kunde också vara större. Kanten var gjord av 
två lager, finkluvet, tunnare trä, högst 5 mm brett eller tunnare. Den yttre kanten var lägre än den inre (Jfr 
vanliga siktar) botten på hänten var mest gjord av kluvna (klövna), klenare enerötter, men de kunde också ta 
klena granrötter i mossarna. Ibland användes kluvna videkvistar, och senare blev det rotting. Handtag gjordes av 
granpinnar. Det var två handtag. ”Själve duken var flättad i ruter”. Korn och små agnar gick igenom den. Kanten 
var minst 20 cm hög. En person skakade hänten mot låret eller knäet.  Sedan halmen kommit undan, kunde det 
vara tre-fyra personer, som ”stod och hänta”, om det fanns plats på logen, både de som röste och den, som tog 
unna verket fick hjälpa till att hänta. Körpojkarna fick ösa upp i hänterna. 
När nu alltsammans var avtröskat, och säden var röstad och häntad, då skulle den kastas eller harpas, om harpa 
fanns. Harpor började leta sig till gårdarna på 70-talet enligt Törn. 
 
Kasta med kasteskovel 
Förut var det att kasta med kasteskovel (Jfr ovan skildring från torpet Valåsen). 
Skoveln var ofta konkav inuti, omkring 30 cm lång. Vid kastningen skulle säden kastas från den ena änden av 
logen till den andra, och det måste ske i motvind. Arbetarna måste alltså utföra denna syssla i starkt drag, och det 
gick bäst, om det blåste bra, så att agnarna blåste bort.  
 
Hulda K., stenhuggardotter från torpet Vessla, berättade hur fadern fick kasta säden mycket skickligt på sned i 
motvinden, så att han icke fick alla agnarna i ansiktet. Det kastades om flera gånger och ”säa ble väl så ren som 
me harpa.” 
 
Törn berättade ett skämt i den gamla tiden. Unga pojkar kände inte alltid till arbetsmetoden med kastvind, utan 
man kunde be dem gå och låna kastvind. De gav sig beskedligt iväg. 
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Harpa 
Harporna, harpera, drog de med en vev. Det var fyra bläkter = trävingar, som drogs runt samt ”två valser ifrå 
matarekupan”. Där matades spannmålen ner i ett par såll. Där var olika såll, som ibland måste tas ur och rensas 
rena. I det ena sållet för havren kunde litet ogräsfrö komma med. Agnarna och ett och annat mindre halmstrå 
blåste bort i bakändan på harpan. Ve harpinga var det bäst att ha lugnt väder, ej blåst. Efter harpinga östes säden 
med skoffa i säckar och bars upp på magasinet för att sedan undan för undan malas eller säljas. Det kunde hända, 
att de vid tröskningen fick så stor dråse säd framför tröskverket, att de måste sticka emellan med att harpa en del. 
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Något om maskiner i åkerbruket på Kinnekulle 
 
Det första tröskverket i bygden omkring 1870 enligt skiftande uppgifter till Frälsegården i Fullösa eller till 
Österäng i Forshem socken (jfr kap. om tröskning.) Till Blomberg skall tröskverk ha kommit omkring 1871. för 
övrigt låntes tröskverken ut mellan gårdarna. Dessa första tröskverk drogs oftast av oxar, men kunde också dras 
av hästar. 
 
En stor nyhet var det då Österäng fick en lokomobil, enligt maskinisten Klars Larsson född 1859, skulle de fått 
lokomobilen redan på 1860-talet och den drog både kvarn och såg samt fick även till uppgift att dra tröskverket. 
Den eldades med torv från gårdens egna mossar. Enligt en annan meddelare eldades den med ved, troligen med 
både delarna vid olika tillfällen. Den ansågs eldfarlig och stod intill logdörren. Där måste  gå nattvakt, då 
lokomobilen eldades så den inte skulle ställa till eldsvåda. Sedan måste de ha den 100 meter från logen. 
När tröskverket låntes ut, krävdes det två par hästar men för lokomobilen tre par.  
 
Gössäters stenhuggeri hade även lokomobil, som drog stenhyvel. Det var också det första verket i trakten, som 
fick dynamo, driven med ånga till stenhuggeriet. Men på Gössäters gård användes icke lokomobilen till 
tröskning, utan de hade ett ”slagtröskverk (enl. smeden Hvass) som drogs av två par hästar. 
 
Slåttermaskin infördes på Blomberg omkring 1885. Förut hade det behövts omkring 30 karlar till slåttern, som 
varvade i minst tre veckor. 
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Boskapsskötsel 
 
Husdjur på bete 
Vallning, gärdsel 
I detta kapitel har jag sammanfört det viktigaste jag på Kinnekulle har upptecknat om får och svin, gäss och kor 
samt i någon liten antydan även hästar på bete. 
Det är uppenbart, att de rika skogsbeten på berget och dess vidsträckta hedmarker förr ha fött stora mängder av 
husdjur under en avsevärd del av året. Här är icke platsen att diskutera skogsvård, men det är intressant att höra 
vad många av de gamla ha att förtälja om tillväxten av trädbestånden efter många års kreatursbete på en viss 
plats. De stora hedarna ligga i varje fall nu tysta och övergivna, där stora fårahjordar hade sitt tillhåll år efter år i 
äldre tid och tog sin näring ur den till synes karga marken. 
Saknaden är störst just efter fåren. Den gamle intelligente iakttagaren, stenhuggaren Anders Törn i Österplana 
framhåller, hurusom det på Kinnekulle finns många sådana ställen med lågt, fint gräs, som enligt hans mening är 
det bästa fårbetet. Han för mig ut på den stora Skagaheden, Skagahea, och säger vemodigt: (1941) ”De är inga 
nötta te nu de här kleverna i skogen –” 
 
En annan meddelare, Hedvig Karlsson i Valåsen (Rappet), är visserligen född så sent som 1890, men hon har 
ovanligt livliga traditioner bevarade från föräldrarnas ungdom och har själv växt upp i ett mycket gammaldags 
hem. Hon hävdar med kraft, att kreaturen i viss mån höll skogsmarken ”ren”, det vill säga, de höll undan 
undervegetationen, som numera gärna vill bli snårig. 
 
Trots en del upprepningar har jag ansett det värdefullast att så långt möjligt låta de olika meddelarna komma till 
sin rätt med sina ofta målande detaljer. Jag har därför i detta kapitel mest tagit dem var för sig. Som avslutning 
har jag även upptagit vårvinterns och vårens bestyr med att ställa gärdesgårdarna, hagen, iordning, mest skihag 
och i någon liten mån stenhag, som dock bara omnämnes i förbifarten av en eller annan meddelare. När det 
gäller hagens staver, ski och hank kommer man också in på skrock och sägner i någon mån. 
 
Får, kalkoner, svin, kor och vallning 
Enligt mor Greta, f. 1849 på Hönsäter, torpardotter, torparhustru. 
Av herrgårdarna var det egentligen Bossgården, som drev fåravel i större skala. Bossgården lydde då under 
gamle Hamilton på Hönsäter, och på gården bodde rättarn, en inspektor, en statare samt fåraherden Hempel, som 
var tysk. Hempel fanns där redan, då mor Greta var liten. Hon minns honom som morsk och stram. ”Han gapa å 
svor å ropade Dunderwetter.” Han talade dålig svenska. Hustrun talade något bättre, men ingen av dem var 
vidare omtyckt på grund av deras humör, Fru Hempel skötte ½ tjog kalkoner. Kanske hade Hempel haft dem 
med sig, ty det var de enda kalkoner mot Greta hade sett. De fick gå på gården och matades med havre och korn. 
Fåren var omkring 200 stycken. Hempel gick ut med dem om morgonen och kom tillbaka på kvällen, så länge 
det var varmt. 
Fåren vaktades av en vallhund, en liten gråaktig hund med vita fläckar i bringan. Fåren bodde i en avskild plats i 
ladugården. Bossgårdens får var i regel gärdade, inringade, och de klipptes bara en gång om året, mitt på 
sommarn. Hempels lön var nog större än statarnas. Mor Greta kände icke till att det varit tyskar på andra gårdar. 
Fåren från torpen gick uppe på Stenåsen, söder om Högkullens, mellan Högkullen och Österplana. Där var förr 
hedmark med bara litet enbuskar och nog ett tämligen magert bete. Men 1873, samma år, som mor Greta gifte 
sig, planterades skog däruppe genom greve Hamiltons försorg, och det blev förbjudet att ha djur där. Torparnas 
djur vallades av en gammal gumma, som hade ett par ”oäkta” barn. Hon fick något betalt och dessutom en måltid 
i tur och ordning för varje får, som hon vallade. 
 
I mor Gretas torp hade de 7 får, både svarta och vita och mycket mindre i storlek än de, som gick på Bossgården. 
På kvällarna drev gumman hem alla torparfåren, och då de kom till sitt eget torp, vek de alltid snällt av, var och 
en till sin ladugård. 
 
Om vintern fick fåren löv av olika slag. Det togs, medan det var spätt (färskt). De fick också hö och havre, men 
långhalm tyckte de inte om.Sedan det blev förbjudet att ha får på Stenåsen, fick de gå hemmatjudrade eller i 
inhägnader. För att de inte skulle hoppa över stängslen, sattes en kedja från halsen och bands sedan om en fot. 
 
Torparnas får klipptes höst och vår. Det var nog vanligt även med böndernas får. Jfr en uppgift av Göransson i 
Kuragebacken, f. 1871, om fåren i Örnekulla, Österplana. De klipptes av bondpigorna i maj, när djuren släpptes 
ut samt i oktober. I mor Gretas hem var ullen efter de sju fåren ungefär vad som gick åt i hushållet. Det blev just 
ingenting att sälja.  
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Grisar, kor och hästar 
Torpens grisar gick liksom fåren på Stenåsen, men de vallades i allmänhet inte. Annars gick de i inhägnader, och 
för att de inte skulle böka sig ut, hade de ett ok med två långa horn åt vardera sidan. På vintern var de i stian, 
men emellanåt fick de röra sig ute och rota i gödselstäderna. 
Herrgårdens grisar var inne både vinter och sommar. De var fetare och större. 
Hos mor Greta brukade de slakta en gris om hösten och en om våren. 
Herrgårdens kor gick i hagar däromkring och på skogen. Torparnas kor gick till stor del på Österplana vall, där 
det delvis var skog, delvis hed. Senare gick de i hagar, som hörde till torpen eller tjudrade på åkrarna efter 
slåttern. Middagskorna mjölkades ute i hagen. De kom alltid hem till natten. 
Hästarna fick ofta löv, i synnerhet till nattfoder.  
 
Fåren på Bossgården och Österplana 
Enligt Joh. Svensson-Lind, f. 1860 på Hjälmsäter. Rättare. 
Det var nog greve Gilbert Hamilton på Hjälmsäter, som började med schäferi. Han ägde Hjälmsäter och 
Bossgården, och det var på Bossgården han hade fåren. Lind tror inte det var får då på Törnsäter. Gården var 
liten på den tiden, men Malma hörde dit. Lind vet ej heller, om de hade får på Blomberg då. 
 
Vid Bossgården var omkring 300 får, som sköttes av tysken Hempel. Denne kom hit ifrån Skofteby nära 
Lidköping, en gård, som ägdes av överste Vestfeldt. (Jfr uppgifter om fåren på Kungslena herrgård, som 
arrenderades av överste Vestfeldt.) Hempel kallades fåraherde. (Jfr uppgift av Hedvig Karlsson i Valåsen, att 
herden kallades fårachef, det avsåg i varje fall en av Hempels söner, som hade hand om fåren på Rustsäter i 
Hedvigs fars barndom – denne var född 1853). Hempel använde vallhundar, som torde ha varit av svensk ras, 
vallhundsras, anser meddelaren. Hempel dresserade hunden, som bet och rev fåren ibland för att få dem att lyda. 
Hempel själv visslade och blåste i pipa. Han var en morsk gubbe och dog på Bossgården. I lön hade Hempel 100 
kr samt 30 kr i slaktpengar.  Dem fick han på hösten. Man brukade köpa en gammal ko till slakt. Den kostade 
25-30 kr och var lika för alla statare, som även hade spannmål och potatisland och en ko att mjölka. De fick ha 
kon jämt, så att när den kalvade, fick de ta kalven till slakt.  
När fåren skulle ut om morgnarna, stod Hempel med käpp i handen och slog. Då sprang fåren ut i flock. 
 
En gång om året klipptes fåren på Bossgården, troligen i maj månad, så att pälsen skulle växa till litet, innan 
djuren ”kom vall”. Det var gummor, som klippte. De satt i rader på logen. Man klippte ullen på magen för sig 
och på benen för sig. Den kallades ”kladda”. Sedan skulle hela pälsen om möjligt hänga fast samman.  
Det var gubbar med vid klippningen för att hålla i fårens bakben, medan magen klipptes. Sedan bands alla fyra 
benen ihop med strumpeband, ty de var inte så hårda som snören.. 
Fårachefen Hempel beskar klövarna på dem, som var förväxta. Ibland skar han, så det blödde. Då tvättade han på 
med blå sten. Ullen lades på ett bord med skiva av ståltrådsnät och piskades ren. Vart den såldes är meddelaren 
obekant. Får brukade säljas levande. De kördes till Skövde i hökorgar = breda skrindor med spjälsidor.  
 
Torpares och bönders får 
I Österplana hade alla bönder och torpare del i stora hedmarker, där de hade sina får. Antalet var allteftersom 
ställena var till. Där hade de en fåravallare, en liten rolig gubbe, som hette Plum i början av 60-talet. (Enligt 
andra meddelare hette gubben Plym, vilket nog var det rätta, troligen soldatnamn. Plum torde vara det i den 
centrala västgötskan u i stället för y i uttalet). 
Plum hade ingen hund, men han gjorde blåspipor av fårben och borrade hål i dem, så de såg ut som flöjter. På 
detta instrument kunde han blåsa signaler, som fåren lystrade till och lydde. Han blåste även melodier på visor 
och sånger, som han ibland gav bort. Alla barn var kära i Plum och kallade honom ”Tutt-i-vallarn”. Plum hade 
också lur, och fåren lydde honom vid olika signaler. Varje kväll gick de in i en lada, som stängdes. De fick inte 
gå ut, förrän vallaren kom på morgonen. 
Fåravallaren gick på matlag och fick ligga i de olika gårdarna, där han hade maten. Det var en-två-tre-fyra dagar 
hos olika fårägare allt efter antalet får, han hade att valla åt dem. Var morgon skulle han ha matsäck för dagen i 
en väska på ryggen. Troligen var det samma slags s.k. ”massäcka-höna”, som enligt stenhuggare Fritz 
Gustafsson, f. 1895, brukades till matsäckspåse i samma bygd. Den bars på ryggen.  
 
Fåren gick ute, tills snön kom. Torparna hade en bod, där de gick ut och in, som de ville, men inte på vintern. 
Det var nog gammal svensk lantras, men herrgårdarna köpte springbaggar för att undvika inavel. Meddelaren vet 
ej, ifall dessa var utländska. Torparna köpte aldrig någon bagge, utan hos dem blev det inavel. Fåren blev 
mindre, men ullen var fin som silke. I en del socknar gick fåren ute, tills man hade skördat klöver och hö, säger 
Lind. Han vet inte, vem som först slutade med fåravel på Kinnekulle. Vid Bossgården slutade de troligen 1871, 
då var Hempel död. 
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Varför tog fåraveln slut? Troligen, därför, att grödan blev sämre år från år. Fåren var billiga. Man fick ett 
gammalt får för 10-15 kr och ett lamm för 8-10 kr. 
 
Vävningen hemma slutade, ty man fick ull och tyger billigt från utlandet, även bomullstyger och garn. 
När mejerierna började, blev det också större fart på mjölkdjursskötseln och åkerbruket. Vid Blombergs mejeri 
var det en tysk mejerist en tid. Tyskarna var litet styva på sig, litet hetare än svenskarna, men de kom bra överens 
med dem de hade att göra med. De brukade stanna på sina platser, tills de dog. Mejeristen hette Kals. 
 
På gårdar, där de hade många får, gick de på gräsmarker och klövervallar. Men de riktigt jordskavde 
betesmarkerna, så de blev allt sämre och sämre med skörden. Fårgödslen var inte så kraftig utan mycket 
”halmig”. Detta bidrog nog till att de slutade med fåren. 
 
Nu på 1940-talet har Blombergs herrgård rätt många får. De gå på en inhägnad klövervall med en lada, där fåren 
kan gå ut och in genom den öppna dörren sommar och vinter. 
Någon enda bonde kan ha får nu. Annars ha både bönder och torpare slutat att ha får. Fåren gjorde nog mer illa 
på barrskogen än nötkreaturen.  
 
Kor, hästar, grisar på bete 
Enligt Joh. Svensson-Lind, f. 1860. 
Inga kor eller får från herrgårdar gick på skogen, men ungdjur och hästar var ute på bete. De fick om sommarn 
gå ute både natt och dag. 
Torparnas kor gick i skogen. Flera gårdar ägde skogar, som gränsade ihop. På våren gick man ifrån vart ställe för 
att laga hag. Sedan betade torparnas kor samfällt i skogen. På kvällen gick de hem. 
 
När gräset var avbetat, åt korna unga skott på alla lövträden och även på barrträd, så de gjorde rätt så stor skada. 
”Så skogen har allt växt till fortare och bättre (sedan?), säger meddelaren. När det hade växt till efter slåttern, 
betade de hemma, och där var inhägnat. Småbönder och torpare blev mest lidande på att inte få beta i skogarna. 
Herrgården höll vallare, som hade hund med sig. 
 
I ängarna på Kinnekulle växer alla sorters lövträd, men i skogarna var det mest björk och asp. 
 Om vintern fick djuren hö, gröpe, litet oljekakor, rotfrukter. Före lantmäteriet 1847 låg gårdarna i byalag utmed 
vägen genom byn. Där det var något ”källedrag”, hade de gemensamt vattningsställe, som var allmänning, så att 
alla hade del däri, och allas djur fick dricka där. Här gick grisarna vilt, åt och rotade i dyhålorna, så de blev 
”svarta som negrer.” 
Där det fanns barn, fick de valla alla djur. Någon större bondgård hade ”vallpojke”, som fick maten och några 
kronor för sommarn. Grisarna gick också på trädan, som var inhägnad. För det mesta var grisarna årsgamla, när 
de slaktades, men de göddes ett par månader före slakten. Hos småbönder och torpare var det inte så mycket 
grisslakt. De slaktade mer ett nötkreatur och dessutom får. 
Då för tiden rökte de inte köttet, utan saltade det. De åt salt kött hela året och hängde upp det på vinden att torka. 
Sedan å de detta som speke (Jfr nedan om speke och slakt).  
 
Får på Österäng, Forshems sn. samt i Österplana 
Meddelare: Frans Lind, torparson, f. 1862 i Vennerlindstorp på Österäng. (Har sedan varit skogsarbetare). 
På Österäng hade de mycket får. Vid Österängs station på Gastorp fanns ett schäferi. Fåren sköttes av en enda 
karl, Petter Melle. Men på Österäng fanns en lagårdskarl, som hette Hempel, tydligen av samma släkt som 
fårskötarna på Kinnekullegårdarna. 
På vintern stod fåren inne intill varann för att äta. Man hade långa ”häcka”, häckar med grindar vid sidorna. 
Fåren utfodrades med klöver och löv, mest av björk och asp. ”Vije” äter de gärna, säger Lind. (Eklöv äts inte av 
hästar). Löv skördades mycket. Torparna bröt löv för egen del, men de bröt även löv som dagsverken på 
herrgården. Torpen kunde ha lite löv utmed gärdeskanterna. De kunde också få anvisning på att ta löv även på 
gårdens ägor. Det blev så mycket. Det är därför gården heter Österäng, upplyser Lind: ”Dä va ena äng nästan 
alltihop.” 
 
Nära Forshem var ett led, och där släpptes kreaturen på skogen av bönderna. Man hörde aldrig talas om att 
skogen blev förstörd. Lind säger, att han tydligt har sett, att det inte är farligt med kreatur. 
Ett exempel utgör Rundröjan på Österäng, där det gick får och betade. Tre stycken torpare ”bette” där. De hade 
över vintern omkring 3-4 får vardera och flera på sommarn, fast de gamla svenskfåren fick aldrig mer än en 
lammunge. På Rundröjan var det bergigt och stenigt med litet jord emellan och endast ett och annat stort träd, 
både tall och gran. Nu är där skog uppvuxen. Men på vårsidan förr, medan fåren fodrades inomhus, hände det 
allt, att man gav dem ung tall och om de inte hade något annat, åt de det. 
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I Linds hem var de ute och högg ung tall åt fåren. Ändå växte skogen upp, där fåren gick, ty de kom ut och det 
fanns gräs, åt de av detta. Tallen (ris av tall) var egentligen att betrakta som nödfoder.  
 
Åt korna fick Lind som pojke repa renmossa som nödfoder. Detta gjordes inte årligen. Fåren var de första djuren, 
som släpptes ut på våren. Det skedde tidigt, så fort marken blev bar, ibland i april. De kunde få gå ute länge på 
hösten. Sedan de en gång tagits in, fick de stanna inne. Mest gick de på skog, och det var ski-hag omkring. På 
Österäng hade de inte vallare åt fåren, men det hade de i Österplana. 
 
Av vallarna i Österplana minns meddelaren särskilt gubben Plym, som gjorde flöjter av fåraben. Flöjten var så 
lång som benet var mellan ”ledera”, omkring 20 cm. Plym tog ut märgen, och då var det ett bra grovt hål i 
benpipan. Han satte en kork i ena ändan. Ett hål hade han att blåsa i, och så borrade han trinnhål. (Sex sådana hål 
enligt gubben Anders Törn). 
Barnen brukade göra sig pilslåter, visselpipor, när det savar. De lossade då barken försiktigt, så att den blev rund 
och inte gick sönder. Sedan blåste de genom dessa visselpipor, som de kallade för pilslåter. (Jfr i Göteve sn. 
Skbgs l. :Rännelåter) Men Plyms flöjt lät mycket bättre. ”Han satt om kvälls å blåste för barna.” På vintern gick 
han ”i stövera”(stugorna). Möjligen hade han något att sälja. Och så spelade han för barnen. ”Han spelade allt 
danser å valser.” 
Det var förr vanligt, att det kom sådana där vandrare och villa ha natthärbärge. Det var bara att gå ut i lagården 
efter en halmkärve att ligga på. ”Plym, han klädde av sig, så mö han hade.” På morgonen, innan han gick, skrev 
han dagbok varenda dag. ”Var ja lå å môdde gôtt”, ( var jag låg och mådde gott), slutade den ofta.  
Plym var ogift och blev ihjälkörd åt Lidköpingshållet. Det var många, som gick så där. Det var knappt en natt, 
utan att man hade en eller två gäster. Ändå var de i meddelarens hem tretton personer själva i ett enda rum, som 
var ungefär 9,9 alnar.  
 
Får, vallgång och beten 
Enligt stenhuggare Anders Törn i Österplana, f. 1869. 
Fårachefen Hempel inkallades på 1840-talet av en greve Hamilton. Hempel var troligen från Sachsen. (Hans 
gravvård står på Medelplana kyrkogård, hans barnbarn leva än i Sverige. En är lärare, troligen i 
Eskilstunatrakten, en är ladugårdsförman i Askersundstrakten. 
Det var schäferi på Rustsäter med flera hundra får samt på Törnsäter, där schäferiet var inrymt i ett långt hus av 
sandsten, som nog låg på Malma egendoms ägor. (Malma hade samma ägare) Nu är det bara ruiner.  
 
Törn vet inte vem som skötte de fåren. Kanhända var det schäferi på Bossgården med, säger Törn (Jfr ovan 
uppgiften av Svensson-Lind, att den förste Hempel kallades till Bossgården som fåraskötare). 
Törnsäter hade fårbete i herrgårdens ängar med hasselvegetation. Där fanns också litet asp och någon gammal 
ek. Nu är där lövskog med ask, hassel, gran m.m. 
Törn tror, att de i schäferierna hade hundar till vallning. Den murade lagården vid Bossgården var möjligen 
schäferi. På 1870-talet slutade man med fåren på Törnsäter. Det var greve Gotthard Hamilton, som upphörde 
med schäferiet. I stället gjorde han tobaksodlingar och använde schäferiet på 1880- och 90-talen till torkning av 
tobak. (Jfr kap. om tobak) 
 
Får hos bönder och torpare i Österplana 
På 1870- och 80-talen hade bönder och torpare mycket får. ”Här på Skagen” (en av Kinnekulles högplatåer i 
Österplana med en stor hed och en ”by”). Somliga säger ”Skagern”. Alltså: ”Här på Skagen hade varenda torpare 
under Hällekis bolag tre till sju får. Borta på Österplana hed hade bönderna från Törnsäters by, Örnekulle by och 
Österplana by sitt fårabete på andra sidan Björnemossen. 
Hedmarkerna på Skagen kallades ”Skagahea”. I själva rödstenskleven stötte skagabornas beten ihop med 
Österplanabornas liksom i Björnemossen.  
Betesrättigheterna gränsade intill varann. Ett lag av Hällekistorpare hade betesrätten uppåt skogen och på heden 
till Björnamossen under Törnsäter. Dit hade Skagaborna betesrätt med sina får enligt kontrakt med bolaget. 
Bönder och torpare hade inga vallhundar. På 70-talet blåste de i en stor blecklur. Då vände fåren om och kom, ty 
de var dresserade. ”Det minns jag så väl, för jag gick med så mycket som barn”, säger Törn. 
Fårägarna lejde en vallare. Han skulle ha 8 skilling för varje får och så litet ull, vissa lod, ¼ eller ½ skålpund. 
Dessutom skulle han ha matedagar i tur och ordning allt efter fårens antal. Frukost och kvällsmat fick han i den 
gården, där han för tillfället bodde, och dessutom matsäck till middag. Vallarn var ute med fåren från kl. 6-7 på 
morgonen till kl. 8 på kvällen. I en gammal lagård på Ransbacken körde de ihop fåren om kvällen, 40-50 
stycken.  
Vallarn måste se till, att inte fåren gick över från en betesmark till annat område. Det var intet hag emellan. Sin 
avlöning fick vallarna om hösten, då fåren släpptes in. Två bröder från Götene var länge vallare. 
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De började nog på 70-talet vid omkring 22-23 års ålder och höll i till 35-40 års ålder. Törn vet inte, ifall deras 
lön då hade höjts. Om vintern bodde de hos sin mor i Götene och gick med gårdfarihandel som knallare. 
Före Götenepojkarna hade de till vallare en gammal gubbe: Plym, som var nära 80 år. Törn minns honom 
ungefär från 1873-74. Plym hade gjort sig en flöjtpipa av fåraben med sex hål borrade i benet. Han spelade, 
medan han vallade och blåste för sig själv många sorts melodier, dansmelodier. Han spelade visor ute i 
markerna. Däremot spelade han inte på lekstugor, det Törn vet. På vintern gick han och sålde bröstdroppar, som 
han köpte på apotek. Plym hade nog inte sitt hem i trakten och var nog från annat håll. Varje matdag bytte han 
natthärbärge. Han fick ligga i köket eller i någon kammare. Sedan blev han ihjälkörd av ett häståk på 
Lidköpingsvägen. 
 
Slut med skogsbetet 
Ungefär i slutet av 80-talet slutade bönder och torpare att ha får allmänt. Sedan fick korna gå på skogsbetet. 
Torparna hade betesrätt i sina arrendekontrakt, och en del småställen hade betesrätt i sina köpekontrakt. För ett 
par år sedan förbjöds skogsbetet alldeles (upptecknat 1941). Men på Kinnekulle finns det torra vallar på många 
ställen med fint gräs. ”Det är det bästa fårbetet, och djuren förstör inte vallarna”, säger Törn och tillägger med 
starkt eftertryck: ”De är inga nötta te nu de här kleverna i skogen. De här skogscheferna, som har fått riksdagen 
och lagen att förbjuda betet – om jag hade di gubba här, jag skulle visa dem – där kan di se själva, hur det växer 
gran å fur, där djuren har betat.”  
Grantopparna åt nog fåren litet på, medger Törn, men hans uppfattning är, att de inte tycka om tallarna. En gran 
på vägen från Gössäter till Högkullen har den mest besynnerliga form med 14 stammar under en utbredd krona, 
relativt låg. Den betraktades som en sevärdhet och jag frågar, hur den kan ha blivit sådan. ”Jo, svarar Törn, ”det 
är nog fårens verk.” Av det, som fåren tyckte om, nämner han svamp. ”De var tokiga efter svamp, rakt omöjliga 
att springa då. Det var det värsta fåravallaren hade att då följa dem.” 
Enligt Törn växer det bra skog, där djuren beta. Han visar ett drastiskt exempel: När han flyttade upp till Skagen, 
fanns det bara en enda tall ner i kleven på Skattegårds andra skogsskifte. Där gick fåren först bortemot 1886-87. 
Sedan dess hade nötkreatur gått där till för ett par tre år sedan, och trots detta är där nu präktig uppvuxen skog av 
den enda furans avkomlingar samt gran med. ”Om jag finge tala vid dessa herrar, som förbjuder skogsbetet!” 
säger Törn gång på gång riktigt upprörd.  
 
Hur fåren var hällade, så att de ej skulle hoppa 
Enligt A. Törn, Österplana, f. 1869. 
För att hindra fåren att hoppa över ”gärdesgårdarna”, satte man på dem hopphälla (hôpphälla). Man band på 
något vis upp ett framben med någon grövre snodd dragen över fårets nacke. Merendels användes dock en 
träklamp, bunden med ett klenare rep om fårets nacke. Träklampen fick då släpa på marken, mest mellan benen 
på fåret. 
Något sådant ”fängsel” förekom inte, då fåren vallades; bara när de på hösten var hemtagna och släpptes i några 
hagar, och de ville hoppa. Då användes det medlet.  
Det var givetvis över stengärdesgårdarna, stenhagen, som de hoppade, då de vallades. Dessa gärdesgårdar var 
dåliga. Då högg vallaren ned nyponbuskar eller yviga enbuskar och lade på haget. Bråten förhindrade fårens 
hoppning. Förr kunde man i beteshagarna däromkring se hela stenhagen överklädda med nypongrenar och 
enrisbuskar. Det kunde mången gång vara lustigt att se och höra, då något av fåren lyckats hoppa över något hag, 
hur hela flocken blev orolig och skrek bä-bä och ville över. Man såg även fårens längtan och vilja att springa till 
skogs för att äta svamp. ”Vi pojkar följde med vallaren någon gång. Fåren sprang om varandra och sökte efter 
svamp. Vallaren hade stor möda att då hålla reda på dem, men även nötkreaturen ville på hösten till skogen här 
för att äta svamp, alldeles som om de haft full vetskap om att det fanns sådan att tillgå.  
 
När korna släpptes på skogen, fick de vallas i proportion till antalet kor, en dag för varje ko. Antingen var det 
egna eller andras barn med en tjugofemöring om dagen och matsäck med sig. De drev ut korna vid 7-½ 8 tiden 
på morgonen, och vid 7-tiden på kvällen gick kreaturen hem. 
De kor, som gick på Högkullen, kom sällan hit ner till Skagen. Men varma dagar blev bromsarna svåra i skogen. 
Då kom korna ner och gick hit bort på Skagahea. (Skagaheden) 
Törn har vid sju-åtta års ålder vallat kor, sju till tio stycken. Det var åt bönderna mot hösten, bl.a. åt bonden i 
Krokgården. På sommarn fick korna gå ensamma i skogen. Men på hösten skulle de vallas. När det var fråga om 
vallning, var det inte alltid så noga med skolan. 
Skogen var kringgärdad, och barnen och ägaren fick driva ut djuren. Om kvällarna fick de gå efter kreaturen, då 
hade de samlat sig vid le’t (grinden). 
Det var värre att ”köra sta” dem, ty då ville de gärna in på åkrarna. På hösten ville de gå in i rågåkrarna eller 
”potatera”. Det var väl därför man då måste valla dem bättre. De sprang ivrigt efter svamp.  
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Betesrätten 
Torparna ska fortfarande ha betesrätt. På Skånska Cementbolagets mark finns det många torpare. Men baron 
Klingspor har planterat skog på en del av heden, 3 tunnland. Där var inte stängsel emellan, utan kreaturen blev 
förbjudna. Skogvaktarn säger, att de nu ska plantera krypgran för att skydda vilddjurstammen.  
 
Matsäck och speke-fårfiol 
För vallarna var det gott att i matsäcken få fåraspeke eller fårakorv eller gåsaspeke. Speke tillagades sålunda: 
Ett fårlår eller stycke av en gås torrsaltades och fick ligga i sältan som vanligt kött. Sedan togs det upp frampå 
vintern, upphängdes och fick torka. Meddelaren hade aldrig hört, att sådant kött bereddes på något annat vis. 
 
Fårfiol 
Då fårköttet var torkat, var det mycket hårt att skära av. När bondmoran då skulle skära speke, stödde hon kanten 
av fårlåret mot bröstet. Med vänstra handen höll hon om underbenets benpipor. Då stod de ut som halsen på en 
fiol. Meddelaren har många gånger sett detta. Ibland ställdes fårlåret emot ett bord vid skärningen. Fårfiol var 
vanligt som namn på fårlåret. Då det mesta köttet var avskuret, hette det, att ”nu kan de snart spela fiol med 
benet.”  
 
Lôta-får = får i hälftenbruk 
Anders Törn, f. 1869, Österplana, har hört nerifrån slättbygden i Kleva och Husaby av folk, som var 20-30 år 
äldre än han, att det brukats med s.k. lôta-får. På Kinnekulle har han inte hört någon ha det. 
Lôta-får var ett får, som ägdes av en person, och lejdes ut till någon, som hade betesrätt själv. Det var alltid en 
tacka. De, som släppte till betet, skulle ha ett lamm. Törn vet ej riktigt, hur de delade det, om det kom två lamm 
eller dylikt. Ägaren skulle ha det äldsta fåret, som var ”ilammit”.  
 
Får i Väster- och Österplana 
Enligt stenhuggare J. Wester, f. 1871 i Västerplana, självägande. (Hugger sten på ackord) 
”I Possatiden” hade de får på Hällekis, inte på Skiöldebrands tid. Siste Possen dog 1818. De hade då alla möjliga 
sorters djur. På 80-talet och före dess har det funnits flera hundra får uppe i Västerplana på marker i gränsen mot 
Österplana. Hällekisbolaget ägde en del. Resten ägdes av självägande bönder. Alla hade ”väldigt med får där”. 
Det var två, som vallade, en i var mark. De, som arrenderade bolagets gårdar, ”bette” där (= lät sina djur beta 
där). De slog sig ihop om två fåravallare, pojkar i skolåldern. En, som vallade på väldiga hedar i Österplana, 
kallade de för Skagavallarn. Det var en, som var litet velig. Han vallade får på sommarn och gick med handel på 
vintern. 
Skagen var en stor del av Kinnekulle och begagnades förr till betesmarker. Det var väldiga hedar utan träd. ”Det 
är inga mäler i berga där, å därför växer det inte träd. Men det gick bra å föda får på dem”, säger Wester. 
Mäler är lodräta sprickor i kalkstensberget. Man upptäcker dem ibland i skogarna på Kinnekulle, och djuren kan 
bryta benen, om de får ned foten i ”mälera”. Det ligger gårdar också på kalkstensgrunden med mäler i. Då brukar 
körsbärsträd växa bra i ”mälera”.  
I Västerplana marker var det fläckar att beta på mellan enebuskarna. Men där var mäler, och där växer nu skog åt 
Blomberg till. 
Kring betena var det stenhag, men ”fåren kunde gå över di.” De hoppade så fint. Då fick barnen springa efter 
dem. 
På natten körde de in fåren i hyttor i betesmarkerna. Det hände kanske, att något får stals: ”Det var ont om mat, 
måtro!” Men vanligt var det inte med stöld. 
 
Vallarna hade några öre om dagen, kanske någon tioöring. Det blev väl några kronor till hösten. Barnen hade 
varannandags skola, och det fanns alltid flera syskon, som kunde bytas åt vid vallningen. Även töserna fick valla. 
Fåren fick gå ute nästan ända tills det blev snö. 
Fåravallarn fick mat av olika hushåll, allteftersom de hade många får. De räknade då inte lammen utan bara de 
vuxna fåren. Vallarn kunde allt få gå ett par dar på samma ställe. På "kvälla" fick fåravallarn hämta sin mat för 
nästa dag i en av gårdarna. Det var grovt bröd, en liten smörask och ibland torrt speke av fårkött, ty det brukades 
mycket. Man hängde upp köttet i kökstaket och sedan på en vind.  
Gåsafläsk behandlades likadant. Det kunde ju härskna litet i utkanterna, men det skar man bort. Först skulle det 
vara genomsaltat. 
Ett par pojkar, som vallade får, bodde i ”Rud = ryssmarka”. De var söner till en knallare. ”Mor, ho spann mö 
ull”, säger Wester. De vävde vammal (vadmal) och halvylle. Vammal, det var starkt, men ljusnade, när det blev 
gammalt. Fåraveln slutade, därför att det blev så mycket tyg i handeln. Detta blev billigare, och fruntimmerna 
kunde inte spinna längre.  
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Fåren på Rustsäter m.fl. platser på Kinnekulle 
Enligt Hedvig Karlsson i Valåsen = torpet Rappet, torpardotter, f. 1890. 
Gamle Hempel, fårachefen på Bossgården, var kommen från Sachsen. Det var Edward Nonnen på Degebergs 
lantbruksinstitut och greve Hamilton, som tog hit Hemplarna från Tyskland. Söner till den först inkallade 
Hempel blev fårachefer på Bossgården, Hönsäter och Rustsäter. De var särskilt skickliga i att dressera upp 
vallhundar för fåren. Gamle Hempel gick omkring med hunden inom ett visst område och pekade ut för den, var 
fåren skulle få gå. Sedan höll hunden fåren strikt därinom, och Hempel satte sig och stickade strumpor. Detta 
gjorde Hempel på Rustsäter, men Hempel på Bossgården hade samma metod, säger Hedvig. 
 
Hedvigs far, Karl Gustaf Andersson, f. 1853, vallade ibland vid 12 års ålder fåren på Rustsäter. Han bodde då 
hos modern i Lukastorp och hade med sig matsäck hemifrån, då han vallade. Ibland fick de driva dem till 
jordmossen ovanför Mörkelund. Där växte gräs, som var svårt att skörda.  
Ibland fick fåren beta på Djurgården – det var nog inte odlad mark då. Sedan blev Djurgården uppodlad, i varje 
fall stycket åt Mörkelund till. Det kallades Djurgårdsgärdet. Annars var Djurgården vallmark, äng = gräsmark 
med lövskog. Det var besvärligt att valla fåren, ty när ett sprang, så sprang de alla. 
Vallhundar hade de alltid till kreaturen förr. När Karl Andersson var tolv år gammal, kunde han få vandra ensam 
till Skövde med en av Hempels dresserad hund, som skulle säljas. 
 
På natten drevs fåren in i en fårahytta, en enkel byggnad på Djurgården, ungefär mitt för trapporna uppåt 
stengärdesgården åt Hästhagen. Hästhagen var området ovanför rödstensbrottet ända ner mot vägen. Där var 
gärdat för hästarna. 
 
När de hade fårahjord på Rustsäter, hade de bara ett par kor till statmjölken. Sedan slutade de med får och satte 
upp med ”nötakritter”. Man talade förr aldrig om att fåren hade gjort skada på skogen. 
  
Får i Röjera 
Enligt Hulda Karlsson, torpardotter från Nedre Vessla, f. 1882. 
Det brukade gå får på bete i ”röjera”, det var lövängar. Torpet Nedre Vesslas får, som de tidtals hade, gick 
inhägnade i en röja, Långa-röja. Långa-röja är en stor löväng med alla möjliga träd, mycket körsbärsträd, ek, 
hassel m.m. Lövängen ligger just vid Övre Vessla, ett ställe under Råbäck snett ovanför Nedre Vessla, som 
hörde under Hjälmsäter förr. 
Närmast ovanför rödstenskleven var det mest granskog; sedan kommer röjera med lövträd, litet blandade med 
granar: ”graner”. Intill Långa-röja var det ”precis avklippt, å så var det granskog.”  
Torpet arrenderade en liten bit mark till fåren. De betesmarkerna kallades eckrera. Där var nyponbuskar men 
knappt några träd. Där hade en gång varit uppodlat och var stenigt. 
Trolmens och Hjälmsäters får sprang nere i ”ängera”, där station ligger nu. De stod där vid le’t. Gamle 
lagårdskarlen kom med dem. Hulda minns ej någon vallare eller om de gick lösa i sjöskogen.  
 
Grisar och kor på bete 
Enligt Hedvig Karlsson i Valåsen, Rappet. F. 1890. Torpardotter. 
Det gick både får och grisar på skogen. Grisarna fick gå vilt, men de kom tillbaka själva. ”Nassarna, nassarna”, 
lockade man på dem. 
Vid Kullatorp var en bondgård, som hade flera svin. De gick var som helst i skogarna och på renarna utmed 
landsvägarna. Det hände, att grisarna sprang från Högkullen ända ner på Rustsäter, men när man stod där uppe 
och lockade på dem, kom de igen hem. De brukade nog vara inne på nätterna. Jfr en uppgift av fru Ester 
Gustafsson, Gössäters skola, att i grevarnas tid gick alla grisar lösa på Hönsäter. De gick och drack drank, då där 
var bränneri.  
 
Korna gick på skogen. Hedvig i torpet Valåsen och hennes syster lockade på dem: ”Söttera, söttera!” å kom 
korna springande, så långt ljudet kunde nå dem. Man fick alltid ge dem litet grönfoder hemma om kvällen, och 
det visste de så väl. Men när de efter en kalvning måste mjölkas middag, kunde en få leta efter dem i en eller ett 
par timmar. De kunde gå åt Hönsäter eller uppåt kullen. 
 
En tid hade torparen på Rappet sina kor på Hästhagen, och då måste barnen valla dem i tur och ordning. Alla 
torparkorna gick där då. Ägarna fick sörja för vallningen, så att korna inte sprang ut på vägen. 
Där var ett stort led, men var gång det kom en körare, måste grinden öppnas. Ibland kom hotellgästerna åkandes, 
och då vankades det slantar. Det var mest tvåöringar. ”Det var spännande, om en fick någonting, men de resande 
vek sällan av åt denna kanten.” 
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Korna fick inte gå på landsvägen. Nu har det inte gått kreatur i skogen på tio år (upptecknat 1941).” Men djuren 
höll markerna rena”, säger Hedvig. Torparna ansåg, att djuren visst inte skadade skogen, den växte så bra ändå. 
Där var gränslöst med bete. Den nya vegetationen förkväver skogsplantorna i stor skala. Älgen gör enligt en del 
torpare nog mer skada. De drar ränder utefter hela träd med sina stora tänder, berättar Hedvig. Mest på vintern, 
ty då äter de bark av tallen och även toppar. Det var inte så mycket älgar förr, ty kor och älg trivs inte ihop. 
Boskapen var svensk rödbrokig ras. Men den togs nog in utifrån, trodde Hedvig. Hennes far hade ansett, att det 
kom in tbc med dessa kor. De stod ofta i ladugården och hostade. Sedan köptes kor på marknaden. De var magra 
och bara hostade. Då slaktades de och köttet såldes.  
 
Kor på skogen vid Hönsäter 
Enligt Manne Wikström, f. 1854 på Wiksnäs torp, Hönsäter. Fiskarson, fiskare m.m. 
Wikström berättar, att förr hade fiskarn, smeden, snickarn, tunnbindarn och pannemästarn vid alunbruket, likaså 
arbetarna vid alunbruket alla kor, som gick på skogen. ”Tre-fyra av arbetara ve alunbruket hade kor.” Korna bara 
släpptes ut. Det behövdes inga vallare. ”Det var hag mellan Hellekis marker å Hönsäter å stenhag oppe ve 
landsvägen.” Och så låg sjön på ena sidan.  
 
Vallning av kor på Hjälmsäter 
Enligt Hulda Karlsson, f. i torpet Nedre Vessla 1882. 
I Huldas barndom skötte ett par gummor, änkorna Anna Lena och Nyströmsa vallningen av Hjälmsäters kor. De 
tog ut och in korna och skulle lösa ungnöten. På vintern fick de ”fora” dem och släppa ut dem till en 
gammaldags brunn och väga upp vatten åt dem. Gummorna var då mellan 70-80 år. De bodde fritt, hade fri 
mjölk och fick sätta potatis. De fick nog något annat också av greven. Sin mjölk hämtade de på Bossgården. 
Bostaden var i en stuga, en f.d. bondgård. Den ena bodde i rummet, den andra i köket. En av gummorna hade 
förut skött hönsen på Hjälmsäter. Hulda tror, att de var ungefär i 60-årsåldern, då de började med korna, och de 
hade dem nog omkring 15 år. 
 
Greve Gilbert Hamilton, far till nuvarande greve Gilbert på Blomberg, gick var dag omkring på ägorna. Han gick 
och så till korna på Rustsmedsgården eller Rörsmedsgården (uttalet säkert hos meddelaren). 
 
Gäss 
Enligt stenhuggare J. Wester, f. 1871 i Västerplana. 
Gäss fanns i många gårdar, nästan överallt. Men de förstörde grödan svårt – inga djur kan förstöra ”gröen” så 
som gässen. Både höns och gäss gick mest lösa. ”De kunne ha gässen på vallmarker vid gåra, på enemarka på 
Stommen i Västerplana. På hösta, när gässlingarna blev stora, var de nog tvungna te valla dem lite. När gässlinga 
blev stora flög de rackare. De kunne ta höjden å de riktit ändå! De fall dem in iblann å då lyfte hele kull. De usla 
gåsa sprang å nöp en i bena. Det var bäst å få tag om halsen på dem å tvinga dem litet. Då blev de yra i skallen 
en stund, så en hinde unnan, för de var så kvicka. Nu finns det inga gäss här. De har haft det på Blomberg förr. 
Jag vet inte, om de har det nu. Nu har de kalkoner i Västerplana hos Bengta.” 
 
Gäss och speke i Forshems sn 
Enligt Frans Lind, torparson, f. 1862 på Österäng, Forshems sn. 
Gäss hade de nästan överallt, fast de var ju besvärliga. Lind hade aldrig mer än en vinterliggare. På ett annat torp 
hade de en bra damm samt en gåse och två gäss. Det var knappt en fjärdingsväg mellan torpen. Linds hade själva 
en liten damm, men barnen från Linds fick i alla fall var morgon gå över till Ringbloms, det andra torpet och 
lämna sin gåsa över dagen och sedan hämta den på kvällen.  
De värpte nog på morgonen. Förr fick de inte gå. ”När ho va slut me dä, ville ho lägga sej.” Det kunde då vara 8-
10 ägg. Gåsa ligger omkring en månad. Man använde också gåsägg till mat. De var stora och präktiga. Barnen 
motade gåsa med spö. De gick i skolan varannan dag och började inte förrän i nioårsåldern. På torpet gagnade de 
gässen mest själva. De slaktades i slutet på oktober eller omkring Mårten gås. Före slakten göddes gässen med 
havre och sôll = mjöl och kli o.d. Alla gässen slaktades samtidigt. Om de hade många på ett ställe, kunde de sälja 
någon. 
En del av köttet kokades strax. Av halsen gjordes korv. Till speke tog de själva ”brösta” (brösten), som det var 
mest kött och späck på. Gåsflott smältes och förvarades. Liksom fläsk torrsaltades gåsaspeke med grovt salt. 
Sedan hängdes det upp på vinden att torka. En del kunde allt bli skämt. Det kokades inte sedan utan begagnades 
endast till speke. Gåsapeke var mörare än fåraspeke och användes bl.a. i torparnas matsäck. Gåsaflott kunde 
värmas med mjölk som laxermedel, men var rysligt att förtära. Det blev härsket och otäckt och kunde vålla 
kräkningar. Det brukade ordineras av ett par mamseller av bondesläkt. De hade plåster, grankåda och litet av 
varje. I betalning hände väl, att man fick ge något litet.  
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Slakt och speke 
Enligt Fredrik Karlsson, Friheten under Hällekis, Forshem. Snickarson, själv snickare, fiskare m.m. f. 1868. 
I bondgårdarna förr slaktade de 5-6 får och gäss. De kunde hålla på med slakten i 14 dagar. De gjorde bl.a. 
fläskkorv. Man hade gåsefläsk, som var saltat: ”Herre Gud, vad det var gott med saltat gåsaspeke!” Fåraspeke 
var också bara saltat och torkat. Det hängde i ”magasinera” på krokar i halmtaket, så inga råttor kom åt det.  
 
Gåshoppare 
En leksak, gjord av gåsens huvud. Enligt Anders Törn, stenhuggare i Österplana, f. 1869. Av gåsens huvudskål 
tillverkade barnen en leksak, när Törn var liten. Den kallades gåshoppare. Med ett snöre fastbands en trästicka i 
ena ändan av huvudskålen. Denna sticka böjdes sedan något över ett ben i huvudet och fästes med den andra 
ändan i beck, som man förut hade smetat dit. Därefter lades gåshuvudet på spishallen. Då började becket att tina 
upp, så att trästickan släppte. Av fjädringen hoppade gåshuvudet långt ut på golvet. Detta var alltid ett stort nöje 
för barnen. Värst var det, när det började fattas beck till ny påläggning.  
 
Första vallaredagen 
Enligt Fröken Tora Undén, f. 1892 berättas från tiden omkring 1900, då hennes far var disponent på Gössäters 
stenhuggeri. För barnen var det en festlig dag i torpen, då korna första gången släpptes ut på bete sista söndagen i 
maj eller första söndagen i juni. Torparfamiljerna gick då man ur huse med djuren till skogs. Och de hade 
matsäck med sig. Korna var oregerliga och måste ha grundlig vallning. De, som aldrig hade varit ute förr, var 
alldeles ovana vid skogen. Dessutom var alla korna efter vintern ovana vid de andra kornas sällskap. Därför blev 
de svåra att styra och måste vallas första dagen. Det var ungefär, när Tora Undén var 6-10 år gammal, som hon 
minns, hur folket kom dragandes förbi Undéns med sina kreatur.  
 
Foderväxter 
Av frestelser för kreaturen odlade bönderna varken rovor eller kålrötter förrän på 90-talet, säger Törn. Då kunde 
en del bondgårdar börja med det. Även klövern betraktades att börja med ganska misstroget. Det var Edward 
Nonnen på Degebergs lantbruksinstitut på Kållandsö, öppnat 1834, som började med att så klöver, enligt Törn. 
Folk trodde först inte de skulle få någon nytta av det. En nyhet i kreatursfoder var stora, gulaktiga morötter, som 
greven på Törnsäter på 1870-talet odlade för att ge hästarna. Pojkarna i trädgården var angelägna att få några av 
drängen. Det kunde hända, att de stal sig några i förbifarten.  
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Gärdsel på Kinnekulle 
 
Hag 
Enligt Hedvig Karlsson i Valåsen (Rappet) i Medelplana, torpardotter, f. 1890. 
Alla torpare, som hade kor på skogen, måste gemensamt sköta alla hag. Sista söndagen i maj eller första 
söndagen i juni släpptes korna ut på en gång. Då skulle hagen vara översedda och lagade. Det var skihag. Det var 
gärna så, att någon av de äldsta torparna bestämde, när lagningen av hagen skulle ske några kvällar, innan djuren 
skulle släppas ut. De träffades ofta i arbetet och kunde ge bud. Vallare hade de inte, men de hade alltid barn att 
skicka med budet: ”Nu ska vi gå å laga haga.” Numera är hagen borta.  
 
Skogen vid Rappet. Några ortnamn där 
Äng var enligt Hedvig Karlsson = gräsmark med lövskog. Skogen nära torpet Rappet (nu = Valåsen) var förr inte 
helt gräsbevuxen. Där stod höga granar med marken fläckvis täckt av gräs och för övrigt en matta av barr. Där 
fick barnen från torpet gå och ta barr från de bara fläckarna i en liten skottkärra. De hade det till strö i 
ladugården. I en gammal bod bakom ladugården samlade de barr. Hela skogen utanför Rappet kallades barrkult. 
Andra platser i den skogen äro: 
Timmele hed = liksom en förhöjning med stenar inunder.  
Krim 
Svarta le’t 
Vintergatsvägen 
Dessa namn lär vara upptecknade.  
 
Gärdslehag och gärdslevirke på Österäng, Forshems sn 
Enligt torparen Alfred Svensson, f. 1870 på Österäng; fadern var torpare. 
”De var mycke gärdslehag överallt, där de sulle ha hägnat. På en del ställen hade de stenhag.” 
För att göra gärdslehag behövde man staver, ski och hank. Stavern var störarna, som ställdes lodrätt i marken. 
Ski var själva gärdslevirket och skulle klyvas av bra grova stammar. Ju längre en kunde få dem, dess starkare var 
de, 6-7 alnar långa. 
De var två karlar till vart gärdslevirke. ”Det var sånt där fint grane å talle, å dä klöv vi i 4 å 6 delar, i firklöv å 
sexklöv.”En gick före och högg med en ”vedyx”. ”Sen kom en efter å högg i efter, så hanses yx lossa.” 
  
När torparna gjorde detta arbete för sitt eget torps räkning, fick det göras på så kallade ”stunner”. Men för 
herrgården var det många på en gång, 4-5 karlar, som hade matsäck med sig. Somliga högg staver, och andra 
klöv ski. ”stavern kördes till haga.” Ibland höggs staver i skogen helt nära gärdesgården, där den skulle 
användas. Hank svedde de på en gång till förvaring. De lades i vatten för att hållas smidiga till användningen. 
Meddelaren var vid 10-12 års ålder med och svedde hank av enevier (envidjor). De hade då en stor eld och 
värmde enevier, så de skulle bli mjuka. Om det var riktigt fina kvistar, kunde det vara av gran också, men annars 
användes enehankar. Hanken kunde en trä på långa enevier. Man tog dem på ryggen och bar med sig, när de 
skulle begagnas. De förvarades gärna i någon damm. ”På vårsidan, när dä le åt den tiden, att di sulle ut me 
djuren, gjorde di i ordning haga. 
 
Klyva ski och sve hank 
Enligt Frans i Rakås, f. i Sävared 1865, dräng hos olika husbönder, kalkbrännare på Råbäck. 
”På man å först på juni, dä djuren släpptes i vall, då gjordes hag i ordning.” Djuren släpptes sällan förrän i juni. 
Ski var stockar, avsågade 6 alnar långa. De kördes hem med hästar, mest på vintern på ”stockasläa”. 
Stockaslädarna ”var krokota meer”, medar med en banke på tvären, förklarar Frans. På dem låg stockarna. 
”Släa” var väl omkring 70 cm breda. När man kom hem med stockarna, ”var dä te kluva (klyva) dem te ski.” 
Stocken låg då på trinna små stockeklampa eller stockebeta som kastvedsträn. Stockarna låg allt still, då de högg. 
”En gick före å spräckte, sen kom den andre efter å hoggde. Från början var stocken 7-8 tum tjock och kunde 
vara grövre ändå ibland. Färdiga kunde ski vara 2-3 tum tjocka. En del kunde vara 4-5 tum. ”Skierna blev inte 
särdeles fina, för de blev allt flisiga.”  
När man skulle sve hank, gjordes en eld upp i skogen. Man höll klena grangrenar över elden. Då brann ”det små 
fratet” av på dem. Grenarna blev mjuka i elden. Då böjde man dem, som de skulle vara och kastade dem färdiga 
i en hög, olika stora. En hank gick i 3-4 varv. Han var inte i spiral utan ”flättater”. (flätad) Man kunde göra 3-400 
hank per dag. Sedan körde de in dem och lade dem i förvaring under tak.  
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”Hugga staver” 
När Skam grät och släppte stavern. 
Enligt Frans i Rakås, f. 1865 i dagsverkarhem i Sävared. 
På vårskarven högg de staver, tretton tjog på dagen. ”Det var betinget, det. Det högg vi te midda.” (Frans var då 
dräng). I april började de kl. 7 på morgonen. Stavern kunde vara ett par tum grov. Den gjordes av unga granar. 
”Dä vi kvista åv, själve svansen på gran (toppen), dä va inte nå å ha.” ”När vi kom fram te gården, höfsa vi te 
stavern å flödde barken åv den” = rensa staver. ”Å så spetsa vi dem i bägge ändar. Sedan var di färdiga.” På 
frågan, hur de forslade stavern ut till vägen från skogen, där den höggs, svarade Frans, att de bar dem. De tog 8-
10 stycken med båda händer i famnen framför sig. Fråga: Bar de dem inte på ”axla”? Frans svarar: Nej, på axeln 
gick det inte att bära dem. Det gällde att de inte stägra sek” = spreta å olika håll. Men upptecknaren var envis i 
att fråga. Jag tänkte på en historia i Johan Götlinds ”Saga, sägen och folkliv i Västergötland”: En bonde har 
förskrivit sig till Skam på villkor, att denne skall fullgöra alla uppdrag, som bonden lägger på honom. Till slut 
ålägger han Skam att bära staver, så han ska få något riktigt svårt att göra. Skam plockar upp stavern på axeln, 
och störarna spretar å alla håll och ”skaver honom på hornsnubba.” Han blir argare och argare, medan bonden 
står och skrattar å honom. Han till och med småhånar honom. Då kastar Skam gråtande hela bördan ifrån sig och 
går sin väg. Bonden är fri. Jag hann inte berätta hela historien för Frans utan bara detta: ”Men de måtte ha ‘burit 
staver’ på axeln förr, för min make hade i sina uppteckningar en historia om Skam, som skulle bära staver, och 
han skulle då bära dem på axla.” Här avbröt gubben mig: ”Ja, när stavera fall ifrån, då grät Skam å sprang ifrån.” 
Jaså, Frans kan den historien om Skam?” ”Ja, han bar stavern på axla, Skam å då föll de både bak å fram, å då 
börja’n på å skrika å så sprang han sin väg.” 
 
(Gamle Frans var i alla avseenden en kärngubbe med pigg, vaken uppsyn och gott minne, uppenbart road av att 
få berätta, vad han visste om gammalt. När jag lämnade honom, sade han: ”Ä dä så, att ho vill fråga någe mera, 
så kan ho komma tebaka – jag vet nog mera!”) 
 
Klyva ski och sve hank 
Enligt Anton Andersson, torparson, Råbäck, f. 1887. 
I dagsverke kunde fordras att klyva ski eller göra hank. 15 tjog hank på en dag – det var ett styvt dagsverke. Det 
är inte mer än 25 år sedan det kunde förekomma. De högg kvistarna av grenar. Man tog de nedersta kvistarna på 
yngre träd. Det gällde att hålla dem i eld, tills de blev mjuka, ”så en kunne vira dem kring hanna” (handen). 
”Sedan hade de två staver å ski å hank emellan. Annars sjunk dä ihop för tätt. En kunne klyva 170 ski på en 
dag.” 
 
Enligt Göransson i Kuragebacken, Råbäck, f. 1871: I Örnekulla i Österplana sn. Gjordes hank och ski. 
 
Arbetsmetoder och skrock 
Enligt gamle Gustaf Johansson från Blomberg, f. 1859 i Källby., Husaby sn. 
Han berättar: Gärdesgårdarna var av trä, ”av stocka å staver.” ”Stocka va kluvna i gärdsle. De klöv ski, tjocka 
som en mansarm å la mellan stavera. Det var en konst att ”kluva ski”. Johansson beskriver en gammal metod: 
”En klöv först stocken mitt itu. Den var avsågad 5-6 alnar. Dä va te kila me kiler för å få itu. Å hugga av fliser å 
sådant.” Hankerna gjordes av grankvistar. De hade barken på. Att sveda dem över eld hette att ”sve hank”. 
Barren ”elda de upp”. De eldarna gjorde de i skogen. Hanken virades om, så den blev ”trinn” och krängdes över 
staverna att lägga ”skit” på. Änden på haken kallades svep. 
 
Tjuvmjölka med hank 
Man fick ”inte vänna svepen (på hanken) ner utan opp”, berättade gamle Gustaf Johansson, f. 1859, ”så inte 
Grille kom å tjuvmjölka i’n.” Grille var en torpare vid Kastenhov i Kinne-Vedum. Honom tog de för en 
trollgubbe. Johansson var en tid dräng i en stor bondgård där, och "husbond sa, att vi inte sulle lägga hanken 
stupe, för då mjölkar Grille i'’. "Detta var när de på våren skulle laga gärdesgårdarna.  
 
Att de kunde tjuvmjölka i hanken, var ett ganska allmänt skrock, säger torparen Alfred Svensson, f. på Österäng 
i Forshem 1870. ”Gummera talte ju om’et å di trodde’t ju en del. Våra trodde ju aldri på’t!” 
 
Hag på stengrund 
Enligt A.V. Törn (1945) f. i Österplana 1869. 
I Österplana och i hela bygden för övrigt var det allmänt med vissa slags hag, där det var stengrund, och de inte 
fick ner någon staver. Då tog de i stället bakar: det var avfall, yttersidorna av stockar, som man fick vid sågning 
av bräder. En bake var flat på ena sidan och halvrund på den andra, övre sidan. 
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Den kunde vara 4-5 tum tjock och omkring 6 kvarter lång = 2½ aln (fyra kvarter på en aln) bàk´en  (grav accent) 
borrades hål för stavern omkring 1½ tum tjock och rund. Stavern kunde vara ändå grövre, men då vässte de ner 
den i ändan, så den gick ner i borrhålet. Bakarna lades alltså på stenhällarna.  
 
Lamp = en lös grind 
Vid stenhag användes ofta lamp som en lös grind (best. form lampa). Lampen lyftes bort vid behov. Den 
användes med bakar, där man inte kunde få ner grindstolpar och även vid mindre använd vallväg för kreaturen. 
Man hade knappast lampar vid körväg – möjligen väg för enbetsvagn. Öppningen i gärdslet, då lampen blivit 
fortlyftad, kallades gap.  
 
Skyttel i stället för grind 
Enligt Törn. 
Ibland hade man en sköttel (skyttel) i stället för grind. Då var en påle nerborrad i backen eller i marken, om det 
inte var berggrund. I pålen var det pinnar inborrade. De skulle vara av starkt träslag, merendels av en, ek eller 
hassel. På pinnarna lade man sköttelstängerna, som vanligen kallades slanera ve sköttla. Om man tog bort alla 
slanera för att komma igenom, sade man, att man ”sköttla ner”. ”Ja sa sköttla ner, jag”, kunde man höra någon 
säga. Törn själv använder omväxlande uttalet slanera och slänera. Vid mycket använda stigar brukade man vid 
sidan av sköttel anbringa ett par trappsteg, som kallades stätt (stätta). Det kunde ju också var stätt vid själva 
gärdesgården, men man satte gärna stätt vid sköttel, för folk var slarviga med att lägga upp slänera. Ibland sattes 
slänera tämligen fast, så man fick rycka i dem. Då tog man hellre stätta. 
 
Hagasträcka och över-pytte-staver 
Enligt A.V. Törn, Österplana, 1869. 
Om en gärdesgård, ett hag, blåste ned, sade man förr: ”Nu har han fått en hagasträcka i natt”, om det var storm. 
Det hände då, att man vid återuppresningen tog grövre staver än den gamla. Dessa grövre stavar kallades över-
pytte-staver. ”Han var bastant och omkring tre tum tjock med hank oppöver.” Stavern sattes ner med rotändarna 
bra nog tätt intill varandra med hank över, som drog ihop dem. ”Det var, när de hade rest opp hagasträcka, som 
de satt dit överpyttestavern för att stöda.” 
 
Trôs = gamla uppmultnade skin 
Enligt A. Törn, f. 1869. 
När de gamla skina (gärdesgårdarna) var uppmultnade och togs till ved, kallades det ”trôs”. Även virket av 
gamla hus kunde kallas trôs, men mest var det om gamla gärdesgårdar man sade så. ”Ja ella trôs hele sommern” 
kunde man säga. Men detta ord hörs aldrig mera, enligt Törn. De har inte sådana gärdesgårdar nu, enligt honom.  
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Mjölnare och kvarnar  
 
Kvarnarna tog förr s.k. tull efter ungefär samma taxa dvs. viss del av spannmålen i lön för malningen. Det var 
olika tull vid olika grov malning, ungefär en kanna mindre vid grovmalning (enl. Anders Blom Medelplana). 
Vanligen stod det en tullkista intill kvarnen, med någon öppning så att säden kunde rinna ner i kvarnkupan (enl. 
gamle Gustaf Johansson från Blomberg. 
 
Sågersta kvarn 
Meddelare huvudsakligen Tilda Almqvist född där 1860 och hennes bror Karl Andersson född 1865 i Sågersta 
kvarn. 
Sågersta kvarn ligger på Råbäcks ägor nära hamnen med vackert läge, utsikt mot Vänern. Kvarnen ligger ”uppe i 
lia”. Den låg inbäddad i skogsgrönskan och endast en dålig skogsväg ledde dit, men där kördes i alla fall 
spannmålen fram, till och med ibland med halta hästar. Många torparbarn fick på ryggen bära dit 
spannmålssäckarna, - ett tungt arbete, vittna de som gjort det i sin barndom, men trösten var att det i kvarnen 
fanns så mycket att se på. I täppan var en myckenhet körsbärsträd och krusbärsbuskar. 
Kvarnen låg på ett torp och mjölnaren hade i gamla dagar skyldighet att för arrende av kvarnen mala alla 
herrgården Råbäcks säd. På den blev det alltså ingen arbetsförtjänst över. Så länge herrgården ej betalade tull 
hade de ingen tullkista vid Sågersta. 
 
Men när bönder eller torpare kom för att få sin säd mald, tog mjölnarn tull i form av säd, 3 kannor på en tunna 
råg, 4 kannor på slösäd, dvs. blandat korn och havre o.d. som gick till kreaturen. Brödsäden, råg och veta 
kallades för strisäd = det stria. 
Den mamsellen som hade bryggeri vid Råbäck, begagnade sig av herrgårdens rätt och kom ofta med fem tunnor 
korn till malning för brygden och lämnade just ej annan betalning än litet jäst till bakning, utom att det kunde 
hända, att mjölnarns fick ”en drick” om de kom fram till gården. 
”Det var så mycket de fick göra för intet” säger meddelaren, ”så det var skamligt. Tänk att de var nöjda!”. 
Kornet var blött och ”kölnat” = torkat efter groning, innan det skulle till kvarn för att malas grovt = gröpas. 
Det var många torp på Råbäck förr och alla ”mol di” vid Sågersta. 
 
Kvarnbyggnaden vid Sågersta är av sandsten, mycket gammal med valvport. Förr rann vattnet i en bäck fritt ner 
till kvarnen, men baron Carl Klingspor lät göra en trumma, en.sk. tundel för vattnet.  
När det var vattenbrist, fick kvarnen stå, men inte gärna. Om gården inte hade något att mala vid julen, fick den 
stå då. 
Stommane var en trästomme, där kvarnstenarna var insatta. Ovanpå stomman stod kupan med säd. Därifrån 
rann säden ner på stenarna. 
Skakarn var en kloss, som slog emot, då stenarna gick och skadade på dem ”så säa fall ner”. Det var på mitten 
av kvarnstenarna. 
I kvarnstenarna var det refsler. För att de skulle ta bättre, pickade man dem: picking. Picka var själva redskapet: 
det var som en vass pigg i ändan på ett hammarliknande redskap. Med den behandlades den övre kvarnstenen. 
Mjölnarn lyfte stenen på kant med vindspel. Sedan pickades den, så den blev skrovligare och nötte bättre på 
säden. Allt mjölet var sammalet och rann ner i nästa våning och ner i säcken. 
När det var ”rått spannemål”, då ”dega kvarna” = då fastnade spannmålen i ”refslera”. Då måste de rensa 
kvarnstenarna. 
 
Tildas far var i kvarnen i sextio år. Karl Anderssons son hade kvarnen en tid efter sin farfar, men den är nu 
nedlagd och bebos 1941 av en stenhuggare (Torsten Gustafsson. Klas Larsson född 1859 i Medelplana, påstår att 
den en tid drevs till husbehov med ångmaskin, lokomobil och att förtjänstens var gårdens?  ”Men de kunde bära 
te, att de fick mala åt vem som helst”. 
 
För torpet måste mjölnarn göra dagsverken och till det höll han dräng, som gick på herrgården varenda dag. 
Torparen betalade honom 50 öre per dag och maten. För att få pengar till dränglönen, kläder m.m. måste 
mjölnaren ha bisysslor: trädgårdsodling och fiske. Mjölnarn sysslade själv med sina trädgårdsalster, lök, 
pepparrot, kål m.m. Han brukade följa med trädgårdsmästaren från Råbäcks herrgårdsträdgård i slup 
(=enmastare) över Vänern till Karlstad och Kristinehamn. Detta var på 1860-70-talen. De seglade ofta mot slutet 
av oktober och kunde vara borta omkring tre veckor. Då skötte hustrun kvarnen. Men ”det var det värsta för 
mor” sade Tilda, ”då far var ute med sina grönsaker på hösten. Det var så påpassligt”. 
Enligt baron Vilhelm Klingspor skeppades trädgårdsalster till Värmland ända in på 90-talet, men det lönar sig 
inte numera, sedan värmlänningarna odla själva. 
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Vid Sågersta kvar växte det mycket körsbär, sötbär. För att sälja dem skickades barnen Tilda och Carl till 
Lidköping i ro-båt två mil. Det var en liten köl på båten, troligen en s.k. Vänersnipa. De brukade få 20 öre 
kannan, kanske mindre ibland. En gumma tog emot bären, det var bara att lämna dem och fara tillbaka strax. 
Tilda hade gått och läst, men brodern var 4-5 år yngre, en gång när de skulle fara hem, sa en karl Anders Skum 
till dem: Vart ska ni ta vägen barn? Ser ni inte sådan dimma det blir”. Men barnen ville ro hem, så sade mannen: 
”Ni skall få låna min kompass och jag skall ställa den åt er.” Han bad dem passa på när de kom till Lidköpings 
fyr. Sedan skulle de bara ro efter kompassen. Det blev tjock dimma, så de knappast såg något, men det gick bra. 
 
En annan biförtjänst var fisket. Mor själv spann fiskredskapen. Far köpte hem 3 lispund hamp till långrev. På 
vintern spann mor hampan ”så blånera rök” i hela huset. I långrev togs lake, sik, gös, gädda, ål, abborre m.m. 
Av de gamla långrevarna band far not på vintern. På sommarn drogs not för att fånga agn till långreven, småfisk, 
en sorts nors som kallades blånär (blånär med aksent som àndén). Småmört kallades solfisk, ty ”den gick in i 
vikerna, när de va solit”. Med stångkrok fiskades då sjön låg. Det fisket är förbjudet nu. De högg hål i isen och 
fiskade med levande agn. Man fick lake på det. Levande agn togs upp med vinternot vid Kållandsö, men inte vid 
Kinnekulle där det ej drogs vinternot. Det var knappt någon annan fiskare åt Råbäck till mer än mjölnarn i 
Sågersta kvarn. Han skickade barnen över isen till Kållandsö efter levande agn. De fick ge sig av tidigt på 
morgonen, en hel mil över isen och lika långt hem. Far själv hade gjort en liten ”släe”, en kälke som smeden 
gjort beslag till. Den hade järnskodda medar och ett par stolpar. Den var högst 40 cm bred. Tilda minns ej om 
hon var fyllda 13 år då hon hämtade fisk åt far varenda dag från en bit in i december till mars, ty då hade de lov 
från skolan. Fisken lades i en vattenflaska, ett par tjog ungefär av levande fisk. Flaskan rymde två kannor. 
Flickan fick skjuta kälken framför sig. Det var nors och en liten fisk som hette stickelbassa (r). Den påminner om 
abborren, men blir högst 15 cm och har mycket vassa fenor. Den lär ha gott kött, men ”arbetsfolk hinner inte å 
bena den”. 
 
Vid kvarntorpet hade de två-tre kor. Det fanns inte mejeri då på Råbäck, utan sjökfolket kom upp till kvarn för 
att köpa mjölk. Om de köpte ett par kannor fick de ½liter att dricka. Mjölken slogs upp i stora glasbunkar 
(glasbunka), som mor fick genom sjöfolk från glasbruken i Värmland och de hade kanske 40 cm i diameter. 
Vid ätning hade var och en tallrik till gröten. Men kött fick de hugga till sig ur fatet. Knivar begagnades och 
gafflar fanns i huset, men ”vi gaga dem aldri”. De skulle skuras och vara så blanka och begagnades när det skulle 
vara fint, t.ex. vid helger. Träskedar hade de. Samtidigt åt de med hornskedar i ett arbetarhem i Göteborg i 
svägerskan Augusta Anderssons hem. Barnen gick i Posseskolan, Lancasterskolan, på Hellekis. 
 
Sjörås kvarn, Hönsäter 
Enligt kamrer Lind. 
Sigge Bengtson heter tydligen någon, som byggt kvarnen. Han skrev 1659, att han ombetts av Hans Andersson i 
Holmestad att göra en vittnesskrift om några ägor på Hönsäter. Talas om Sjörås kvarn, som: ”Sahl. Mester Hans 
Quarn byggare näst för mig upbygdt hafver, så emedhan i dhen tijdh war een stoor flodh, at samma quarn utflöt 
badh. Sahl. Fru Ingeborg Pååse migh thensamma åter upbygga, hvilket skiedde twenne åhr efter Juuten hade 
brändt Skara”. (1612 härjade danskarna vid Skara och brände bl.a. Skaraborg s. Om staden enligt nordisk 
Familjebok) 
Sjörås kvarn skall vara byggd 1818 av sandsten av Bengt von Hofsten, som gjorde flyglarna på Hönsäter. 
Meddelare Josef Ringblom, f.d. mjölnare, snickare, sågare m.m. Han har brukat både kvarn och såg sedan 1903 
och han kom från Österäng i Forshem. Mycket gamla regler tillämpades på Hellekisbolagets tid. 
Mjölnarens villkor: De skulle ha visst antal hektoliter fritt malet spannmål, troligen 300 hl. Bolagets mäld fick 
lättna 2 kg på hl. 
Och mjölnaren hade betalt för övervikt men fick själv betala undervikt. För bondemäld hade mjölnaren 4 kannor 
säd per gammal tunna för finmäld. 2 kannor per tunna för gröpe. Av denna tull skulle mjölnaren ha 1/3 och 
bolaget 2/3. När kriget bröt ut och det blev brödkort, togs tullen bort och ersattes med kontant betalning. Det var 
ingen jord till kvarnarrendet. 
 
En mjölnare Westerlund på 1860-talet hade jord + kvarn. De var en annan kvarn, ”Stampens kvarn” eller 
Fredriksfors under Råbäck, närmast under Helledal, där var det likadant. 1/3 i tull till mjölnaren och 2/3 till 
godsägaren. 
Arrende för 17 tunnland jord med timrad bostad på 3 rum och kök kostade 300 kr till Hellekis bolag. Stugan var 
byggd omkring 1860. 
Nära kvarnen ligger en gammal sandstensstuga, troligen gammal mjölnarbostad. Det har varit 1 rum och en slags 
förstuga. Rummet var 5½ - 4 m och 2 m i höjd. Fönstren äro 70 cm höga, murarna 60 cm tjocka. Murbruket är 
dåligt och primitivt. I det ena rummet var det stenhallar till golv och även i förstugan. Öppen spis, där man såg 
dagern rätt upp. Spjäll: en plåt rätt över spisen med handtag att dra ut det med. En krok på var sida om 
spismuren: ”grytkrokar” hängdes på spiskrokarna och eldstång lades på dem rätt över. 



 177

Vid sidan om den öppna spisen fanns en bakugn. Där gick det in ungefär 4 kakor. Själva hallen var ofta 1 kvm. 
Själva bakhallen var av tegel och ej järn. En hall av kalksten att baka på. Senare byggdes en del till på stugan, 
men då bodde knappt någon där. Rummet begagnades till mjölkbod och den gamla förstugan (=nu mellersta 
rummet) blev tvättstuga och tillbyggnaden vedbod. I hemmet står ett skåp från 1814 (tillhörande herr Ringblom) 
 
Stenstugan vid Sjörås kvarn ansågs ha varit mjölnarbostad men har länge begagnats som magasin och 
mjölkkammare, tvättstuga o.d. Det var en kall stuga, den stod där på berget. Kvarnen gick då med 4 par stenar, 2 
för vete och finare rågsikt. Det var väl tätare duk i ”siktera”. Kvarnen gick nog året om utom vid hård torka. Då 
gick den ”i stämmer” = perioder. Det kunde komma en eller två dagar emellan, men mjölnaren hade rätt stort 
jordbruk. Det var mest 3-4 karlar. De hade inget uppfordingsverk då, utan då fick de, som lämnat in mäld gå dit 
och hjälpa till vid brådska – som till jul – med att bära upp säckarna till sikten. 
 
Som mjölnare hade Ringblom dräng och jungfru, ibland 1 mjölnardräng och 1 lantbruksdräng. 1903-1905 
började de mala i mitten av september och malde nästan natt och dag. Man var aldrig riktigt utan mäld. På våren 
hade mjölnarn sågen: för stock 15 öre, den skulle sågas och kantas. Virket kom från bolagsskogarna: tall, björk, 
ek, ask, alm, lönn. Almen var dyrast. 20 öre för stock av lövträd, 15 öre av barrträd. Men man måste ha mera 
folk till detta. 
 
Enligt Anna Pettersson, f. 1870 i Forshem: Föremjölet var det finaste. Eftermjölet var mörkare, användes i bröd, 
antingen det var råg eller vete: det räknades ej så fint, ”men en var så gla åt en skurpa av de vetemjölet.” 
 
Lugnås kvarnstenar 
Enligt Anders Törn, Österplana, f. 1869. 
I kvarnarna på Kinnekulle begagnades till sammalning o.d. kvarnstenar från Lugnåsberget litet norr därom. 
Materialet bestod av urberg, tämligen ”multnad” gnejs. Den skulle ha upptäckts av munkar, som först bearbetade 
denna sten till kvarnstenar. Urberget ligger högt i Lugnås under sandstensberget. 
Stenarna togs upp både på östersidan och västersidan av Lugnåsberget men med olika metoder. På östersidan 
togs kvarnstenen upp under sandstensberget. Det blev de tjocka stenarna, kanske 22-24 tum tjocka. Man kallade 
metoden underhack, och här och var kvarlämnades pelare, som buro upp berget. Arbetet i underhacken 
förrättades vid skenet av små gaslampor. Det hela var ett hälsofarligt arbete; det blev merendels lungsot för 
arbetarna. 
På västersidan togs kvarnstenarna upp i öppna brott, varvid mycket jord och grus fick schaktas bort till stort 
djup, men stenen var där av sämre beskaffenhet. 
 
Väderkvarnar på Kinnekulle 
På hela Kinnekulle finns numera, 1941, endast två väderkvarnar kvar. En står i Västerplana och en i Kinne-
Kleva, och de byggdes i slutet av 1870-talet eller början av 80-talet. Samma kvarnbyggare har gjort de flesta 
kvarnarna på Kållands ö, nämligen de stora för tre par kvarnstenar. 
Meddelare: kvarnbyggarens sondotter, folkskollärarinnan fru Ester Gustafsson, f. i Kinne-Kleva 1890. 
Farfadern, kvarnbyggaren, var en ovanligt händig och skicklig man, född troligen på 1830-talet och bosatt i en 
stuga utanför Lidköping och så primitiv, att hantverkaren bodde med hustru och fyra söner i en bostad, som 
bestod av ett rum utan kök. Rummet var ej heller särdeles stort. Det fanns ett rum till, men oeldat. Eftersom 
mannen bl.a. var möbelsnickare, måste han ha en hyvelbänk inne i det enda rummet. Han arbetade dock ofta 
borta. Han förfärdigade tröskverk. Då fick han ibland gå flera mil till sitt arbete och kunde stanna borta i flera 
veckor. 
Sondottern anser, att kvarnbyggaren var matematiker. Han gjorde bl.a. gjutmodeller till kuggutväxlingar. Till 
kvarnstenar begagnade han Lugnås kvarnstenar, som meddelaren tror var av gnejs. Det skulle vara vissa räfflor i 
kvarnstenen, där mälden skulle matas ut. Räfflorna höggs med ”spessjärn”: det var som en mejsel, ungefär en 
tum bred. Det var i liggaren, kvarnens undre sten, som räfflorna höggs. Den övre stenen kallades löpare. När 
kvarnstenens yta var slätsliten, pickades den med en kvarnpicka. Kvarnstenen restes på kant och vändes, så att 
den sidan, som skulle mala säden, kom upp. Därpå pickades ytan. 
 
I större kvarnar fanns det tre-fyra par kvarnstenar. Kvarnen i Kleva är byggd för tre par och kvarnen i 
Västerplana hade plats för fyra par stenar. 
Ett par av kvarnstenarna användes endast till grovmalning. Men de voro av samma slag som nummer två: 
sammalsstenen. Där satt det en sikt intill kvarnstenen, och det grövsta blev frånsiktat. ”Nu går samsikten”, sade 
far. 
Nummer tre var stålsiktstenen. Den var ej av gnejs utan huggen av Kinnekulle-kalksten, av ett lager, som 
kallades botten, hårt och fint (Jfr beskrivning på olika slags kalksten, kap. om stenhuggeri). Numera huggs inte 
stålsiktstenar på Kinnekulle, ty de ersättas av valsverken. 
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Kvarnen fick inte gå i tomme, ty ”då skar det ihop”. Då blev kvarnstenarna heta och det kunde dega i kvarnen. 
Det var svårt att få det ur stenarna, så de for illa. Därför måste kvarnen vaktas noga under gången. Mjölnarn eller 
hans medhjälpare fick inte vika. 
 
Kinnkulle-kvarnstenar ansågs mycket bra till stålsikt. De hade ett mycket sinnrikt system av räfflor. Detta slag 
av kvarnstenar pickas aldrig utan bara räfflas i motsats till de andra kvarnstenarna av gnejs: dessa ha 
utmalningsräfflor och därtill pickas de. 
 
Väderkvarnarnas stora vingsystem kunde svängas med hjälp av en vridbar kvarnaxel. Där fanns en lång hävarm, 
med vilken de kunde vrida vingarna. Vid storm måste de ha vingarna ur vinden. Flykterna i vingarna var av 
ihopsatta brädlemmar. När det blåste skarpt, togs vissa av flykterna ur vingarna. Det hette att ”flykta ur 
vingarna”. Sedan fick man ”flykta i” dem igen. 
 
Meddelarens far var mjölnare under hennes barndom. Mjölnarna brukade ju ha tullkistor för den spannmål, som 
lämnades i provision = tull vid malning av andras säd, och säden hälldes ner i kistan genom en fyrkantig tratt. 
Men meddelaren har ej minne av någon tullkista i faderns kvarn. Hon tror han tog all tullen till att sälja. Ibland 
måste fadern mala natt och dag, i synnerhet före jul. Man gick och väntade på tomas-mässe-blåsten: tômmes-
mässe-blåstern, ty om det också inte hade blåst på flera veckor, så nog blåste det då. Om det blev blåst, kunde det 
hända kvarnen fick sätta i gång på själva julafton, och likaså natten mellan annandag och tredjedag jul, ty folk 
skulle ha sitt mjöl. 
 
Väderkvarnar, som funnits i Medelplana 
Johan Wester, f. 1871 berättar: 
Det har funnits fyra kvarnar i Medelplana, men fler i Västerplana, där den sista gick till omkring 1938 och malde 
alla sorters mjöl. På ett ställe i Medelplana stod två väderkvarnar och en såg. Underkvarnen står kvar än i dag, 
men ”vinga å skråll är tatt bort”. Skråll var = själva maskineriet, som drog stenarna. 
 
Arrendatorn Anders Blom berättar: 
Han var född i Medelplana 1867, årsbarn med Gilbert Hamilton, och har tjänat under Hugo Hamilton. Fadern var 
mjölnare med en stor väderkvarn i Medelplana. Man arbetade nästan året om vid kvarnen, och man födde svin på 
tullen samt sålde även spannmål. Man tog fyra kannor säd på var tunna i tull, men inga kontanter för malning. En 
tunna säd var omkring 63 kannor. Man tog en kanna tull mindre för grov malning. På ”lussenatta” fick man inte 
mala. Det gällde att stänga kvarn vid 6-tiden på kvällen, ”för om di mol den natten, då hoppa stenarna opp”. 
 
Handkvarn. Mältning av korn till dricka 
Meddelare: Mor Greta, f. 1849 i Österplana. 
I hennes barndomshem, ett torp under Hönsäter, hade de en liten handkvarn, som far själv hade gjort. "Dä va allt 
tungt, må tro!" Stenarna var 60-70 cm i diameter, och det var två, som drog kvarnen. Stenarna var "trinna" en 
inunder och en över. En käpp med järnsko satt fast i taket. Den fästes i en sprint i handkvarnen, och sedan drog 
de runt. "De kunde mala fint te koka gröt mä", säger den gamla, men annars tycks de mest ha begagnat denna 
kvarn till att krossa malt på till dricka, som bryggdes hemma. Då mälte man korn. Kornet fick gro = stöptes i 
vatten, tills det blev genomblött och fick ligga och gro på en vepa. Det torkades därefter i bakugnen på 
eftervärme och krossades i handkvarnen: ”Dä blev så go drick, så dä kan ingen tro!” 
 
Böndernas kvarnresor och mjölaffärer 
Meddelare: Anders Törn, f. i Österplana 1869. 
Ibland stod kvarnarna i brist på vatten. Då kunde det bli brödbrist, och folk gick och lånade bröd av varann. Fram 
mot jul var det också så många, som ville mala, att väntetiden kunde blir besvärlig. Även då måste man ibland 
”låna bröd”. Österplanaborna hade ingen handelsbod närmre än på Hellekis i den lilla brukshandeln där, men 
inte förrän på 1880-talet fanns där mjöl att köpa. Ett litet bageri inrättades verkligen i slutet av 1870-talet i  
Skagen, Österplana, och där blev sedermera en handelsbod. Men bageriet gick ej med förtjänst. Bagarn hade lärt 
sitt yrke i Hova och i Gullspång och bakade endast med vete: skorpor, sockerringar och jäsringar till 1 öre 
ringen. Detta hjälpte ju inte långt, då familjerna hade mjölbrist och behövde mala Under sådana tider kunde 
Kinnekulleborna få resa uppåt landet för att få malet, ibland ända till Gullspång. Vid Tidan, söder om Mariestad, 
fanns det tre kvarnar. De kunde vara upptagna allesamman. Resenärerna, som kom med sin spannmål, kunde få 
”lägga sej ner ve kvarna å vänta i två, tre dar”. Då fick de ligga i kvarnkammarn, där mjölnardrängarna bodde.  
Mjölnarn brukade bo i en liten stuga intill kvarnen, men kvarnens ägare i ett större hus. Ibland måste bönderna 
ligga i stallet. Vanligen hade de mat med sig, men ibland bjöd kvarnägaren på mat.  
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Holkakvarnen i Medelplana 
Enligt Ida i Vråna, f. 1864, och Benjamin Lidholm, hembygdsvårdare i Lidköping. 
Ovanför det lilla stället Vråna nära Medelplana kyrka stod det förr en kvarn av mycket gammal typ, kallad 
holka-kvarn. Den ägdes av Idas svärföräldrar, och Ida berättade: 
”Klasa far va ju mjölnare. Di hade två kvarnar. Den andra kvarn låg bara en liten bete ovanför Vrånas kvarn. Di 
ägde den mä. De va domses, den mä.” 
Ida ansåg holkakvarnen urgammal: ”Ho va gränslöst gammal! När di byggde kvarna i Västerplana, då va ja helt 
onger. Då sluta di använda holkakvarn.” Detta var troligen på 1870-talet. Vintern 1946-47 blev holkakvarnen 
riven genom baron Vilhelm Klingspor. Virket användes till ved. Ida i Vråna fick en del annan ved till ersättning.  
 
Västerplana-kvarnen var av typen kjortelkvarn. Holkakvarnen i Medelplana och en kjortelkvarn av Västerplanas 
typ. Kvarnarna ritades ur minnet av Benjamin Lidholm 21 juli, 1947 ute vid Vråna efter träff i 
kopparslagarverkstaden (Anteckningarna om holkakvarnen även gjorda då). 
I Medelplana visste man, att det varit 4 stycken väderkvarnar, och ännu fler i Västerplana. Själva maskineriet, 
som drog stenarna, kallades skråll. Nära pingstavallen i Västerplana stod det två väderkvarnar och en såg. 
”Underkvarna står än i dag, men vinga å skråll ä tatt bort” (Ida i Vråna) Den sista väderkvarnen i Västerplana 
användes långt in på 1900-talet. 
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Stenhuggeri och kalkbränning, tegelbruk 
 
Stenhuggeri och kalkbränning på Kinnekullegårdarna 
Stenhuggeri och kalkbränning är på Kinnekulle typiska binäringar för både små och stora gårdar. De ha bedrivits 
både i form av hemindustri och i större skala som storindustri, och det torde ha varit så i århundraden mer eller 
mindre. 
Traditionerna på dessa områden äro rika. Meddelarna äro många. De flesta torpare eller dagsverkare ha under 
någon tid av sitt liv arbetat antingen med stenhuggeri eller med kalkbränning. ”När jag kom i kalken” är ett 
vanligt uttryck för inträdet på kalkbränningens område. Inom stenhuggeriet torde det ha krävts större 
yrkesskicklighet och den torde ofta ha gått i arv från far till son. De unga började mycket tidigt hjälpa till. 
Torparna höllo ofta drängar att fullgöra deras dagsverken vid de större gårdarna, medan de själva brände kalk 
eller höggo sten. 
 
I viss mån har upptecknaren sammanarbetat de givna uppgifterna, men meddelarna ha ofta sina egna detaljer och 
det kan ha sitt intresse att låta var och en stå för dem även om det vållar någon upprepning.  Jag kommer också i 
detta sammanhang att dra fram intressanta detaljer ur livsföringen året runt i ett par enskilda stenhuggarhem. Den 
ena skildringen bygger på berättelse av en gammal skicklig stenhuggare, Anders W. Törn i Österplana, en 
verklig yrkesman ur ett ytterst fattigt och litet primitivt hem, en backstuga. 
Den andra året-runtskildringen är från ett torp, Nedre Vessla under Hjälmsäter, Medelplana, där en 
stenhuggarfamilj försörjt sig även med något jordbruk, trädgårdsskötsel o.d. Båda hemmen voro mycket 
ålderdomliga, trots att meddelaren i det senare fallet, fru Hulda Karlsson, är född så sent som 1882. Men hennes 
far, som var gift två gånger, var född 1828.  
 
De viktigaste meddelarna i fråga om stenhuggeriet 
Carl Apell, f. 1870. Har arbetat i Råbäck stenbrott. 
Alfred Gustafsson, f. 1869, Västerplana, arbetar ännu i stenbrott (1941) 
Fritz Gustafsson, f. 1895, har stenhuggeri i Österplana, som till en stenhuggare och snickare. 
Sanfrid Hvass, smed vid Gössäters stenhuggeri, f. 1873. 
Greta Jonsson, ”mor Greta”, f. 1849, torparhustru, dotter till en stenhuggare och torpare på Hönsäter, Österplana. 
”Kära mor” i Stenhuggargården, Västerplana, f. i Medelplana 1862. Hon heter fru Ida Persson och har bott över 
50 år i Västerplana. 
Sanfrid Nyberg, f. 1872 i Österplana. Har arbetat i stenbrott på Gössäter och Råbäck samt i Råbäcks kalkgruva. 
A.G. Nyström, f. 1864, arbetare i Råbäcks mekaniska stenhuggeri. 
Oden, soldat, stenhuggare, som till soldatstenhuggare, bror till soldatstenhuggare. Född 1865 i Österplana. 
Anders Törn, f. 1869 i Österplana. Skicklig stenhuggare, har deltagit i utgrävning och restaurering av Olov 
Skötkonungs grav i Husaby m.m. Son till stenhuggare-backstugusittare. 
Johans Wester, stenhuggare, f. 1871 i Västerplana. 
Fru Hilma Undén, bosatt på Gössäter sedan 1894. Änka efter förvaltaren vid Gössäters mekaniska stenhuggeri 
ingenjör Undén. 
 
Folktraditionen säger, att stenhuggeriet i Västerplana är äldre än samma näringsgren i Medelplana, åtminstone 
från 1500-talet. Men kalkstenen i den allra äldsta delen av Läckö slott på Kållands ö anses vara från 1100-talet 
och skall vara tagen på Kinnekulle. 
I Västerplana fanns det på 1700-talet en stenhuggare med namnet Per Stenhammar. Han hade verkstad, där man 
högg golvsten, byggnadssten, trappor, alla sorter. Det finns en minnessten, som anger, att kung Fredrik skall ha 
spisat middag där omkring 1729 hos Stenhammar. 
 
Kära Mor i Stenhuggargården, en präktig bondgård i Västerplana, berättar, att de, som ägde gården före hennes 
svärfar hade stenhuggerirörelse och flera kalkbrott med arbetare. 
Johan Wester kompletterar. På 1870-talet lastade de sten från Västerplana i Blombergs hamn. En bondpatron, 
Per Jansson, bodde då i Stenhuggargården. 
Där slipade de sten med hjälp av en sandsten, som kördes runt med en häst. Det skulle vara till kakelugnsplaner. 
Annars fick de slipa för hand med sand och sandsten. Det tog en förfärlig tid. Först fick de hugga så fint de 
kunde med små, små hugg. Täljstenen är ju inte så hård.  
 
Kära Mor berättar, hur man på Stenhuggargården bröt upp sten med spett utan sprängning. Men stenen till 
kalkugnarna sprängdes. Meddelaren tror, att stenhuggarna arbetade med lön per styck. De arbetade med stenen 
även på vintern; annat arbete fanns knappast för dem. De som inte hade annat att göra, gick i stenhuggeri. 
Stenhuggarna arbetade i lag. De fick börja redan, när de gick i skolan. 
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1878 köptes stenhuggeriet i Västerplana av Hellekis bolag. Torparna fick köra sten till Hellekis hamn och andra 
håll, sten beställdes till kyrkor och andra byggnader. Senare körde de bort kalksten med bilar. Det gick körväg 
från Hellekis grindstuga upp över berget. Där transporterades all möjlig byggnadssten per hästskjuts. Det fanns 
då ett stenhuggeri vid själva Hellekis gård. 
En gammal man, Karl Bengtsson, f. 1871, berättar, hur han kört sten under Hellekis bolag från Västerplana på 
1880-90-talen. Det var ackord med 40 öre "streckalna" för 18 tums bredd. I stenhuggeriet gjorde de bl.a. portsten 
till hus. Det blev 60 öre i körlön för alnabred portsten. Källarsten betalades med 40 öre för kvadrataln. Kantsten 
till ladugårdsgolv 30 öre. Trappor ungefär som portsten eller något dyrare. 
 
Många ställen i Västerplana höra nu till Skånska Cementbolaget och brukas som arrende. Men från början av 
1900-talet är stenhuggeriet där nedlagt. Några gårdar äro kvar som självägande, t.ex. Stenhuggargården, 
Skattegården m.fl. Handlarn i Västerplana är bland de sista stenhuggarna där. Man ser många nedlagda stenbrott 
i Västerplana på platån där. En av Kinnekulles två kvarvarande väderkvarnar står där. En jordugn för 
kalkbränning har också funnits där.  
 
Inget enda berg i vårt land har alla Kinnekulles bergarter. Alv är grunden till jordlagren på Kinnekulle, enligt 
Johan Wester. Det är ett slags sand, men klenigare, då den blir våt. I den växer intet utom skogen. På Högkullen 
växer skogen på ett slags blandat skiffer. Ett berglager med stark sprickbildning, lodräta sprickor, s.k. mäler är 
leverkalkstenskleven. (Wester) Den vittrar starkt och är ej bra att hugga. Men den duger att bränna. På 
Falbygden bränns den. Körsbärsträd trivas gott i ”mälera” av leverstenskleven. Det är mycket åkerjord på den, 
bra att odla, om den ej är för tunn. Det är drivande jord. 
 
Några olika stenhallar och bergarter, som brytas i Kinnekulle 
Enligt Fritz Gustafsson, Johans Wester, Apell m.fl. 
En häll, som ligger på en förstukvist ovanför en trappa, kallas en plan. Den görs av Kinnekulle-bott och kallas i 
ofärdigt tillstånd bara tillkluven (tekluven för en bottnaplan) botten är ett hårt, fast och fint lager 6 tum tjockt. 
Det finns ett enda sådant lager på hela Kinnekulle. Det ligger högt över alunskiffern och över den vanliga 
kalken, som används till cement. Det är i själva verket det första helt grå lagret, som ligger i berget över ett 
övergångslager mellan röd och grå sten. Botten har begagnats till kvarnstenar, stålsiktstenar: siktestena omkring 
1,65 m i diameter = 11 kvarter. Det fanns de, som var mindre 1,51 m. Numera huggs inte stålsiktstenar, ty 
valsverken ersätter dem helt. Jfr kap. om väderkvarnar. 
 
I Gössäters mekaniska stenhuggeri gör man helst gravstenar av botten, ty den är hårdast. Slipad blir den som 
marmor. Samma sorts sten används till diskbänkar. De är mycket vanliga i både små och stora hem på 
Kinnekulle. Denna "Kinnekullemarmor" används ofta i nya arbetarbostäder. 
Bott används givetvis även till andra ändamål än de nämnda. ”Hela ytan på hallera huggs för hand”, anmärker 
Wester = putsas. ”Förr högg en möe här: dä var sockel å trottoar. Cementen å sån här gjutning har tatt bort 
stenen. Men när de bygger fina hus, ska det vara sten.” 
 
Alfred Gustafsson i Västerplana, f. 1869, har många gånger arbetat 18 timmar per dygn i berget. Han hade då för 
huggning av bott 13-14 öre per kvadratfot. Sedan fick de undan för undan öka på lönen. 1941 betalades 24 öre. 
De gamle gå oregelbundet i berget, men de säga, att ingen ung man vill nu börja med den betalning, som de 
gamle ha. De arbeta inte gärna med glasögon, dessa gamle. Det anse det farligt, ty stenen kan slå sönder glaset. 
För övrigt kan också stenflisor fara innanför glaset. 
Ett tillkluvet trappsteg av bott kallas ett bottnasteg. Bott kan sågas i fyra skivor till fönsterbänkar o.d. Gjort av 
likhall kallas ett trappsteg för hallesteg.  
 
Likhall torde var det gamla gravstensvirket, som de högg till kors o.d. Plana hällar göras också av likhall. De äro 
av lika god kvalitet som bott, men dessa ”halleplan” är 3-4 cm tunnare. Likhall hör till den finaste 
Kinnekullestenen. När den blir slipad, ser det nästan ut som blommor i den. Detta upptäcktes icke, förrän de 
kunde såga stenen, fast det även förut kunde bli rätt vackra ytor. 
Likhallen används till trappsteg och allt möjligt. Man kan i färdigt tillstånd tala om en trappeplan, när det gäller 
planer till förstugor eller trappsten. Trappsteg o.d. ha visserligen mest gjorts av bott och likhall, de finaste 
kvaliteterna, men även av s.k. kart (ljudet är ett mellanting mellan a och å). Till tunnare trappsteg, golv o.d. 
används även flåren. Den bryts i ett lager just i övergången från grå till röd sten igen och är tunnare än likhallen. 
Apell kallar stenen flåa, ett flåstycke, en flåbit och beskriver den så: grå byggnadssten, fasader, golvsten m.m. Ej 
så fast som likhallen. Apell talar i samma veva om något han kallar stålbott: grå, fast och nästan omöjlig att 
arbeta, så det blir hela ytor. Det kan ligga lösa kulor ”kuler” i den, rätt stora och av diverse formationer. ”Eljest 
är han bra att slita på till trottoarer o.dyl.” 
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Mare är en grå sten, rätt god. Den användes till bakugnshällar och kallades för arell. Även sidohällarna i 
skorstenar var tillverkade av mare, ty den stenen tålde hettan bäst. Numera används maren även mycket till 
trädgårdar, golv i källare o.d. liksom berglagret måmma. Den stenen är grå underst men röd överst i lagret.  
 
Skjutekart är en röd sten, som är bra till sockelsten. Den används även till trappanläggningar i trädgårdar, ej 
så finarbetade. 6-tumskart enligt Fr. Gustafsson: en röd sten. Lagret är i själva verket bredare än 6 tum, bortemot 
30 cm tjockt, och sågas till den rödbruna Kinnekullemarmorn. Enligt Apell: ”6-tumskart är också en bra röd eller 
brun sten. Tjockleken varierar. Är han fin, är han 12-13 cm tjock; är han dålig, är han upp till 16 cm tjock.” I 
Råbäcks stenbrott bryts enligt Apell: bott, likhall, flåa, 6-tumskart och goalarött. ”Sedan är det karta bara te kasta 
bort.”  
 
Tredjekart är något ljusare än den röda marmorn. Det är gångar i den. Den kan slås isär till trädgårdsgolv eller 
grövre golv eller dylikt. Vissa delar av stenen kan användas till finarbete. Goa la’t = det goda lagret, kan hyvlas, 
slipas och arbetas. Enligt Apell. ”Ett fint lager, rött eller brunt till fönsterbänkar, golvsten m.m.; det är 6-8 cm 
tjockt och duger att polera. 
 
Goalamocka är ett mosigt, rött lager över goalat och faller sönder. Den stenen duger bara till fyllnadsmaterial 
och ”vägagrus”. Ovanför goalamockan kallas stenen för glaskart eller glasla. Den är röd och kan användas litet 
grand till trädgårdar o.d. Ovanför dessa berglager finns det massor av kalksten, som varken bränns eller används 
i byggnadsindustrin. Uppåt Skagen till har de nog brutit litet sådan sten, men i regel har de ännu inte behövt gå 
så högt. 
 
Direkt över rödstenskleven ligger Arkelog = ett alldeles mörkrött lager liksom sextumskarten (= sextummen) det 
är hård byggnadssten. Mellan arkelogen och golvstenen är det något sämre lager, kallat arkelogkart, 18-20 cm. 
Denna sten kan användas till trädgårdstrappor o.d. grövre saker, som bara tuktas litet. Jfr urnor i stenhuggerierna. 
Under rödkleven ligger ett lager lerskiffer och därunder alunskiffer. (Jfr för övrigt en karta över stenarter i 
Kinnekulle gjord av stenhuggare Fritz Gustafsson, som lämnat mesta beskrivningarna på de olika sorterna) 
 
Stenhuggare Oden berättar (1941) 
Oden var soldat och stenhuggare liksom fadern och två bröder. Oden var född i Österplana 1865. Helledals gård 
var stamroten. Roten höll familjen med ett torp på 6 tunnland. Oden hade fem bröder; två av dem reste till 
Amerika, en blev skomakare och två blev soldater och stenhuggare liksom Oden själv, och "bröt täljsten för 
hand”. Oden hade tre pojkar, som tidigt fick hjälpa till i yrket. Jordbruket i soldattorpet fick ske på övertid, och 
kvinnorna fick göra det mesta. Säden fick dock karlarna lov att ta av. Detta soldattorps kvinnor gick inte i 
dagsverken. De hade häst och 2-3 kor, höns samt gris.  
 
En disponent i Hellekisbolaget, disponent Stenbeck lagade, att alla fick tävla i att sköta sitt torp och visa, vad 
som kunde dras ur densamma. Oden fick en gång första pris av hushållningssällskapet för sitt torp – då hade han 
ändå stenhuggeriarbete hela tiden. 
 
Stenhuggningen var nästan likadan året runt. De stora helgaftnarna firades ju alltid med vila från stenhuggeri 
liksom helgdagarna, men tredjedag jul började de hugga sten igen. 
”Något ljuse (lyse) användes inte i brottena” (stenbrotten), säger Oden. ”Man började klockan 6 den ljusa tiden 
och höll på så lång dagen var, så länge en såg.” 
Pojkarna började arbeta i stenbrottet redan som skolbarn. De gick i skolan varannan dag, och vid hemkomsten 
var det att sätta sig i stenbrottet. Likaså de skolfria dagarna. Oden berättar, att ”han var så livad att gå i 
stenbrottet”. Huvudsaken var att de fick den där rätta takten. ”Te börja med slog en på tummens knoge, men det 
kommer aldrig på fråga, när en blir fullärd.” 
När Oden vid femton års ålder blev konfirmerad, kunde han göra vad som helst efter ritning och fick betalt som 
en vuxen karl efter ackordet. Men han hann ju inte göra riktigt lika mycket som en vuxen. Han kunde dock tjäna 
1-1,25 kr per dag. Vid 18 års ålder hade han en timpenning på 30 öre, om han arbetade på vissa stenar, som man 
inte kunde bedöma ackord på. I tretton år arbetade Oden för Hellekisbolaget. Det var ackord på allt arbete med 
en avlöning av 75 öre till 1 kr per dag. Oden högg trappsten, trottoarsten och golvsten.  
Stenhuggarna arbetade i berget året runt. ”En fick ju skotta undan snön”, säger Oden och beskriver de ”rishytter” 
de byggde upp åt sig, så att de fick sitta under tak med granris. Rishyttan hade snedtak med stolpar i hörnen. 
Dess botten kunde vara 3½ x 4 kvm. Två arbetare kunde sitta därinne. De arbetade med varsin sten, men satt i 
varsin ända av hyttan och måste vända sig åt olika håll, så att stenflisorna skvätte åt olika öppning på rishyttan. I 
den gamla tiden hade stenhuggarna inga ögonskydd. På senare år skickade olycksfallsförsäkringsbolaget ut 
”skyddsögon”. 
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Underlag för stenen under arbetet var trinningar = stockändar, 25-30 cm i genomskärning. Arbetarna satt på en 
liten stol med ett ben under mitten. Stolsitsen var ungefär 25x35 kvcm. Stolsbenet var omkring 4-6 cm tjockt och 
stolskivan 5-6 cm tjock. Stolarna var olika höga alltefter det arbete, som skulle utföras. ”När en skulle kanta sten, 
satt en på en 70 cm hög stol. När en plana sten, låg den på rullera. Då satt en på en låg stol, 30-35 cm hög. En 
flytte på stolen allt efter som en högg stenen.” 
På sommarn, när det var vackert väder, satt de ute och högg sten, men den enbenta stolen hade man med även då. 
Ibland satt stenhuggaren direkt på stenen, som han höll på att behandla. Han hade väl då ofta en bräda att sitta på 
i kyligare temperatur. Oden brukade sitta och arbeta i Österplana stenbrott. Numera säger han, att de sitter i 
riktiga ”hytter” med spåntak eller brädtak. Detta började man med under de första åren av 1900-talet, sedan 
Skånska Cementbolaget hade övertagit stenhuggeriet i Gössäter och på flera andra ställen på Kinnekulle.  
 
Beställningar, utföranden, arbetsmetoder o.d. 
Enligt Oden, forts. 
Stenhuggarna brukade få rekvisition från kontoret. En trappa ritades t.ex. upp. Arbetarna numrerade då stenarna 
med ett, två, tre eller 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c osv. Ibland skulle det göras ventilhål: de kallades ”kattehål”, och det 
var noga, att de passade ihop. Hallekällare gjordes mycket. Då var både golv, sidor och tak gjorda av ”haller” = 
hällar. ”Ibland la en en rälsbit för takhallen att vila op.” I dessa källare gick det inte råttor.  
Oden fortsätter att berätta om hur de arbetade fram nyttiga saker i kalkstenen: 
”Det kunde vara källbod eller rännefat vid stupröra – det hade de mycket i städera på den tiden. Det var hoar te 
svina å vattenränner te kora att dricka ur.” Det blev sedan ackord även på dessa saker. 
 
Till Danmark skickades mycket stenarbeten från Kinnekulle. Danska rännor var en tum djupa. För dem fick de 
25 öre foten. Dessa rännor utskeppades först från Hellekis hamn, man senare från Hönsäters hamn. De gick med 
skuta = enmastare. Ibland lastades sten på tvåmastare.  
Hellekis hade förr en stenhyvel, men den flyttades till Gössäter, då bolaget köpte Gössäter under disponent 
Stenbeck. Han bodde på Hönsäter. Till stenhyveln kördes sten före 1899 från Österplana stenbrott till Hellekis. 
Till två hästar kunde de ta 5 kvm sten. En del 4 tum tjock. En del var 6 tum tjock, men då var det mindre yta. Till 
trappor kunde det vara stenar 6-8 fot långa och 14 tum breda. 
 
Lyftkranar hade man inte i stenbrottet, förrän ingenjör Undén kom dit på 1890-talet. Förut trillade de upp 
stenarna på åket på rullar, som mätte 4-5 tum i diameter. ”Vi rullar upp’et, sa vi.” Ibland reste de stenarna på 
ände och välte över dem på åket. Vagnen, på vilken stenhallerna framforslades, kallades enligt Oden för stenrea 
(stenreda) eller stenhäck. 
Enligt stenhuggaren Fritz Gustafsson, f. i Österplana 1895, kallades den på vissa ställen nedanför Kullen för 
stenbänk. Stenhäcken beskrivs så av Oden: 
Det var två plankor, 8 tum breda och 7 alnar långa på fram- och bakvagnen med ”spjäla” = spjälor emellan. 
Dessa var 3-4 tum tjocka. Avståndet mellan plankorna var omkring 70 cm. Spjälorna kallades också häckar. 
”När alla spjälarna och sidestyckena kom ihop, då var det en häck.” En tre-fyra tum grov lässestång, omkring 8 
alnar lång, höll till stenarna på vagnen. 
Vagnen och arbetsmetoderna enligt stenhuggare Fritz Gustafsson: 
Lässestången var en fin, smidig stång av björk eller rönn, mest björk. Den måste vara av starkt och segt trä. Från 
början är lässestången rak, men sviktar och blir bågig, då den spänns över ett stenlass med en liten länk bak och 
en fram. Först sätts den fast framtill. Sen hänger sig en gubbe på bak och spänner till i den änden, så mycket han 
kan. Om det inte spänner till nog hårt, sätter de under en träribba, som vägs dit med hjälp av ett spett. Då sviktar 
stången.  
 
Före lyftkranen lastades all sten för hand. Vagnen kördes intill stenen i stenbrottet. Karlarna vägde upp stenen på 
kant med hjälp av varsin grov så kallad förk av ek eller annat starkt träslag som t.ex. oxel eller ask. Om stenen 
var alltför stor och tung för arbetslaget att klara av, tillkallades ett annat arbetslag, ett s.k. vännelag = vändelag 
för att giva vännehjälp = vändehjälp. Men de, som skulle ha hjälpen, ”fick allt laga, så de hade något te bju på.” 
Förken var troligen ett urgammalt redskap, numera ersatt av spett. Ännu på 1870-talet torde de ha använt endast 
förken. På 80-talet ha de nog begagnat både förk och spett, säger Gustafsson. Själv har han, som är född 1895, 
aldrig använt förk utan bara spett. Förken var dock ett effektivt redskap.  
Gustafsson säger: ”Med förken kunde de vända hälla stora som te taket.” En förk togs av rundvirke, som bara 
skulle befrias från barken. En ordentlig förk kunde vara två-tre meter lång och 10-12 cm i genomskärning. 
Ibland, men inte alltid, kunde förken vara skodd med ett litet järnstöd.  
Om en förk var riktigt lång på åtminstone 5-6 m, kallades den för våg. Den var järnskodd. Även den vanliga 
förken kunde vara järnskodd; då höll den bättre. Vågen användes för att få upp stenar ur jorden med. Då hängde 
sig pojkar eller karlar på i den ena änden för att få kraft. Jfr uppbrytning av stubbar! Under arbetet med att väga 
upp en stenhäll, måste man försäta. Att försäta innebär, att man plockar in en sten under förken och den 
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uppvägda stenen undan för undan, medan man lyfter den med förken. Detta sker, för att stenen icke skall åka 
tillbaka. (Verbet heter: försäta, försatte) Förk och massäckshöna) Våg, som enligt Fritz Gustafsson användes förr 
i bergbrotten på Kinnekulle. Den begagnades i en del stenbrott inpå 90-talet.  
 
Stenhuggare Sanfrid Nyberg, f. 1872 i Österplana, berättar om arbetet i stenbrottet: 
Han hade först tjänst hos bönder. Kom därefter till patron Kyhlberg på Gössäter och arbetade i bergen där 
omkring ett år. Han talade om ett lager kallat mose, ett lager likhall och ett lager golvsten. De var av olika 
tjocklek. Man kastade av jorden. Sedan låg berget där som ”stora bänka”. De arbetade med piker och ett omkring 
3 cm brett spetsjärn. När de sedan högg i den brutna stenen, användes ett bredjärn. Det var 7-8 cm brett och 
vasst. När ett lager var lösbrutet, tog de piken och ”pika av de värsta knölarna, så det blev bättre att hugga med 
bredjärnet. 
Det var flata hallar till golv o.d. samt trottoarsten. De tjocka lagren som mossen och likhallen låg i botten och 
användes som trappsteg. ”Det var ena lita skorpa, som vi fick ta bort till bara skrot mellan golvstenslagren och 
likhallen. Ibland lossa lagren lätt isär med hjälp av piken.” Dessa haller ligga ovanpå kalkberget enligt Nyberg. 
De lyftes med en kran. Stenbrottet drevs av Gössäter med Hellekis bolag, och stenen kördes bort med hästar. 
Arbetarna hade vid huggning av stenhaller betalt för foten. 14 öre efter någon viss medelbredd på hallerna. 
Somliga stycken kunde gå på mellan 2 och 3 kr. De kunde tjäna högst 4-5 kr per dag, men om stenarna gick i 
bitar, blev ju förtjänsten mindre, kanske 2-3 kr.  
Som stenhuggare bodde Nyberg på ett rum jämte två andra. De hade spis i rummet men inte fri mat eller fritt 
bränsle. De fick köpa ved och hugga själva. Om den kördes dit, fick de betala körlönen. Något lass ris kunde de 
få. Någon gång kunde man få ledigt utan betalning.  
 
Stenhuggarna Johan Wester  och Alfred Gustafsson i Västerplana beskriver i korthet arbetet i stenbrottet med 
hällarna så: 
Lyftkranarna kom inte i berget förrän omkring 1903. Före lyftkranarna hade man stänger, järnspett, förkar och 
rullar. För att få upp hällarna på vagnen, kunde de ibland rulla dem på högar av kart. Man rullade med hjälp av 
stammar och förde sedan vagnen intill och välte över stenen. 
 
Arbetet i Råbäcks stenbrott 
Samtal under en promenad i kalkberget med Carl Apell som vägvisare, 1940. 
Vi gå genom tätväxande skog. Apell visar på lömska sprickor i marken, ibland stora, men ofta dolda av mossan. 
De löpa lodrätt in i berget eller litet snett nedåt och kallas mäler. (Ena mäla, mälera), det kan ibland uppstå riktigt 
stora hål genom mälera, och det händer, att betande hästar och kor där bryta benen. Ibland åter är det svårt att 
finna dem. När man börjar bryta sten, sätter man spett och kil och slägga i ”mälera”. Man börjar med spett och 
bryter loss allt, som går. Sedan tar man till kil och slägga. De kan ibland få fram en stor vågrät bänk på 5-800 
kvfot. Den måste ”kilas å” på alla håll, så de får sådana bitar, som de kan flytta dän. 
Numera tas de med kran, men i detta Råbäcks gamla stenbrott hade de nog någon enda liten kran, men annars 
bara handkraft. Det var fyra-fem karlar i laget utan bestämd rangordning, men för det mesta var det någon pojke 
med, som skulle lära yrket och fick mindre betalt, kanske en femtioöring om dagen. 
När karlarna brutit loss en bänk, rullade de stora stenarna med hjälp av spetten över till kanten. Det var starka 
spett och starka pojkar. De fick först lägga ett par stockar, som stenen rullats upp på, och så flyttade de fram 
vagnen. Så lyfte de med händerna upp stenen på kant och välte den över på vagnen. Ibland var det så stora hällar, 
så det var en enda sten på ett lass. De kunde väga upp mot tusen kilo. ”Stora mangelskivor till exempel : nog går 
de över 1 000 kilo, innan de är hyvlade.” 
 
Arbetsdagen var inte bestämd. Man arbeta de efter ackord och fick betalt efter som de bröt sten. Om ”hallera” 
gick sönder fick de intet betalt. De tjänade kanske 18-20 kr på 14 dagar. Om de tjänade 25 kr gick det bra. Då 
fick de inte vara dåliga stenhuggare. När de högg golvflis 18x18 tum, var det bestämt pris och även, när de högg 
sten i sträck.  
Lyftkran enligt Fritz Gustafsson  
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Linbanan på Råbäck och stenhuggeriet vid hamnen 
 
Huggning lär ha förekommit i Råbäcks stenbrott sedan 1700-talet. Inte minst har sten levererats till Göteborg. 
1887 grundades emellertid en fabrik: Råbäcks mekaniska stenhuggeri av friherre Carl Klingspor. Närmaste 
orsaken var en stor beställning på byggnadsmaterial till Hellekisbolaget, som inte kunde leverera den. Då 
startades fabriken på Råbäck vid hamnen med båtar på ett par hundra ton att gå både till Göteborg och på Göta 
kanal. Många leveranser gick direkt till Danmark. 
 
Till arbetare tog man mest dem, som börjat i bergen och där lärt sig hantera redskapen. Det var egentligen bara 
bygdens folk, som anställdes. Man fick en ångmaskin från Lidköping och en hyvelmaskin från Skövde. 
 
För att lättare och effektivare få ned den brutna stenen till fabriken och till utskeppning direkt i vissa fall, då den 
skulle levereras endast grovhuggen, byggdes en linbana på smalspårig räls uppifrån stenbrottet i skogen i en 
delvis brant sluttning över en broanläggning ner till Råbäcks kalkgruva, där det fanns en vändskiva av trä för 
vagnarna. De åkte från kalkgruvan vidare direkt ned till hamnen. Vagnarna löpte med stållinor. Karlarna sköt 
iväg den lastade vagnen, som sedan gick av bara farten och automatiskt drog upp den tomma vagnen från 
hamnen. På varje vagn medföljde en karl, som skötte fotbromsen och även kunde bromsa med en stake. På slutet 
fick vagnen en väldig fart, och det hände, att bromsen hade klickat och vagnen körde rakt ned i sjön. En annan 
gång dansade en vagn med en pojke i utför slänten. Den hade spårat ur under farten. Pojken blev invalid i höger 
arm, men blev ändå duktig att arbeta. 
Pojkar från staden satte en gång fart på vagnen. De klarade livet, men det blev vissa skador, som föräldrarna fick 
betala. Linbanan ansågs farlig, och numera kör man bara linbana från kalkgruvan, som ligger så högt som 
stenbrotten. Det gamla stenbrottet ”Mellomskogen” är för övrigt nu nedlagt och Råbäck tar sin sten ur andra 
stenbrott i skogen 
Man bromsar numera även på den uppgående vagnen. Det var omkring 300 m mellan stenbrottets och 
kalkgruvans vändskivor. Man hade 3-4 stenvagnar och 6-8 kalkvagnar i bruk. Alltsammans är ju kalksten men 
av olika kaliber. Linbanan tar nu omkring 5 minuter från kalkugnarna rakt mot sjön på en träbro.  
Vid hamnen, där linbanan löpte på en bro ända ut mot sjön, var en hiss. Den krokade i ”bordet”, där hällarna låg 
och släppte ner bordet på en annan vagn. En del fördes in i fabriken, en del lastades utav utanför, som 
trappstenar, socklar, golvflis eller golvsten, som lastades direkt på sjön. Golvflis var i regel 18x18 tum i storlek. 
Golvsten var 24 tum bred och ”löpande längd”. (Verktum = gammal aln). En del hällar skulle in i stenhyveln för 
att hyvlas och formas. Det gjordes trappsteg till svängtrappor och yttre fönsterbänkar = solbänkar. De yttre 
fönsterbänkarna, som även är av sten, kallas bara fönsterbänkar. 
 
Allt, som poleras i stenhuggeriet, kallas Kinnekullemarmor. Den blir ju olika vacker efter lagrens kvalitet. De 
ligga med olika täthet i berget. Jordspringorna kallas ju mäler, och där är ibland jord emellan. Ibland är där tomt, 
så man kan gå ner rakt med spett. Och det finns platser, där vattnet sedan urminnes tider står i nästan vågräta 
lager i stenens sprickbildningar. Denna sten, som på så vis legat med ytan vattentäckt, blir rosig vid hyvling i 
särskilt vackra mönster. Mönstren på den helt torra stenen bli ej lika vackra. Tydligen har vittringen gjort en 
förmånlig verkan. De sprickor, som inte är jord i, kallas stick. 
 
På fabriken utföras fina stenhuggeriarbeten, som utskeppas eller gå på lastbilar. Numera mest på bilar (innan 
motorbränslebristen). En del sten behandlas dels i maskin, dels för hand. Detta gäller ju alla stenhuggerierna. 
Stenhuggare Gustaf Nilsson, f. 1873, berättar och demonstrerar verktyg på Råbäck: 
Han har varit med nästan sedan fabriken började, åtminstone i omkring 45 år. Förr gjordes mera för hand av 12-
13 stenhuggare. Nu är 2-3 stycken tillräckligt, då maskinerna gör det mesta. Man har fyra ”hyvler”. I början 
sköttes de av 8 man. Men nu sågas stenen i olika tjocklekar. Ännu huggs mycket för hand, t.ex. golvsten, som 
först hyvlas i stycken och sedan sticks isär för hand. Man linjerar efter en fyrkantig mall. Sedan tar man en sätt, 
nästan fyrkantig upptill, ej fullt 2 cm bred. Underkanten drygt 2 mm i längd omkring 4 mm i bredd. Sätten trycks 
mot kanten av kalkstenshällen och behandlas med slägga, så att stenarna flyger. Sedan görs kanten rak och fin 
med bredjärn. Den ”sticks ren”.  
Bredjärnet har en spetsig bred egg, men kan också var mindre. Det används alltså vid kantning av stenen.  
Vill man ha en dekorativ tandad yta, använder man tandjärn, samma form som bredjärn, men fintandat som en 
såg. ”Di filas, di där tändera.” 
Dessa redskap ha begagnats hela tiden och nyttjas än. Släggorna ha korta skaft och kan vara olika grova 
beroende på materialets tjocklek. När en häll stuckits ut med sätt och bredjärn, kantas den med ett av de mindre 
bredjärnen. Man slår då med en tjock träklubba. 
 
I gamla fabriksbyggnaden vid Råbäcks stenhuggeri hyvlar de numera. Nu har man också slipmaskin. Om någon 
bit tidigare skulle slipas, fick det ske för hand. 
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En del arbetade i fabriken för dagspenning, en del för ackord. Det mesta stenhuggeriet sker med 
ackordsavlöning. En tid var det 1,50 om dagen, ett rum till bostad och potatisland på ett gärde, som dock låg 
långt ifrån, så man hann aldrig sköta det, säger meddelaren. Det blev i varje fall dåligt skött, och man hade ej råd 
att leja hjälp. Arbetet började kl. 6. Frukostrasten var bara en kvart och likaså kafferasten på eftermiddagen, ty 
ångmaskinen skulle passas. Middagsrasten var en halv timme. Kl. 9-9,15 var det frukostrast, 12-½ 1 
middagsrast, ½ 4-4 kafferast = en timmes rast per dag. Arbetet slutade kl. 7. 
Omkring sekelskiftet blev det mera betalt och 10 timmar. Nu = 1940 81 öre i timmen och 6-8 timmars arbetsdag. 
Men då får arbetarna betala 175-200 kr i hyra för ett rum och kök. På 90-talet blev det en tid dåligt på Kinnekulle 
i stenhuggerinäringen. Då flyttade en del arbetare till Öland. Det rådde jordbrukskris, och det var inte mycket 
byggen igång.  
 
Arbetet i stenhuggerierna är mycket intressant, inte minst på grund av växlingen mellan maskinarbete och 
handens arbete, verkligt fint hantverk. Raskt och skickligt behandlar arbetarna mätsticka och måttband. De kan 
lägga in stenen utan ritning, blott genom att stenen så skickligt har inpassats under stensågen. Stenarna vändas 
också skickligt för hand. Stenhällar lyftas av karlarna nästan som bräder. En arbetare försäkrade, att han ibland 
ensam tar en tundra kilos häll. Men de breda ”hallerna” måste de vara fler om att lyfta upp på arbetsbordet, där 
sågen arbetar. 
Både vid de stora och små stensågarna besprutas stenen under arbetet med vatten. Annars lär slitningen av 
verktygen bli för stor. Att stryka av vattnet med, har man begagnat ett redskap ganska likt ett litet avrundat 
vedträ, försett med en kant, troligen av gummi (jfr en diskbänkskrapa med gummikant) Upptecknaren såg 
redskapet i bruk 1941.  
 
Även i de mekaniska stenhuggerierna utföres en del stenarbeten helt för hand. Av en stor rödaktig stenklump, 
arkelog, gjordes på 12 timmar en vacker trädgårdsurna för hand. Den urholkades och höggs ren upptill och 
nertill. Den var omkring 25 cm hög och 30 cm bred upptill. Arbetslönen för urnan blev 14,50. (Detta var 1941 på 
Gössäters mekaniska stenhuggeri) 
 
På Gössäter var fabrik redan på 1890-talet. Stenhuggeri från 1876 under L. Kyhlberg. Gössäter gjorde trappor 
bl.a. till Nordiska museet. Man levererade också fasadsten till flera hus vid Strandvägen i Stockholm. 
Fru Hilma Undén, änka efter chefen vid Gössätersfabriken ingenjör Undén, berättar, att han skötte verket för 
firman Johansson-Carlander i Göteborg, men 1899 köptes det av Hellekisbolaget. Undén var då fortfarande chef. 
Arbetarna var enligt fru Undén mycket handaskickliga. Gubbarna på Gössäter måste ofta hugga ut 
kvinnohuvuden för hand i sten. Några arbetare fick vara med om att restaurera Skara domkyrka, men vid det 
kyrkobygget dog 32 man i lungsot på slutet av 1890-talet. Sandstenen är farligast att arbeta i. Numera ha 
arbetarna munskydd, om de bara gitter sätta det på sig.  
Med Skara kyrkbygges restaurering höll de på i åtta år. Många konstnärliga saker ha utförts av enkla, självlärda 
stenarbetare, exempelvis fina ornament på spisar. Många arbetare har utgått från Kinnekulles stenhuggerier. En 
verkmästare från Gössäter har gravstenshuggeri numera vid Skövde osv. 
 
Enligt smeden Sanfrid Hvass, f. 1873 i Fullösa,  smed vid Gössäters stenhuggeri : 
Disponent Kyhlberg, som drivit oljeindustri, lämnade fattig Gössäter 1895. Det var då Johansson och Carlander i 
Göteborg slopade oljeindustrin och ägande sig åt stenindustrin. De drev också kalkrörelse. (Jfr om oljan vid 
Gössäter på kap. om kalken) 
Hvass berättar också om den farliga sandstenen. Den bryts ju i lager ovanför gneisen alldeles i sjökanten. Enligt 
Hvass skulle 48 man ha gått åt vid restaurerandet av Skaradomen. Däremot är kalkstenen ofarlig, enligt 
sagesmannen. De kan sitta och hugga sten, tills de blir 80 år, och man anser, att kalkröken skall vara nyttig. 
Hvass påstår, att en läkare skickat patienter från Skövde till kalkrök. Den är dock ej behaglig att inandas. 
 
Hvass kom efter drängplats och beväringstjänst och ett litet arbete med ångmaskin och oljetillverkning till 
smedjan 1895. Han hade att urföra all skärpning av stenhuggares verktyg och at göra verktyg. Det var mycket 
handarbete av olika slag med mejslar, hackor osv. Hyvlarna ska ha sitt speciella stål, och stål till fasonlister göras 
i brukssmedjan på Gössäter. 1895 betalades han som 20-åring 90 öre om dagen. 
Som lärpojke arbetade han 10 timmar men inte längre. 15 öre i timmen hade smeden länge i lön. Ingenting gavs 
då i stat. Från 1910 ingår bostad och ved i smedlönen.  
En del olycksfall händer ju. 1890 klippte han av ett finger och fick lasarettsvård. 
 
Stenhuggeriet byggdes enligt Hvass 1876. En stenhyvel drevs med ånga. De hade en tid en lokomobil, som drog 
stenhyveln. Gössäter var det första stenhuggeriet i trakten, som fick en dynamo, driven med ånga. 
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Förvaltare Undén förbättrade lönerna och bostäderna. Stenhuggarna kunde mera övergå till ackordspris. När de 
gick där och ”timma” hade de 15 öre i timpenning, men en, som hade ackord kom upp i 2 kr per dag. 
Timpenningen 15 öre var för grovarbete: hyvlare i stenhuggeriet, ytterarbete med 10 timmars arbetsdag. De fick 
hyra sig bostad, men den var billig: omkring 60 kr per år för rum och kök. Barrveden kostade omkring 6 kr 
famnen, men det var inte förbjudet att plocka ris och grenar i skogen. Ingen sade något om det. De gamle köpte 
sällan ved. De bröt stubbar bl.a. De, som bryter sten, kallas berggubbar, enligt Hvass. 
 
De olika stenarbetarna har olika detaljer att framhålla. Hällarna är ju ganska olika varandra till materialet, delvis 
beroende på de fossil, de innehåller. Sålunda anmärker gamle Apell på tal om stenhyvling: ”Om det är kulor i en 
häll, måste man hyvla, tills man kommer under. Man får i regel avstå, ty kulera lossnar och hyvla på den andra 
sidan.” En del alger, t.ex. golvsten  behöver bara hyvlas på den ena sidan.  
 
 
Verktyg vid stenhuggeriarbete. (mest enligt Oden) 
1 Först planas den råa stenen med mejsel, innan den kanthuggs t.ex. till trappor o.d. Planhuggning sker med 
bredmejsel, s.k. bredjärn och klubba, vilken måste vara densamma som av andra beskrivna ännaträsklubba, som 
måste vara av mycket hårt trä. Oxel eller ask begagnas härtill på Kinnekulle. Det blir ändå en fördjupning efter 
mejseln i klubbans slagsida. Numera kan stenen hyvlas i stället för att planhuggas, men somliga vill ha den 
planhuggen. 
2.  Efter planhuggning sker kanthuggning med sättjärn, på vilket man slår med slätthammare. Sättjärnet är icke 
så vasst som bredjärnet utan har en ganska bred egg. Man sticker till med sättjärnet. 
3.  Med spetsjärn spetsar man kanten efter en rand, som ritats i stenen med linjal. Man ritar med skiffer – det ser 
ut som blyertstreck. På spetsjärnet slår man med samma träklubba som förut.  
4.  Med den vassa piken tar man de värsta knölarna på kanten. Med samma verktyg gör man färdiga ändarna på 
stenen, men sedan är trappstenen klar. Piken är åttkantig, men mot udden fyrkantig. Den är av stål. 
5.  En del beställare vill ha ytan stilad i släta, raka ränder. Det sker med bredjärn. 
6.  Andra föredraga att få ytan tandad = ”tannad” med tandjärn. Med tandjärn blir ränderna naggade eller 
tandade: ”tannat”. 
7.  Krushammaren används vid finare arbeten, innan man bredhugger. 
8.  Rundhammarn av järn är ett mycket gammalt verktyg, som icke använts på 1900-talet. Den begagnades före 
slätthammarn att slå på sättjärnet med. Rundhammarn var förut av järn, men på 1880-talet blev den av stål. 
9.  Rundklubba av trä användes vid själva huggningen av stenen, men på 1880-90-talen endast i stenhuggerierna. 
10. Ännaträsklubbor med slagen i båda ändarna av klubban, dessa användes ute i stenbrotten. 
 
Flessa, ett slags hacka at hugga sandsten med. Meddelare: Anders Törn, stenhuggare, f. 1869, Österplana. Flessa 
var ett effektivt verktyg att hugga sandsten med. Det var av järn med stålade spetsar och såg ut som en hacka. 
Ända in på 1890-talet hade Törn själv använt flessa samtidigt med s.k. pikhacka. Denna var likadan, men vässt i 
spetsarna från alla fyra hållen. Flessa efterträddes av spetsmejsel och krysshammare.  
 
Rundhammare av järn. Förr använde de enligt stenhuggare Törn rundhammare av järn med hål rätt igenom för 
skaftet. Törn ägde en, som han skänkte till Hembygdsföreningen. Den hade tillhört stenhuggare Sexman, som 
slutade sitt arbete vid 80-talets början och då var omkring 80 år gammal. Annars hade de träklubbor, som var 
ännu äldre, enligt Törn.  
 
Aln för stenhuggeriarbetet 
Meddelare: stenhuggare Fritz Gustafsson, f. 1895, Gössäter. 
När stenhuggarna arbetade i berget behövde de ett säkert alnmått som höll för väder och vind. De kunde skära ut 
det i bräder, där de ritade och skar ut ”skäror” för fot och halvfot. Alnen var omkring 5 fot lång, två tum bred och 
mellan 10 - 1 ½ tum tjock. Helst ville de ha trä, som var riktigt ”masat” = behandlat av sol och regn. När det då 
blev hyvlat, slog det sig inte, utan höll sig rakt. Till detta tog de gärna ett ski, en bräda ur en gärdesgård. 
 
En gubbe f. omkring 1850, Per Johan Pettersson på Skagen, Österplana, brukade säga om alna : ”De sa vära ett 
ski, som har setat i ett hag, så dä ä riktit masat, för då slår dä säk ente.”  
 
Stenhuggerier 
Enligt Fritz Gustafsson, Gössäter, f. 1895. 
Det äldsta mekaniska stenhuggeriet på Kullen var på Hellekis. Gössäters stenhuggeri började på 70-talet. 
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Tillverkning av gravstenar, slipning o.d. 
Meddelare: stenhuggare Anders W. Törn, f. 1869 i Österplana. 
Verktyg: I slutet av 80-talet började de begagna stålmejslar i stenhuggeri, men dessförinnan använde man vanligt 
smidesjärn, som var stålat = försett med stålspets. Det begagnades både till sandsten och kalksten. Dessutom 
användes en hemmasmidd rundhammare. Det fanns mycket gamla verktyg förr. Törn har kvar i sin ägo några 
gamla mejslar, en handsmidd rundhammare m.m. som han skulle vara villig att överlåta till en hembygdsgård för 
Kinnekulle, om en sådan skapas. 
Törn har varit självegen stenhuggare och mest arbetat med gravvårdar. Han ha varit med vid Husaby och arbetat 
med restaureringen av Olov Skötkonungs grav. Ett mansskelett låg med huvudet i en nisch -–Törn hade gjort i 
ordning stenkistorna utanför Husaby kyrka efter gammal modell och med några stenar funna på olika håll. En 
hittades vid grundgrävningen till en ladugård. Törn framkastar den förmodan, att någon stenhuggare i forna 
dagar hade huggit det ”krönet” och kastat bort det. Stenhuggarna kastade väl bort stenar förr också liksom nu. 
Med intresserad självkänsla visar Törn på bilder av en portal i Forshems kyrka, där en man står med lyftad 
klubba. Det är inte ett vapen, konstaterar Törn stolt utan ett stenhuggareverktyg från Kinnekulle, som brukas än i 
dag. (Saken har påpekats av konsthistorier. Det har sålts massor av s.k. liljestenar till statens historiska museum. 
Liljestenen är bredare upptill. Den lades på graven men hade intet namn. På 1700-talet hade det varit skottar i 
landet och högg dem). 
 
Gravvårdar i kalksten har huggits mest för hand och slipats för hand. Enligt uppgift från Gössäters stenhuggeri 
görs gravvårdar helst av det kalkstenslager, som kallas botten. Botten är den hårdaste kalkstenen här och slipad 
blir den som marmor. Samma sort används till diskbänkar. Man slipade med sandsten och polerade med vax. 
Den sandstenen, som framför allt begagnades till slipning, låg inte i fast berg utan förekom som lösa jordstenar, 
som tydligen var dit transporterade av naturkrafter, ty det finns enligt Törn intet sådant lager.  
Det fasta sandstenslagret förekommer i Kinnekulle alldeles i sjökanten direkt över gnejsen. Sandstenarna, som 
användes till slipning, var mer eller mindre vittrade, liksom multnade och porösa. I krossat tillstånd användes 
samma sten till lie-sand 
 
Till grovslipning använde man hela stenar, större och mindre. Man hade intet särskilt namn på denna multnade 
sandsten enligt Törn. Man finslipade med vatten och finare sandsten genom att gnida fram och åter, varefter man 
strök på vax. Där stenen låg, satte man en plåt ovanpå stenen med det påstrukna vaxet och eldade på plåten, 
varvid vaxet smälte under. Det fick svalna på stenen. 
Verktyg att putsa med var stora benskivor, gjorda av häst- eller fäkreatursben. Det var bara ett kluvet ben, 
itusågat och slipat, så att det blev en skarp kant på det. Det slipades på slipsten. Med benskivan putsades det 
överflödiga vaxet utav. 
Sist putsades det efter med en kork eller yllelapp. Då blev det glans på ytan. Ibland låg stenen lodrätt på kant. 
För att då smälta vaxet, fick de elda på plåten vid sidan om och höja den undan för undan alltefter som vax blev 
påstruket.  
 
Om en gravvård skulle ha inhuggna bokstäver, ritades de med vinkel och ritstift. Då polerades det runt omkring 
bokstäverna. Sedan höggs bokstäverna ut och förgylldes eller behandlades på annat vis. 
Upphöjda bokstäver huggs med mejsel. Då måste man först polera hela ytan, och sedan huggs det polerade bort 
mellan bokstäverna med mejsel. En bokstav kan ta en timme. 70 öre per bokstav ha Törn tagit, men det anser han 
vara billigt. På granit hugger man numera ut bokstäver med maskiner, sandbläster, men det går inte på kalksten 
med nuvarande metoder. Den måste huggas ut för hand. På graniten står sig poleringen, men inte på kalkstenen. 
Men mossa kan ju bita sig fast. 
Numera använder man inte längre den multnade sandstenen till slipning utan gotlandssten med vatten och 
därefter importerad ”pimpsten”, säger Törn. Sedan poleras med engelsk tennaska och oxalsyra.  
 
Gammal metod att slipa ”kakelugnsplaner” 
Kakelugnsplaner är de flata stenar, som fällas in i golv framför kakelugnarna och spisarna. På sextiotalet 
användes sjösand till slipning. Den togs i skogen. Arbetet tillgick enligt Anders Törn på sextiotalet och något in 
på sjuttiotalet sålunda: 
Man slog ner en påle i marken. Den var omkring 160 mm = 6 verktum tjock av ek och försedd med en järnring 
upptill. Neri var den fästad i berget. Törn vet inte riktigt hur. Pålen var nog kilad med järn, så den stod stadigt. 
Och den var inte högre än omkring ½ meter. Rakt igenom pålen var en 5 m lång bom trädd. I bommens ena ände 
bands en träkloss eller en stor sten. I den andra ändan gick en häst och drog runt. Runt hela cirkelbanan, som 
bommen beskrev, låg alltså de stora stenar, som skulle slipas. Om en sten var bunden vid bommen, blev den 
också slipad. (På Öland hade de länge dylika sliperier kvar, men nu lär det bara finnas ett, sades vid ett 
mikrofonbesök av radio 1940) 
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Slipning av liar 
När liarna skulle brynas, begagnade lantbrukarna på Kinnekulle (enligt Anders Törn) den multnade porösa 
sandstenen till liesand. (Jfr slipning av gravstenar ovan) Sandstenen krossades då. På en liesticka av trä strök 
man tjära. Därefter strödde man liesand i tjäran, lät det torka och strök på ett lager tjära igen jämte sand. När 
detta var torkat, var liestickan färdig att bryna lien på. Gamle Törn säger med övertygelse: ”Den vara skälia no 
längen den!” 
 
Skorstenar av kalksten. 
Skorstenarna på alla äldre Kinnekullegårdar är typiska: gjorda av kalkstenshällar. Stenhuggare Anders Törn, f. 
1869, Österplana, ritar upp dem med beskrivning: 
Till mindre stugor användes enkel skorsten, till bondgårdar var det vanligare med dubbel skorsten. Enkel 
skorsten kallades 18 tums eller 20 tums skorsten. Till brygghus o.d. kunde det vara 16 tums osv. 
Foret = de fyra väggarna på skorstenen: slagforerna och mellanforerna. De begränsades upptill av påkransen 
eller överkransen och av underkransen. ”Kransarna” var försedda med huggna spår, som hindrade foren att glida 
ut eller in. I slagforet var hugget en rand på baksidan = slag för mellanforet. Det slaget var hugget litet i 
motvinkel för att hindra mellanforet att glida inåt, då detta var hugget litet under vinkel. Skorstenen sattes alltid 
upp så, att slagforet på ena sidan vette åt gårdsplanen.  
 
Den dubbla skorstenen användes till bondgårdarnas byggnader. Ibland kunde takåsen gå nästan upp till 
mellankransen. Detta avgjordes vid uppsättningen, om det var så högt ”röste” på byggnaden, så de fick plats med 
underkransen mellan båda ”taksnena”. Den översta dubbla påkransen var av ungefär 2 tum tjock sten. Detta är 
modellen, som begagnades på 1880-talet till inpå nittiotalet. Bondgårdarna hade för det mesta två skorstenar. Det 
svåraste var, då man i stenbrottet skulle passa ihop skorstenens delar. Stenens delar måste ju stå stadigt i 
kransarna. Dessa skorstenar voro mycket hållbara. Det har funnits över hundraåriga kalkstensskorstenar, som väl 
ha stått emot tidens tand. På 1700-talet och långt in på 1800-talet var skorstenarna mycket höga enligt Törn. Om 
bredden på skorstenens slagfor var 18 tum, kunde höjden var 30 tum eller kanske mera. På 1880-90-talen 
kostade en 18 tums skorsten 4 -. 4, 5 kr styck, en dubbelskorsten 16-18 kr. 
 
Man transporterade skorstenar långa vägar. Törn tror, att det på 1870-talet levererades från Hellekis stenhuggeri 
en eller två åttkantiga skorstenar till Baldersnäs i Dalsland.  Den gamle anmärker: ”Det var ett gott material, som 
stod gott mot nu använda tegelskorstenar, men jag kan säga, att de var också till prydnad för huset, ett allmänt 
omdöme mot de nuvarande släta tegelskorstenarna.” 
 
Skorstenar enligt mor Greta, f. 1849 
Mor Greta på Hönsäter berättar. Hon är född 1849 i Österplana. Fadern var torpare och stenhuggare. Hon 
beskriver skorstenen sålunda: 
”De hoggde lite avlånga stenar, fyra stycken haller. Sedan gjorde de en bra stor krans å hoggde de ena laft å så 
satte de ner hallera i lafta. Å så satte de då en krans upptill, så då hållde det ihop hele skorsten. Det var en krans 
nertill å en oppepå. Di fick väl klena på litet kalk å sand, så det satt fast.” 
 
Bakugn av kalksten 
De gamla bakugnarna var också gjorda av kalksten. Mor Greta i Österplana, f. 1849, berättar härom från sin 
barndom, då fadern högg stenhällar till bakugnar. 
Till bakugn hade de en avlång hall, ”som omma ä nu för tia”. ”Må tro, dä va bra! Dä baka så bra, då brändes 
aldri bröt. De kunde baka tjoget av de stora kakera.” 
När ugnen skulle värmas upp, plockades den full med ved. ”När de hade gjort degen, fick de allt kölla (elda). 
Sen va dä te gå eter en enekvist å sopa. Sen kölla de lite ve ena sida. Där var som ett litet galler, där askan föll 
ner.” Förr var det ingen lucka för ugnen. De bakade bra ändå. Lågan gick i skorstenen. De grova kakera bakades 
först. ”Sen var de te baka vetebrö å tôrka skôrpera.” När skorporna skulle torkas, satte de för ett fyrkantigt 
järnspjäll av plåt, ty då eldades det inte längre. ”En hade lösa spjäll förr med handtag. Det var ena laft lite 
oppaföre briket (=spishyllan), lite opp i skôrsten (skorsten) mitt över spisen.” Där sattes nu in ett löst plåtspjäll. 
Hade de inte spjäll av plåt, så gjorde far ett spjäll av trä. Det var lagom stort, så det blev tätt. I bakugnen torkades 
också bär och mältes korn.  
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Bakugn i typisk gammal torparstuga 
Meddelare: Alfred Svensson, torpare, f. på Österäng, Forshems sn, 1870. 
Vid ombyggnad av hans föräldrahem hade de fått järnspis 1880. Förut hade de endast öppen spis i rummet, ingen 
eldstad alls i den lilla kammaren, och i det lilla prång med jordgolv, eller stenhäller, som kallades kök, fanns en 
bakugn, "om" och en så kallad gruva. Så var de typiska torparstugorna inredda i den gamla tiden. Jfr torpet 
Valåsen i Medelplana och Kärrgården på Hellekis, Medelplana. 
I Svenssons föräldrahem fanns det järnhall i ugnen, vilket icke är det äldre stadiet. Lågvråna var den kanten, där 
de ”kölla” för att få övervärme. Ordet har kanske samband med låga? Det var ett öppet hål eller stängdes med 
lucka med hake på. Hade man inte lucka, tog man en tegelsten och satte för själva hålet. Spjäll utgjordes av en 
plåt uppe i skorstenen. Under bakhalla (bakhällen) eldades också litet under gräddningen. Det skedde i en 
öppning, som var 40-50 cm lång och 12-15 cm hög och 40 cm i diameter. I stora ugnar gräddades 6 kakor 
samtidigt. Annars gräddade man 4 kakor samtidigt. 
 
Bakugn med gruva i Kärrgården på Hellekis 
Meddelare: Oskar Johansson, f. 1881. 
Han är kalkbrännare, eller rättare har varit det och har bott i Kärrgården i 34 år. Han säger, att stugan skall vara 
150-200 år gammal. Det är ett trähus med två stora kammare och en liten förstuga emellan. Huset lär vara 
tillbyggt. I linje med förstugan åt andra sidan ligger det ett litet utrymme med stengolv. Det har kallats köket. På 
härden i de båda rummens spisar är järnspisar insatta numera, och skorstenen hör till de allra ålderdomligaste, 
mycket oregelbunden. 
Det viktigaste i det lilla prånget, som kallas köket, är den stora bakugnen med ”gruvan”, som de allmänt sade. 
Ända till 1925-1930 har denna bakugn begagnats till bakning. Köket har ett litet fönster. Belysningen är ganska 
dålig. En ganska brant primitiv trappa leder upp till en låg vind.  
 
Beskrivning på bakugnen i Kärrgården: 
Ugnens hela höjd från golvet till överkanten är 1,74 cm. Hela spisen skjuter ut omkring 19 cm från väggen. Från 
golvet går en lodrät mur 1,3 m hög upp till det s.k. språnget, som är 7 cm och skjuter ut vågrätt. 
Spisens övre kant är 1,43 cm bred och över den sitter ett spjäll. Man eldade på hällen och i en liten eldstad 16 x 
18 cm intill med en lucka framför. Nedanför kom askan ut, men där fanns det ingen lucka, bara en öppning. 
Askhålet var 16 x 16 cm. Framför ugnen fanns en stor lucka samt där nedanför en lucka, något lägre i höjd under 
hällen. I den undre luckan kunde man lägga glöd under bakningen. Ugnsgruvan var 75 cm hög och 1,13 cm bred. 
På var sida om ugnen var en grytkrok inmurad mellan hällarna. Jfr spisen i Anders Törns stenhuggarhem, en 
backstuga.  
 
Diverse stenhuggeriarbeten i bygden 
I Kinnekullebygden frapperas man snart av att finna kalkstenshällar använda på alla möjliga vis. Ofta var källare 
byggda av kalksten med stenhaller till tak. Ibland ligger taket på ”tomme vägga” enligt Frans i Rakås, ibland 
bärs det upp av räls. 
 
Mor Greta berättar, hur hennes far, torparen, som tillika var stenhuggare, högg haller till skorstenar, bakugnar 
och källarbord, som han sålde. Han for till Lidköping och sålde huggen sten. Källarbord var som en stor 
kvarnsten över en källa. Han fick 16 kr för ett källarbord. 
Vattenrännor o.d. gjordes också till husbehov (Jfr skildring av Stenhuggartorpet Nedre Vessla) 
Ett helt primitivt hönshus i Medelplana har hällar till väggar. Sopbackar och gödselstad kan vara kantade med 
hällar osv. Kalksten används ofta som prydnader i trädgårdar. 
Till leksaker passa de flata kalkstenarna utmärkt och används flitigt. Ex. barn, som byggt ladugård av små 
stenhaller av rödsten. De hade även en röd slipad rödsten till bord och små runda kalkstensbitar av hällar till 
tallrikar o.d. Mycket användbara leksaker. 
 
Borrning och lastning av rödsten till cementfabriken. Om stenhuggarnas lass 
Meddelare: Stenhuggare Karl Oskar Valentin, Hellekis, specialist på petrifikat. Upptecknat 1947. 
Valentin kom till trakten 1894 och ”började i berget” 1895. Han arbetade i rödstensbrottet. Mälera = djupa 
sprickor i berget ända upp till marken, ofta lömska för djur på bete. ”Mälera gick mest i norr och söder. En del 
var en halv eller e fot breda, en del bara ett par tum. Det var fullt med jord emellan. En del låg så tätt, ”så en 
kunne inte se dôm”. Två-tre meter djupt kunde stenhuggarna få borra för hand. ”Två meter kalla vi låga.” ”Då 
kunne en få ner två eller två och ett halvt kilo dynamit. 
 
Stenhuggarna hade betalt för ton till Hellekisbolaget. På små vagnar ”lässte” stenhuggarna 5-6 ton. Under 
Valentins första tid i berget fick arbetaren 2,50 för en vagn och det var ungefär vad han tjänte per dag. 
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”En fick skjuva lasset en bit, ända till de kom i lutning.” Det var ungefär mitt för Hellekis grindstuga. Sedan åkte 
de små vagnarna av sig själva utan lok ända ner till cementfabriken, och var och en bromsa sin vagn. Men de 
körde för vilt, och ibland hoppade de små vagnarna av banan. På uppvägen till rödstensbrottet drogs de små 
vagnarna med häst. Men 1894, då Valentin kom till Hellekis, fick man ett litet lok att dra upp vagnarna, men det 
såldes senare till sockerbruket. Numera (1947) har de flera lok, Valentin trodde det var fyra stöddiga maskiner 
att dra upp vagnar, riktiga järnvägsvagnar. ”När de laste ton, var de två man om en järnvägsvagn, men de lässte 
me kärra i vagnen.” Det brukade bli 10-12 kärror per man på var vagn = ett dagsverke. 
 
Kalkgruvorna vid Hellekis och Hönsäter är för länge sedan nerlagda. Förr tog de mycket malm = skiffer utan 
sandsten till cementen. ”Nu tar di också sten i Sôltaberget mitt för Österplana kyrka å kör me lastbiler. Både rö-
sten å vithall-sten. Lönerna blev bra påökta under förra kriget. Med petrifikat har Valentin själv arbetat sedan 
1897.  
 
Långfärder med stenlass 
Anders Törn, f. 1869 i den lilla backstugan Kleven i skarven mellan Österplana och Fullösa hade stenhuggeriet i 
blodet. Hans far och farfar hade bott där som stenhuggare. Farfadern var soldat under Törnsäter och hade väl 
som vanligt haft yrkesarbetet bredvid. Till Kleven flyttade han 1850. 
 
Anders Törn blev en synnerligen skicklig yrkesman och tog emot beställningar på varor i stenhuggeri, särskilt 
gravstenar. Han köpte själv berg att arbeta i. Ibland behövde han få stenen hyvlad och måste då forsla den till 
Gössäters stenhuggeri, som byggts 1876 av Lars Kyhlberg. Hyvling av råsten kostade 50 kvm. Törn måste då 
låta köra ner råsten, men hade ingen häst. ”De va te leja häst å körare.” Förut var det torpare som körde sten, 
men det blev svårigheter med det för enskilda stenhuggare, ty på 90-talet förbjöd brukspatron Fredrik 
Skiöldebrand alla torpare under Hellekisbolaget att köra sten åt stenhuggare, som stod utanför bolaget. Då måste 
Törn och hans gelikar anställa självägande bönder att köra sten. 
Men det gick illa för Hellekisbolaget och torparna kunde ibland bli utan arbete av dem, som brukat köra sten. De 
fick då gå till Skiöldebrand och begära särskilt tillstånd att få köra åt Törn eller någon annan, som behövde sådan 
arbetshjälp. I nåder kunde de få det. 
 
En karl med ett par hästar tog ungefär 3 kr om dagen, men då fick de hålla sig maten själva. Omkring 1894-95 
kostade ett par-stenlass (=lass för parhästar) på omkring 1000 kilo 5 kr från Österplana till Lidköping i körelön. 
För ett enbetslass (lass för en häst) kostade det 2,50. Detta gällde lass med gravhällar, och de kunde köra ett par 
sådana lass i veckan. Vägen var 2 ½ mil lång. Mest var det att gå bredvid lasset, men i nerförsbackarna från 
Medelplana mot Blomberg och Källby kunde man sitta upp och åka. Man körde med sina stenlass långa vägar 
t.ex. till Håkantorp och Gräfsnäs. Där mötte andra och förde lassen vidare. ”Det kunde vara te åka från 
Österplana ve 9-tia på kväll å vara i Håkantorp ve 7-tia på morgon.” Det tog 5 – 5 ½ timmar från Österplana till 
Lidköping och kanske 6-7 timmar till Håkantorp. Man var bara ett par timmar där och hemma igen vid femtiden 
nästa dag. Då sprang hästen gärna på hemvägen. Från Lidköping kunde man kanske komma hem på tre timmar. 
På bortvägen skulle de alltid hålla litet i Källby. Där fick hästen ”ena kaka hästabrö, havrebrö. Då åt inte karlarna 
något. Men i Lidköping tog de 1 ½ - 2 timmars rast, å då va de te å ta upp massäcken”. Där hade de ”bett” hästa 
= låtit dem beta av medfört höfoder. ”Ve Järpås sulle hästen ha ena kaka havrabrö igen. Bönderna baka mycke 
hästabrö då.” 
Till Hönsäter var det över huvudtaget livlig trafik med kalksten av olika slag. Skeppare höll till där vid hamnen, 
och förde ut kalk. Och bönder från Österplana körde om vintern ner oxlass med sten, som lagrades på holmar i 
Vänern, när isen bar. På våren kom båtar och hämtade, och ”lastegubbar” tillkallades för att lasta stenen. Jfr kap. 
om sjöfart och om Frihetens hamn o.d.  
 
Packa sten = slå sten 
Enligt C. Apell, f. 1870 på Råbäck, Medelplana. 
Gamla gubbar och pojkar brukade förr stå och ”packa sten” = knacka sönder sten. Det var kalksten. För omkring 
35 år sedan (uppteckningen gjord 1941), alltså in på 1900-talet, kunde 10-12-åringar få packa sten. Det var 
ganska vanligt, att de gamle, som fick bo i sina barns torp, fick stå och packa sten för 25 öre tunnan. (Det 
kallades för torp, fast de var så små och dåliga, anmärker meddelaren). Stenen lades ut på vägarna. ”De har allt 
packa sten sedan också, berättar Apell. 
 
Enligt Gustaf Johansson, Blomberg, Husaby, dagsverkare, f. 1859. 
”Förr fick gubba packa sten mä ena slägga åt greven å hade betalt för tunna 25 öre.” En tunna var = 8 
halvskeppor. Det var granit och kalksten till makadam på vägen, innan man hade stenkross. Johansson minns det 
från 1887 till inpå 90-talet. Då stod det många gamla och ”packa sten”, bara gamla.  
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Packa sten = slå sten till vägagrus 
Enligt Anders Törn, f. 1869 i Österplana. 
Stenpackning utfördes av gamla utslitna torpare, kalkbrännare m.fl. Hellekis aktiebolag utlämnade sådant arbete 
åt sina gamla arbetare. Det var många, som var omkring 75 år gamla. På 1890-talet var det en 85-årig gubbe, 
som packade sten i stenbrotten vid Skagen, Österplana. Det kunde ibland vara tio-tolv gubbar, som stod där i 
väderleken. Många pojkar i åldern 10-15 år packade också sten. Materialet bestod av större kalkstenshällar, 
”haller”, så pass tjocka, att de höll att slå på, ungefär 5 bergtum = 10-12 cm. Stenen skulle packas på sådan plats, 
att den var lätt åtkomlig vid dess utkörning, annars fick de ingen betalning för den. Därför måste gubbarna bära 
ihop haller, som skulle packas.  
Packehallen lades på en karte = hög av stenar, så att hallen kom ungefär i midjehöjd. Den karten hade gubbarna 
gjort i ordning förut. Pojkar fick ibland hjälpa gubbarna med själva packehallen och lägga upp den på karten. 
Vid arbetet ställdes på stenhällen, som skulle ”packas” = slås i bitar en trälåda utan botten = packelåda. Den var i 
omkrets ungefär 35x35 cm och med 6 tum höga kanter på tre sidor (0,15 cm), men den sidan, som var vänd mot 
arbetaren, var ungefär hälften så hög med en urgröpning för hammarskaftet.  
Stenarna ville flyga mest till sidorna. Som verktyg begagnades en hammare, något smalare i ena ändan, som 
kallades päna. ”Mindre pän på hammarn”, kunde gubbarna säga. Hamrarna kunde vara lite olika tunga. Man 
kunde begagna gamla sandstensredskap, stålade i ändan, som dock ej var ”uddevass”. Ändan kunde vara 1 ½ - 3 
cm.  
Det var ett riktigt straffarbete de gamla utslitna gubbarna hade, säger Törn. Arbetslönen var enligt vad Törn 
minns, i början av 1880-talet 12 öre tunnan, men höjdes undan för undan till 15-20 öre tunnan osv. Många gamla 
gubbar måste varje dag gå till sitt arbete uppe i stenbrotten ända från Hönsäter.  
 
De skulle ha fri bostad, men det kunde vara ”något eländigt smackhål” enligt Törns uppfattning. Dessutom de 
kanske fick något lass ris till bränsle. Detta var fattighjälpen! I Österplana fanns den förordningen, att varje gård 
fick underhålla sina fattiga själv. 
Avlöning utdelades kanske någon gång i månaden efter gjord beräkning av skogvaktaren. Sedan på våren kördes 
stenen ut på landsvägarna, och då kunde de få stå i veckotal och ”packa” för att utfylla bristen. Kanske en del 
gubbar hade att uppbära likvid för något tiotal tunnor sten. Då var glädjen stor. Var det någon gubbe, som 
klagade hos vederbörande för ett eller annat, som gällde arbetet, då fick han veta, vilket nådevedermäle han hade 
fått av bolaget genom att erhålla detta arbete till sitt uppehälle.  
 
Kort översikt och komplettering av stenhuggeriarbeten 
Vid besök hos gamle Anders V. Törn, f. 29 sept. 1869: den 18 aug. 1951. 
Åttiotvååringen gick mycket illa och hade ett par år tidigare en mindre hjärnblödning. Men han var fortfarande 
andligt vital och full av intresse för sitt gamla yrke,  
stenhuggeriet. 
Han började självmant berätta och kommentera, angelägen om att så många uppgifter som möjligt måtte bevaras 
för Kinnekulle hembygdsförening. Han hade ofta tyckt, att samlandet av hembygdsföremål och gamla ord och 
yttryck gick för långsamt: ”Di sulle gå från ord till handling”, kunde han säga med eftertryck. Upptecknaren fick 
det bestämda intrycket, att Törns uppgifter var särdeles vederhäftiga och tillförlitliga. Utan fråga har han varit en 
av de bästa meddelarna i detta uppteckningsarbete. Det må vara hänt, att några uppgifter om stenhuggerier 
återfinns på de tidigare utskrivna bladen.  
 
Enligt Törn bildades Hellekis stenhuggeri på 1860-70-talet. Många av arbetarna i Hellekis bolag bodde uppe i 
Österplana i bolagets hus. En del bodde även i Västerplana. Ofta parfamiljshus på båda hållen, och de som bodde 
i bolagets hus, måste arbeta åt bolaget. Det kunde gå dem illa, om de bröt mot denna regel. Sålunda hade en gång 
mjölnaren Sven gjort en svinho på beställning och kanske tjänat 75 öre. Men han blev vräkt, ty det var bolagets 
sten, och han bodde på bolagets jord. Mjölnarns Sven reste till Amerika, och hans fattiga hustru och barn tog sin 
tillflykt till ett gammalt svinhus uppe i Österplana. På en jakt varnade Per i Örnekulla jägarna: "Vad I gär, så 
skjut inte di små barna, för di springer vilt däroppe!" Då tog Skiöldebrand ner dem till Rustsäter och gav dem 
litet bättre bostad. En del torpare arbetade med stenarbeten på ackord. 
 
I Hellekis stenhuggeri hade de inga sågar utan bara stenhyvlar. All råsten, som hyvlades där vid Hellekis hamn 
kom uppifrån Öster- och Västerplana. På den tiden arbetade de mycket för hand i stenbrotten med både 
grovhuggen och finhuggen sten. All råsten och all den huggna stenen kördes ner till Hellekis och skeppades ut 
där. 
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Stenhuggarna i Österplana gjorde enligt Törn mest lagårdsgolv, svinhusgolv, vattenrännor till lagårdar, och 
haller till foderbord, svinhoar, källare: s.k. hallekällare och enbart källaretak. Källarväggarna var då uppmurade 
med kullersten. Dessutom högg man trappor och skorstenar: dubbla och enkla – brunnskar, källebord = bygdens 
benämning på hallen, som låg ovanpå en brunn. Det brukade finnas en källa bredvid. 
 
På 1800-talet och kanske tidigare ändå högg de arilsten, ”arellar” till bakugnar av den s.k. ”likhallsmaren”. Den 
lades ned i murbruk till botten på ugnen, som det sedan eldades på och kunde bakas bröd på efter en eldning. På 
en eldning kunde man baka på minst en skeppa = ¼ tunna mjöl utan förnyad eldning. En sådan ugnsbotten kunde 
”stå gôtt” (=vara brukbar) i flera år. Ävenså tillverkades kvarnstenar för stålsikt, ”stålsiktstenar” samt gravvårdar 
och gravhällar. 
 
På 1890-talet börjades med sockelsten till hus utan bakmuring på torpstugor och sedan till stora byggnader. Förut 
var det mera sandsten och kalksten till beklädnadssockel. På Törnsäter är köksväggen beklädd med sandsten. 
Dessutom gjordes grovhuggen golvsten till mejerier, fönsterbänkar till ladugårdar och kanske hela dörr- och 
fönsteromfattningar till dem. Beklädnadssockel gick mycket till Göteborg.  
 
I Österplana gjordes mest trappsten och sockelsten. På 1870-80-talen byggdes trapptorn med trappor i spiral, ofta 
i Göteborg. De trappstegen låg i järnställningar och kallades rund-stav-steg. Att göra sådana var litet bättre 
förtjänst än vanligt. Stenhuggare arbetade för egen räkning. Ibland var de enbart stenhuggare, ibland torpare. 
När Mariestads kyrka byggdes, slog sig arbetare ned vid Västerplana och högg röd kalksten till kyrkan. Den 
byggdes av Österplanasten både röd och grå. 
 
”Stenhuggare är nu bara några stycken. Förr hade de beröm om sig för att vara skickliga: Tänk, vad blommor en 
gjorde.” Det var på den tiden vanligt att dekorera stora hus i Stockholm, t.ex. balkongerna med stenornament: 
”Där satt ekorra å andra figurer av rödbrun sten. Nu är det inte tal om sådant,” sade Törn vemodigt. Han fortsatte 
jämföra förr och nu: ”Nu är det bara tandhuggning med tandjärn och bredhuggning.  Och så stilhugger de.” Det 
sker med stora hugg. ”Opplagd stil” säger Törn, att arkitekterna kallar dessa grovahugg. De har använt dem i 
verkstaden i Österplana: stilhuggna fönsterbänkar, mest raka men ibland litet svängda. Nu är det inte fråga om 
listhuggning. Det var roligare att öva sig och lära sig förr, resonerade Törn. De fick se på ritningar – både 
huvudritningar och detaljritningar. Då visste de precis hur det skulle sitta: ”Då var det kônst! Nu ska 
gravstenarna var hyvlade”, tillade Törn med ett visst ogillande. Han gillade arkitekt Zettervall och hans son 
Folke, också arkitekt. ”Men de är döda. Arkitekt Zettervall (tydligen d.ä.) ritade mycket till kyrkornas 
stenarbeten i kalksten. ”Men då var det någe te arbete.” Dopefuntar och socklar för dopfuntar har Törn själv gjort 
i sandsten.  
Göteborg tog inte så mycket rosor i sten som Stockholm. Men stora bokstäver i sandsten. Törn har nästan alltid 
arbetat självständigt för egen del liksom hans far. Ibland hade dock Anders Törn arbetat något för Gössäters 
stenhuggeri under ingenjör Undén. Men Törn tyckte han betalte dåligt för handens arbete. Men Törn ”var aldrig 
osams me´n.” 
 
Bland de arbeten, som mycket intresserat Törn, var att få deltaga i restaureringen av Olov Skötkonungs stenkista 
framför ingången till Husaby kyrka. Törn gladde sig också påtagligt åt en relief över kyrkporten, ty där kände 
han igen en stenhuggare i den åldriga stenfiguren, ty denne bär i handen ett för stenhuggarna mycket välkänt 
redskap. Inte tu tal om att reliefen föreställer ”en stenhuggare”! 
 
De berglager på Kinnekulle, som använts och ännu används till byggnadssten efter sin lämplighet. 
Enligt stenhuggare Fritz Gustafsson, Österplana. 
Glaskart eller glas-la. Röd sten, delvis fina lager. 
Goa-la-mocka, oduglig. 
Goa-lat, ljusare röd sten. God sten. 
Tredje kart, ljusare röd, delvis fin byggnadssten. 
Sextumskart, mörkröd sten. Övre delen kallas sextums-la (men är ej 6 tum tjock) undre delen sågas ofta till 
tunna skivor.  
Skjutekart, ljusare röd sten, grövre byggnadssten. Övre delen kallas skjutekartadäck. 
Måmma, röd, grå, grövre byggnadssten. 
Flåra, grå byggnadssten. 
Mare, grå sten, som tål mycket värme, används till ”arella”, härden i bakugn. 
Likhall, grå till byggnadssten, sågas ofta till tunna skivor. 
Fjällbott, mycket hård grå sten. Går vanligen isär i mitten.  
Blumocka, oduglig. 
Gråkart, grövre byggnadssten. 
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Botten, fin grå byggnadssten. Sågas ofta till tunna skivor. 
Grå, röd golvsten. Övre delen kallas golvstensflåra. Undre delen kallas golvstensmare. 
Golvstens-ånner-la, ljusare rödsten. 
Arkelog-kart, mörkröd grövre byggnadssten. 
Arkelog, fin mörkröd byggnadssten. 
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Kalkens brytning och bränning 
 
Nästan varje Kinnekullegård har eller har haft den del att göra med kalkbrytning och kalkbränning i en eller 
annan form. Liksom i fråga om stenhuggeriet skall de viktigaste meddelarna uppgivas, men upptecknaren har 
dessutom fått ströuppgifter av flera andra personer, manliga och kvinnliga. En viss upprepning är ju oundviklig 
vid återgivandet av de olika meddelarnas uppgifter. Som bilaga följer en uppteckning från Hunneberg och från 
Mösseberg i fråga om kalkbrytningen till jämförelse.  
 
De viktigaste meddelarna i fråga om kalkens behandling 
Carl Andersson, kalkförman, Råbäck, f. 1856 
Gustaf Andersson, slöjdlärare, f. på Trolmen 1889 
Carl Apell, Råbäck, stenhuggare 
Carl Bengtsson, Västerplana, sten- och kalkkörare, f. 1871 
Carl Funke, arbetat i tegelbruket och som kalkbrännare, Hönsäter, f. 1867 
Albert Göransson i Kuragebacken, kalkbrännare m m Råbäck, f. 1871 
Sanfrid Hvass, smed i Gössäter, f. i Fullösa 1873 
Ida Johansson, änka efter soldat-kalkbrännare, Husaby, f. 1871 
Oskar Johansson, kalkbrännare, Kärrgården, Hellekis, f. 1881 
Gustaf Johansson, dräng, torpare m m Blomberg, f. 1859 
Per Johansson, kalkbrännare, Hönsäter, f. 1854 
Vilhelm Klingspor, friherre, Råbäck, f. 1880 
Axel Larsson, kalkbrännare, förman, Råbäck 1872 
Karl Larsson, Kocka-Karl, torpare. Råbäck, f. 1853 
Klas Larsson i Skärpingen, Blomberg, f. 1856 
Frans Lind, torpare, skogsarbetare, Forshem, f. 1862 
Sanfrid Nyberg, stenhuggare, kalkbrännare, Råbäck, f. 1872 
Ingenjör Sigge Berg, Kinne-Kleva, statens oljeverk. 
Carl Nyström, överstelöjtnant, f. på Hellekis 1874 
Frans Svensson i Rakås, kalkarbetare, Råbäck, f. 1865 
Hilma Undén, disponentänka, Gössäter, f. 1858 
Manne Wikström, fiskare, kalkbrytare m m Hönsäter, f. 1854 
m.fl 
 
Några vanliga benämningar i fråga om kalken 
Limberget kallades ofta förr det berglager, där kalk bröts till bränning. De allra äldsta sade t.ex. Limberget om 
kalkstensbrötet i Hellekis. 
Lim = den brända kalken. Numera sägs oftare kalk. 
Limgubbar kallades ännu 1904, de som då arbetade i Hellekis kalkstensbrott. 
Malm vanligen = skiffer, som används vid kalkbränningen 
Det har uppgivits, att kalkstenen, som skall brännas, kan kallas ”hård malm” (Oskar Johansson) 
Rödgrus = bränt skiffer. Ibland rödfyr liksom efter alunbruket. 
Grustipper = skifferhögar, riktiga kullar med bränd slagg av skiffern. De kan vara beväxta med diverse 
vegetation, även potatis, luzern m m. 
Skrottipper = namn på slagghögarna på en del håll. Detta torde vara en yngre benämning på dem. 
Den brända malmen = skiffern har också kallats skiffergrus (Husaby) 
 
De äldsta kalkugnarna eldades med ved: vedugnar, veaomma. I Fullösa eldades kalkugnen förr med ved, berättar 
Albert Gustafsson. De sprängde ett hål i sandstensberget och lade haller som spjäler över hålet. Därefter lades 
kalksten över ”hallera” och täcktes med stybb. Under hallarna eldades med ved, och det gick åt oerhört mycket 
bränsle. Detta var bra långt tillbaka, men i alla fall berättas det där en tradition, att de munkar, som kom dit på 
1100-talet redan då kunde bränna kalk med skiffer. 
 
Vedugnar på Råbäck 
Enligt Göransson i Kuragebacken. 
Väster om Sågersta har det legat gamla kalkugnar, som eldats med ved. Sten bröts på gärdena vid Knape gård 
och Bäckgården och kördes med oxar till Sågersta. Ugnen byggdes upp sålunda: 
Underst på ”margen” lade de kluvna träd, det var stora granar i korslager för luftens skull. Därpå ett kalklager, 
som täcktes med ny ved. Så staplades några lager och täcktes med en massa huggen jord. 
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Nertill hade man en öppning. ”Å så skeppa de ut’et i Hattarvika vid Råbäcks hamn överallt på Värmland och 
Dalsland och hela Vänern över.” 
Men Göransson tror att kalkbränningen med ved skedde under första delen av 1800-talet. När han föddes 1871 
hade de i varje fall skiffer. ”Då började de med skiffer”, säger han.  Tydligen har vedugnarna hållit i sig rätt 
länge här och var. Göransson själv kom inte i kalken förrän 1892.  
 
Jordugnar 
De gamla kalkugnarna var delvis nedgrävda i jorden och ha kallats jordugnar. Göransson beskriver det: ”Där 
kalkberget börjar, gjorde de en grotta i jorden, packade med skiffer och kalksten, gjorde lite fyllning överst med 
rödskiffer å så tände di. Di hade en liten öppning ve nersida. Ingen murning, utan det var nergrävt som en grotta, 
hela kalkugnen nästan. Branden i ugnen förflyttade sig litet för varje dag. Det blev aldrig någon stor brand, utan 
de kunde ha hus ”änna intill”. Men om det drog, så blev kalken ”rår” = få = inte genombränd. Den fick kastas 
bort som oduglig och ”smälte” ej för vatten. 
De har dessa ugnar i kanten av skogen, ungefär i kanterna av de gärdena, som gå upp emot ålderdomshemmet på 
Råbäck. Nu är det fält där ugnarna legat. Det växer bra i kalkgruset, säger Göransson. 
 
Litet öster om herrgården på Råbäck, där grindstugan ligger, har de bränt kalk. Själva grindstugan ligger på 
Råbäck, men kalkugnen hörde till Hellekis. Det var på uppsidan om landsvägen åt berget och åt Munkängarna. 
(”Det har varit såna gåraskifte”) Troligen har det varit en kalkugn i jämnhöjd med kapellet på Storängen, 
Hönsäter av typen jordugn, säger Ad. Larsson, Lukastorp. Där kan ha varit kalkbränning till husbehov. 
 
Kocka-Karl berättar om de gamla kalkugnarna både med ved och skiffer: 
”Det var kalkugnar med ved litet varstans. På Råbäck gård har det varit en. Den syns där vid landsvägen. Den 
ligger i backen, änna där vägen går upp te Mörkeklev. Det var en vedugn, där de brände kalk. Lite oppaföre’ 
lokal (en samlingslokal nu nedanför landsvägen). De har hatt en isgrav där vid den gamla kalkugnen. Carl har 
många gånger lagt ner is där te köket.” 
Karl berättar, att ”det kom ett par för omkring hundra år sedan från Halle- och Hunneberg och lärde 
Kinnekulleborna bränna kalk med skiffer. Karls far hade kört omkring kalk till ”stäera” = städerna, och den var 
bränd med ved. Fadern var född 1803 och gifte sig 1836. Karl själv var född 1853. På faderns tid bröt de kalken 
med spett, och malmen, den fick ligga. På gärdena fanns ingen skiffer.  
Jordugnar byggdes först, där det fanns sten att bränna. Men sedan tog stenen slut, och då fick de köra dit sten 
med oxar. På Råbäck hade de åtta par oxar. ”Meste kalken kördes långt bort, och till det måste det vara hästar.” 
Kalkugnar med ved ha funnits litet varstans. Flera ha blivit igenfyllda. Sådana finnas överallt på Kullen. 
Råbäcks kalkgruva och stora kalkbrottet, där nu en serie av murade kalkugnar äro verksamma har funnits minst 
70-75 år från den tiden de började bränna kalk med skiffer.  
Karls far hade kört omkring kalk till ”stäera=städerna och den bar bränd med ved. Fadern var född 1803 och 
gifte sig 1836. Karl själv var född 1853. På faderns tid bröt de kalken med spett och malmen, den fick ligga. På 
gärdena fanns ingen skiffer. 
 
Jordugnar byggdes först, där det fanns sten att bränna. Men sedan tog stenen slut och då fick de köra dit sten med 
oxar. På Råbäck hade de åta par oxar. ”Meste kalken kördes långt bort och till det måste det vara hästar”. 
Kalkugnar med ved ha funnits litet varstans. Flera ha blivit igenfyllda. Sådana finnas överallt på Kullen. 
Råbäcks kalkgrunva (= stora kalkbrottet, där nu en serie av murade kalkugnar äro verksamma) har funnits minst 
70-75 år från den tiden de började bränna kalk med skiffer. 
 
Gamle Gustaf Johansson, Blomberg, f. 1859, berättar, att i hans svärfars tid, lastade de rå kalksten vid 
Blombergs hamn och brände den sedan med ved.  
Men man brände kalk i jordugnar även med skiffer. Gamle Gustaf Johansson beskriver det sålunda: 
”De grävde sej ner å gjorde jordogna. Då bröt de opp sten å kasta opp skiffer. Kalk å skiffer i riktiga floker 
(lager). Underst ena bra tjock floka i botten. Sen så ena stenfloka på omkring 20 cm. Den var så enkel: satt sten 
intill sten, å så kasta smått i håla emella. Å sen ena skifferfloka däroppå. Å sen ena andra stenfloka dubbelt så 
tjock som den första (40-50 cm) Skifferflokerna var 30-40 cm tjocka. Det var fem lager av var sort. Den översta 
floka var rätt så tjock: se elden brände uppåt. Ovanpå fylldes med sämre skiffer, lite rödakti å svavelhalti. I 
flokera var dä svart skiffer. Den femte floka stod över jorden. De fyllde ovanpå femte floka å  
omkring sidera i gropen mä sämre skiffer.” 
Framför eldstaden lämnades en liten plats att tända med ved. Då tog det eld i skiffern. Det var ett hål där nere. 
”Å sen så ble dä ena gruva å’t.” Malmen kallades skiffergrus, sedan den blivit bränd.  
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Klas i Skärpingen berättar om en gammal jordugn: 
Klas var född 1856. En gång, då han arbetade på ”sin” mark, stötte han på ett kalkugnsbröst, uppmurat av 
rödsten med en liten eldstad. Där hade varit en kalkugn av typen ”kolmila”, som hade varit täckt med jord. Det 
var i Husaby på bondejord, som övertogs av greve Hamilton, då Klas fått biten att odla. 
 
Om jordugnarna vid Gössäter, Fullösa, berättar 1) fru Hilma Undén och 2) smeden Sanfrid Hvass: 
1.”På åkern här nere har det varit mycket s.k. jordugnar, där folket brände kalk för husbehov. De grävde ner dem 
i jorden. 1890-talet. Det var svårt med kalkröken förr. Den gick till och med i maten. En verkmästare där kunde 
knappt sova för kalkrök. Enligt folktron är kalkröken bra för lungorna, men de, som har astma, har svårt för den. 
Många ha lungsot här och bli sällan bra.” 
2.”De brände kalk i jordugnar. Då tog de upp ett hål i marken var som helst. På 1870-talet gjorde de den ena 
ugnen efter den andra med skiffer och sten.” 
Albert Gustafsson, 1886, om jordugnar i Fullösa (Upptecknat 1941) : 
I meddelarens ungdom ägde bönderna i Fullösa jordugnar. Han har själv varit med om att bränna kalk där. De 
schaktade av i kanten på berget. Allt där måste slängas upp. Sedan lades kalk och malm i floker och tändes med 
ved. 
 
Uppbyggande av en kalkugn och bränningen 
Följande skildring är byggd på meddelanden och demonstration i Hellekis gamla kalkgruva av Oskar Johansson, 
Kärrgården, Hellekis, f. 1881. Han har varit kalkbrännare. Uppteckningen gjord 1940. 
Limberget kallade han kalkstensbrötet i Hellekis, numera övergivet. Där står en rad av gamla uppmurade 
kalkugnar, mer eller mindre raserade. Sådana övergivna kalkgruvor finner man i Gössäter och på flera andra håll 
i Kinnekullebygderna.  
Då Oskar Johansson kom till orten för att bränna kalk, kallades arbetarna där för ”limgubbar”. Kalkugnens lager 
där bestod av följande: 
1 Underst sandsten och på den 
2 brännbart skiffer 
3 hård malm = ett till två lager kalksten 
4 malm att bränna = skiffer 
5 kalk 
6 ett stort lager med malm = skiffer med kulor av kalksten insprängda, ojämna i form. 
7 ett nytt kalkstenslager 
 
Nya flok, tills man hade 5 flok kalksten och 6 flok skiffermalm. Det var skiffer underst och överst i själva ugnen. 
Den översta floken var av samma slag som den andra malmen. 
Till täckning lades rötmalm = skiffer, taget överst i berget under jorden. Allra överst hade man jord. 
När en kalkugn byggdes, murades den med malmhaller runt om utom öppningen. Man murade upp omkring 1 m 
i höjd. Sedan lade man en floka malm + en floka sten. Malmen var omkring 50 cm i flokan och kalkstenen 30-40 
cm. Sedan fortsatte man att mura upp heller med jord som murbruk, så det blev tätt. Denna jord hade de schaktat 
av ovanpå berget, när de ville komma åt kalkstenen.  
 
Att arbeta sig in i kalkberget gick ofta efter följande metod: 
1. Man schaktade bort jord för att komma åt kalkstenen 
2. ”Sen de hade åklätt jorden, tog de den närmaste malmen till täckning av ugnarna. Den var   
   inte så bra att bränna. 
3. Bröt man kalk med kilar och spett. 
4. Därefter bröts brännskiffer med spett och kilar. Den måste sedan hackas sönder i små flisor  
   med hammare = malmhammare. 
 
Kalkstenen slogs sönder med släggor för att kunna bli genombränd. Stenar, som inte blev genombrända, kallades 
ålänningar. 
Kalkugnens öppning kallades bröst. Där var ett tändhål under all malm och sten liksom murat med ”hallera”. All 
sten kördes in genom bröstet på enhjuliga kalkkärror. När kalkugnen började stiga i höjden, måste arbetarna 
lägga broar att köra kalkkärran på för att slippa köra den ”uppföre”. Det hände, att de fick gå med kalkkärror 
fullastade med sten på ”broar av plankor, som var endast 60 cm breda och gick på 3 meters höjd över marken. 
Det hände, att någon arbetare ramlade ner och bröt en lem. Han kunde få kalkkärran över sig till och med.” De 
hade 2 meter höga bockar. 
För att få det stadigare, brukade de göra s.k. steg: fyra stockar lades i kvadrat på marken. Det var 2 m på sidorna. 
Vid varje sida var det två uppstående s.k. ståndare = stadiga stockar i vilka det var hål mitt emot varann för en 
skena. Skenan skulle vila på sprinter = stora, tunga skruvar, som sattes in genom hål i ståndarna. 
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Skenan vilade mot sprinterna, och på skenan lades plank att köra kalkkärran på. Det fanns hål för sprinter med 
omkring 40 cm mellanrum. De kunde alltså flytta skenan med plankan på samtidigt till en högre eller lägre 
sprint. Till de allra översta floken kom de med en bro, som lades ut från berget till ugnen. Den var omkring 1½m 
bred. 
 
När kalken skulle uttagas ur ugnen 
När kalken var bränd och skulle ut ur ugnen, måste de börja ta den med tänger, alldeles het. ”Dä var te ha en 
slägga å slå ner hyllera. Dä var te ta så långt in en kunde i hyllera, och malmen hängde kvar.” Berättare Oskar 
Johansson. 
 
I själva verket var det skifferlagren, som nu när kalken bröts ut, bildade liksom hyllor, alldeles rödbrända. Man 
kan se dem hänga kvar delvis vad kalkugnens sidor i de gamla brända ugnarna. ”Dä va te hålla på, te ugnen var 
urtagen. Bortre ändan på ugnen från bröstet räknat, kallas gaveln på ugnen. När den översta flokan skulle bort, 
fick de ha en planka å en kärra där uppe”, fortsätter Johansson berätta. ”Dä kunde vara så hett, så dä tog eld i 
trätofflera.” 
Upptecknaren vill här inskjuta, att man kunde få se kalkugnar, som inte var fullt utbrända vid ena sidan, men 
ändå till stor del urtagna på andra kanter. Det kunde ryka kraftigt ur ugnens ännu inte fullt utbrända delar. Jfr 
fotografier. 
 
Kalkugnsbröstet kallas också kinning enligt Oskar Johansson. Han berättar också, att de måste sätta upp 
vindskydd av plank framför kalkugnsbröstet.  
 
Om tändandet av kalkugnen berättar Apell, Råbäck, f. 1870: 
När det var svårt att få kalkugnen att brinna, kunde arbetarna vid tändandet använda förskinnet som fläkt. Ibland 
hällde de på litet olja eller fotogen för att få det att ta sig. Efter åtta dagar brukade de börja ta ut den brända 
kalken.  
 
Kalkens provning och lastning 
Enligt Oskar Johansson, Kärrgården, Hellekis: 
När en kalkugn var utbränd, skulle man prova kalken. Då fick man köra ett lass till sjön och släcka den: ”Vi fick 
bära på så mö vatten, som vi behövde. Nästa dag var det vändning på kalken för te se, om den var släkt. Då var 
det te plocka ut ålänningarna” = bitar, som inte var helt brända 
 
Vana kalkbrännare kände med handen, om kalken var genombränd. Den var lättare, när den var bränd. Sen lades 
kalkkärrorna till båt, och de tippades direkt i lastrummet. Varje kärra rymde 1½ hektoliter. Arbetet var 
besvärligt, när det var hög sjö. Allt eftersom båten vart lastad, ”sjunkte den ju, så vi fick ställa bockar under. Det 
var många årninger mä lastningen.” De två arbetare i laget, som inte följde med till hamnen, stannade uppe vid 
kalkugnen ”å grusa”. De hade att ta vara på den brända skiffern = grus till tippen. Grustipper, det var stora, 
väldiga högar av skifferslagg, som också kallas rödfyr.  
 
När kalken togs ut på vintern, måste de ha lyktor. Det mesta kalkarbetet skedde på våren, när båtarna började gå. 
På vintern kunde arbetslaget ha ungefär tre ugnar. De var bortåt 9-10 lag med i regel fyra man i varje lag. Om det 
fattades arbete, ”var det te å slå upp sten i lager” = bryta kalk för kommande bränning. 
 
När Oskar Johansson 1904 kom till Hellekis kalkgruva, fanns det järnväg ner till Hönsäters hamn och till 
Hönsäters station, som kallas Hellekis. De lastade vagnarna gick av bara tyngden med två karlar på var vagn och 
kraftiga bromsar. Ett lok fick dra upp vagnarna till kalkgruvan.  
 
Kalkbrytning vid Hellekis och Hönsäter 
Enligt Manne Wikström, Hönsäter, f. 1854. 
”Förr på alunbrukets tid brände de ingen vidare kalk utan bara litet till murning. Det fanns bara ett par tre 
gubbar, som brände litet kalk på året. De kunne allt lasta ut några laster på sjön på sommarn.”  
 
Kalken användes inte i jordbruket då utan bara till murning. Det fanns dock enligt Wikström kalk ”för jämnan”. 
Den kördes med hästar och oxar ner till hamnen utan järnvägsspår. I ”grevens tid” mest oxar, som alltid kördes 
par om par. Greven var greve Hamilton. Sedan köptes ju Hönsäter av Skiöldebrand. Oxarna kunde ta 8-10 tunnor 
kalk.  
Enligt Överstelöjtnant Carl Nyström, som kom till Hellekis 1878 eller 1879. Skiöldebrand ägde då Hellekis och 
Hönsäter, som var familjebolag. Verksamheten var på 80-talet främsta näringen där. 
Kalkbrytningen skedde på Hellekis vid ugnarna nedanför Kärrgården och på Hönsäter i ett annat kalkbrott.  
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När kalken bränts, lastades den på trätrallor, som av egen tyngd gick till hamnen med bromsare på. De körde nog 
ner vagn för vagn, inte tåg. Lastarna körde själva ner sina vagnar. Vanligen var det två karlar på var vagn. Den 
lastade kalken tömdes i segelskutor i hamnen. Kalken lastades nog ut för hand i några rännor, dit de kastade 
stenarna. När vagnarna var tomma, kom gubben Berg ned med sin svarta häst, som han ridit dit, och drog med 
hästens hjälp upp vagnen på rälsen till kalkbrottet. Jfr Råbäcks linbana. Denna bana gick inte till ugnarna vid 
Kärrgården. En sådan byggdes senare och utmynnade vid Hellekis station. Säkert anlades denna lilla bana efter 
det att järnvägen Lidköping-Forshem kommit till, vilket skedde 1895. Jfr de gamla värmländska rallvägarna. 
Skiöldebrand kom från Borgvik, Värmland, 1853. Där fanns en liten järnbana, som drogs med hästar. 
 
Kalkbränning vid Hönsäter och något om kalkbrännarnas livsföring 
Meddelare: Karl Funke, f. på Hönsäter 1867. Har arbetet i tegelbruket och som kalkbrännare. 
Att sätta en kalkugn: Det tog tre veckor att sätta en kalkugn. Det var att lägga de olika lagren, som skulle 
brännas, annars blev det inte bra kalk. Första gången, då ugnen var nybyggd, täcktes den med jord, och då 
gjordes dubbla väggar omkring en meter tjocka med jordlager emellan. ”Dä va en tvungen å ha jord emellan, så 
dä inga luft skulle bli. De yttre vägga brann dä inte igenom i första taget. Samma väggar kunde brukas fyra-fem 
år och längre, men då måste de flytta på dem, ty då hade de i regel kommit för långt ifrån berga.” 
 
Tändningen: I en kalkugn hade man ett litet fyrkantigt hål. Där tändes med ved och s.k. hyvlekaser (hyvelspån). 
Det blev sådant drag, så det behövdes inte fläkt. Men framför bröstet på kalkugnen satte de upp plank för att 
”inte blåsten skulle skyva in bränningen för hårt, för då blir det ålänningar i kalken”. (Ålänningar = ojämnt 
brända stycken). Det är bättre, att det bränner stilla och lugnt. ”På åttonde dan fick en börja å ta ut ve bröstet.” 
Sedan kunde man få rasta någon dag. Och därpå var det att  arbeta vidare. 
 
Lön: De fick lön i förskott, när kalkugnen var uppsatt. Förman räknade ut, vad kalkugnen gick till och vad de 
hade fått ut i förskott. Var kalken dålig och slog fel, blev det skuld för arbetaren. ”Sulle en få 25 kronor på 14 
dar, var det stor avlöning riktigt. Annars så var det en 20 kronor.” ”En klara sek allt, men dä kunde ibland slå fel 
ändå.” Funke började 1889 att bränna kalk för 22 öre per hektoliter. När disponent Stenbeck kom, fick de 28 öre. 
Funke brände kalk i 20 år.  
 
Vid Hellekis var det 17 lag i kalkgruvan och fyra man i laget, men en enda förman. Det var endast sällan de bytte 
ut de gamla mot nya arbetare i laget. Sedan de började med nya redskap, tippvagnar o.d. blev det endast tre man i 
vart lag. 
Förman hade bostad, vedbrand och lön. På den tiden kalkbrännarna hade 28 öre per hektoliter bränd kalk, stod 2 
öre per hektoliter inne hos bolaget till jul och midsommar. ”Det var nog bra”, anmärker Funke. På midsommarn 
betalades även litet för redskapen, ty dem fick arbetarna hålla sig själva. ”Det var kärror, spett, stålborr och allt 
möjligt, som en var tvungen te ha.” För detta kunde det bli omkring 20 kr. ”Ju mindre en hade slitit av redskapen 
dess mindre pengar fick en för’t.” Lagning t.ex. av kärran, utfördes av gårdsnickaren, men arbetarna fick betala 
lagningen.  
”En brände sällan kalk i december. På jul sluta en allti nån dag före julafton.” I juldagarna tog sig kalkbrännarna 
nog litet fritt, men inte ända till nyår, ”för en hade så dålit betalt, så en fick börja så fort som möjligt, tredjedag 
jul.” 
Men ibland var kalkarbetet nedlagt i januari-februari. Det var litet olika olika vintrar, när de kunde börja med 
kalken igen. I december satte de upp ”omma” = ugnar i kalkgruvan. De fick stå till våren.  
Funke ”cedera kalkbränningen” 1911 och hade ett torp vid Sjörås. Fadern hade också varit kalkbrännare med 22 
öre per hektoliter bränd kalk. Han dog 1891 vid 72 års ålder. Karl Funke själv brände kalk i dryga 20 år. Han 
började 1889 med 22 öre per hl. 
 
När kalkbränningen tröt 
Funke har en del att berätta om det arbete kalkbrännarna fick ta vid, när det saknades arbete i kalkgruvan. Med 
kalken arbetade de ju största delen av året, men ibland om vintern fick de ta skogsarbete, huggning o.d. (Jfr kap. 
om skogsarbete) 
Kalkbrännarna fick ibland göra dagsverken vid hamnen för 74 öre per dag. När hamnen vid Hönsäter omlades 
1888-89, var det kalkarbetare, som utförde arbetet. De hade då 84 öre om dagen. Arbetet varade hela dagens 
längd på vintern, och det var då kalkbrännarna var ”lediga”: ”En fick börja, när en såg.” 
De fick även hjälpa till med att slå s.k. vraksten, de skulle ”slå sönder sandsten till vrak”. (Jfr Hamnen vid 
Hönsäter) 
Kalkbrännare fick även ibland tillfälle att gå ner och bränna i tegelbruket. Det bestämdes av förman, som var en 
mäktig person. Vissa lag av kalkbrännare fick gå ifrån och hjälpa till med slåttern.  
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Ur kalkbrännarnas hemliv: (Jfr Livet i ett gammalt kalkbrännarhem) 
Funke berättar, att kalkbrännarna för det mesta hade hushållsgris. Den slaktades veckan före jul av en slaktare 
uppe vid Hönsäter. På julen åt man ”dopp i gryta”. Funke säger härom: ”Det var det förr jämt.” Men enligt hans 
vetskap förekom denna måltid endast om julen. De kokte då grishuvud, korv m.m. Jfr Klas i Skärpingens uppgift 
om dopp i gryta på söndag morgnar. Ibland hade de julgran, ibland julkrona, gjord av ståltråd. Lusse friades 
ibland i hemmet. ”Det var mor, som lussade.” 
 
Om arbetarnas villkor i kalkarbetet vid Hönsäter 
Meddelare, Karl Karlén, f. 1888, arbetat i tegelbruk och kalk. 
Omkring 1890 hade arbetarna i lön 1,24 kr per dag om sommarn och 84 öre om vintern, när de gick i dagsverke 
eller jordbruket. Men i kalkgruvan brukade de ha ackord. ”De tjänte dåligt där med”, säger meddelaren. I 
synnerhet på vintern, då de fick hålla på med schaktningsarbete. De hade då ingen avsättning för kalken. Den 
sista ugnen de brände på hösten var ungefär i november. Då fick de lägga upp kalken släckt vid Hönsäters hamn. 
Där fick den ligga, tills sjöfarten började, vanligen i början av april. Det var regelbunden sjöfart: segelfart. 
  
Kalkbränning hos bönder i Husaby. 
Meddelare: Fru Ida Johansson i Hallagården, f. i Husaby 1851. Idas man (avliden) ”kom i kalken” 1876. Han 
arbetade åt bönder i Husaby. Det var vanligt, att de brände kalk. Fyra man arbetade i ett lag: det var Lasse i 
Berget = en gammal soldat, Fredrik Johansson, Idas make och ibland en till. 
De fick bygga hela kalkugnen (omma), bränna och ta ut kalken och sedan ibland ge sig ut i bygden och tinga 
bort den. De kunde få sälja den för 25 öre tunnan, om det ville sig illa. 
När de så fått in pengar för varan, hade de att gå fram till kalkbergets ägare för att göra upp räkningen. Han 
skulle ha en del av förtjänsten. Ida minns inte, hur mycket kalkbrännaren fick behålla själv. 
 
Järnvägar att forsla kalken på fanns ju ej. I regel kom bönderna och hämtade varan vid behov. De fick ett litet 
torp att bebo: ”4 tunnland skog och bruner skiffer var det kring torpet”. De fick helt odla upp marken själva. 
Första året slapp de ge arrende, ty det var så dåligt. Andra året gjorde de ett vinterdagsverke och två 
sommardagsverken, men fick bruka torpet med bondens kreatur, fast det blev sällan.  
 
Kalkbrännarnas villkor o.d. på 70-80-talet 
Enligt Klas i Skärpingen, Blomberg, f. 1859. 
Som kalkbrännare på Blombergs gods hade Klas varit med om att få ungefär 50 öre tunnan för bränd kalk. Det 
var 3-4 man i ett kalkbrännarlag, och när kalken var utbränd, delade de förtjänsten. 
 
Dynamit fanns inte på den tiden. I stället begagnade de något, som kallades bergkrut, när styckena var för stora 
att ta med spett. Ugnarna var ungefär som nu för tiden. De gjorde kalkugnar på 3, 4 och 5 floker = lager. 
 
Kalkpriset steg till 65 öre för bränd kalk per tunna småningom. Klas minns inte exakt, när priserna och måtten 
ändrades. Men 1877-78 ”exera (exercerade) han: ”Dä va nog tunna då.” Efter exercisen omkring 1880 var det 
nog hektoliter, tror Klas. Om sommarn kunde man någon gång tjäna 1,75 per dag, men på vintern sällan mer än 
1 krona. Man fick börja senast kl. 6, men ibland kl. 3 eller 4 allt eftersom det var brått. 
 Om vintern arbetade man ej, förrän man såg. Det var svårt, då det var snö.  
Arbetarens villkor vid kalkbränning 
Meddelare: C. Göransson i Kuragebacken, f. 1871. Råbäck. 
När Göransson kom i kalken på 1890-talet, betalades 25 öre per hektoliter. Kalkbrännaren hade då att schakta, 
spränga med egen dynamit, bygga kalkugnen, bränna kalken, lasta ut. Var kalken inte godkänd, hade 
arbetarna ingenting. Priset steg småningom, troligen inpå 1900-talet till 27 öre tunnan. Göransson själv hade 
arbetat i ett av de skickligaste lagen vid Vänern. Mycket kalk såldes till Bohuslän.  
 
Kalkbränning på Råbäck 
Meddelare: Axel Larsson, Marieberg, f. 1872, kalkbrännare. 
Meddelarens far hade fått plats i kalkgruvan på Råbäck 1888 och fick då torpet Månstorp. Det var 40 man i 
kalkarbetet, när fadern började = tio arbetslag med fyra man i varje lag. Dessa fyra byggde en kalkugn 
tillsammans med lika arbete. Det gällde att bygga så omsorgsfullt som möjligt, ”för en hade ju sin existens på 
det”. Hade de slarvat, blev det arbetarnas skuld. Det kunde vara eldens fel, men arbetarna fick stå för det. Det var 
”förman, som synte å” = avsynade kalken. 
Numera deltager gården med viss procent, om det misslyckas i bränningen, och arbetarna är oskyldiga. ”Kalken 
är ett hårt arbete och svårt arbete”, säger Larsson med eftertryck. 
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 ”När en ska tända en ugn, kan en få hålla på från 7 på morgonen till klockan 7 den andra dagen för att få eld. Är 
det nordvästen, är det hart när omöjligt. Man tänder med vanlig kastved.”  
 
”Det tog öja på en, när en fått gå i röken – limröken säjer di.” Kalkröken är svår, försäkrar Larsson, men lägger 
till, att den inte egentligen skadar ögona. Inte heller brukade arbetarna få lungsot, säger han alldeles bestämt. 
Många har tvärtom setat och botat sig för lungsot i röken. (Jfr motsatt uppgift av H. Undén, troligen ett 
missförstånd). 
 
Under 1880-90-talen arbetade man från kl. 5 på morgonen till 8 på kvällen. Likaså ett stycke in på det nya seklet. 
De gjorde tio-tolv timmars arbete. På vintern reglerade dagern arbetstiden. Vid jultiden var det svårt att slå sten 
längre än till ½4 – 4. Axel själv började bränna kalk 1895 med arbetstid 5 fm. – 8 em. På helgaftnar = aftara 
arbetade de ej i gruvan. Detta har varit en gammal tradition och gällde de stora helgaftnarna julafton, påskafton 
och midsommarafton. Däremot arbetade de halv dag på nyårsafton och möjligen även pingstafton. En del 
började i gruvan vid 17-18 år. På Råbäck har det varit vanligt, att sonen gått  i faderns arbete, men det har icke 
varit tvång. 
 
Frans i Rakås berättar om kalken och ersättningsarbete 
Frans Svensson, f. 1865. Har arbetat i kalken på Råbäck. 
Frans ”kom i kalken” 1890 med tolv timmars arbetsdag. De började kl. 5 på morgonen. Det betalades 28 öre per 
tunna för hel kalk och 14½ öre för den släckta kalken. ”Kalken blev dubbelt så stor, inte långt ifrå, när han blev 
släckt.” Man sa, att utav en tunna osläckt kalk skulle det bli två tunnor släckt kalk. ”Men dä blev dä inte riktit. 
Då sulle han vara riktit välbränd å att bära vatten, dä hade vi inget för.” 
Kalken kördes alltid ner till sjön av extrakörare, som hade 1,50 per dag. ”Sen ökte de på till 2 kr.” På slutet 
”kunde en tjäna tusen kronor på sommarn. Det betalades då 64 öre för släckt kalk (Han avser nog hektolitern nu) 
då släckte vi den inte. Det är inte farligt att segla med osläckt kalk, bara det inte kommer vatten i den. Frans var i 
kalken i 36 år. Det högsta han tjänade förr, var mellan 500 och 600 kr per år. 
 
På vintern gick de i skogen, berättade Frans. De arbetade där och på herrgården. Frans tror det var 1 kr per dag 
de hade om vintern. 
 
Bostad o.d.:Frans bodde i en liten stuga med 25 kr om året i hyra. Till stället hörde ett ”potateland”. Stugan var 
enligt Frans rätt bra: ett rum och kök, och den var ”bra varm”. Ved fick han plocka själv. ”Ris å sånt fick en 
plocka så mö en ville å bryta stubba.” I stugan fanns intet skafferi, ingen garderob, ingen källare. På vintern hade 
de mat i en liten kall kammare, men på sommarn var där varmt. ”Det var likadant överallt” säger gubben. ”I hela 
första (=förstugan) å i köket var golvet belagt med stenhaller.” Köket användes bara att baka i. Det var så litet. 
 
Som fotbeklädnad hade man träskor: ”De nöcka träskor.” I kalkgruvan gick man aldrig med skor av läder, säger 
Frans. Frans hade ingen ”stat” alls. Numera (upptecknat 1941) har Frans 27 kr per månad i pension och betalar 
70 kr om året i hyra för stugan.  
 
Kalkförmannen 
Meddelare: 1. Axel Larsson, Råbäck, f. 1872. Kalkbrännare. 
Kalkförmannen var en mycket betydelsefull person. Han brände inte kalken själv, men han skulle gå i gruvan 
hela dagen, från arbetets början till dess slut. Han skrev upp arbetstiden för var och en och gick omkring och såg 
efter, hur arbetet utfördes. Allt, som rörde ”gruvan”, fick arbetarna fråga honom om. Han bestämde, när de skulle 
tända ugnen och när de skulle ta ut kalken – och det är likadant än i dag, säger Axel Larsson 1940. Förmannen 
skulle godkänna kalken, när lasset var fullt. Var ”han” dålig, fick han kastas bort. ”Det gick te slagget.” Förman 
hade allt att säga till om. Han bestämde tiden. Ville man gå ifrån, skulle han lova eller neka och skriva upp det. 
Vid sjukdom anmäldes det till honom. Var det något arbetarna ville ha, tillfrågades förman. Han hade 
månadspeng enligt Larsson. 
 
Meddelare 2. Carl Andersson, Råbäck, f. 1862. Kalkbrännare, sedan förman. 
Carl Andersson blev förman 1895 efter att ha arbetat i gruvan. Som förman fick han skriva upp alla 
dagsverken. Han fick också skriva ut fraktsedlar o.d. När Carl Andersson började i gruvan hade han 1,50 om 
dagen och ej ackord. Han fick köra och lasta kalk och hålla reda på lassen. Själva kalkbrännarna hade alla 
ackord. De arbetade 12 timmar i kalkbruket med början kl. 5 på morgonen. Frukost och aftonvardsrast var en 
halv timme, middagsrast två timmar på sommarn, men en timme på vintern. De arbetade då så länge de såg. På 
nittiotalet var det dubbelt så mycket kalkkörning som nu (1940). Omkring 1880 kunde de i gruvan tjäna högst 
400 kr om året i regel. Sedan kunde det bli litet bättre. 
 



 202

Verktyg i kalkgruvan 
Meddelare: Sanfrid Nyberg, Råbäck, f. 1872. 
Alla verktyg bestods av arbetarna själva. Meddelaren hade en väldig slägga på 10-11 kilo att begagna ibland. 
Sådana brukades att bryta loss kalken med. Men han hade skaffat sig en litet lättare på 9-10 kilo, ty den var 
bekvämare. Han köpte även en lättare slägga, som vägde bara 4-5 kilo att ”slå på borr med”. Dessutom 
begagnade han en malmhammare att krossa malmen = skiffern med. En skyffel hade han att ösa kalk och skiffer 
med. Den var omkring 30 cm bred och såg ut som en stor spade med spets. Skaftet var något krökt, just där det 
gick upp från skyffeln.  
 
Diverse om kalkbränningen 
Enligt Apell, Råbäck 
I Råbäcks kalkugnar bränns orsten, men man talar också om kalksten. Stenen i Råbäcks stenbrott är också 
brännbar, men den är hårdare. På andra sidan Kullen har de mera skiffer, och där bränner de denna hårda sten. 
Den skiffern bränner bättre. ”Di bränner tjockare stenfloker å större sten å bränner igenom lika bra som här.” 
 
I Gössäter brände de enligt Sanfrid Nyberg ett lager som låg under den i Råbäck brända orstenen. ”Där var 
kalken så lätt å slå, så dä va som klippa. Han ä grå men pipig. När han blir bränd, är han vit som krita. Den 
används till murning. Det är arbetsammare att bryta kalk vid Råbäck.” 
 
Trolmens kalkugnar ligga i en rad bredvid varandra i ”gruvan”. Ett mycket stort kalkbrott med järnbana att frakta 
tippvagnarna på. På den brända skifferslaggen där växer ung lövskog upp och småskog. Där är även sädesfält 
direkt på slaggen = skiffermalmen. 
 
Enligt baron V. Klingspor: Hellekis och Råbäcks trädgårdar ligga delvis på kalkberg. Om man lägger bränt 
skiffer på sura jordar, blir resultatet storartat, helst med litet jord ovanpå. Sura ställen i åkrar fyllas ofta med 
skiffer, som innehåller kali. 
 
På Hjämsäter är det inga kalkgruvor, enligt Mia Magnusson, f. där 1871. För länge sedan ha de bränt litet till 
husbehov. Denna egendoms ”berg” finns alltså kvar 
 
Körning av kalk och sten 
Meddelare: Karl Bengtsson, Medelplana, f. 1871. 
Bengtsona far arrenderade en gård i Västerplana och ”körde för arrendet”. Fadern körde kalk och sten åt 
Blomberg. Karl körde åt Hellekisbolaget. Själv blev han bonde 1900, och då var arrendet 375 kr. Han skulle köra 
efter order, ”efter tillkallelse”. Det var inte på förhand bestämt, när de skulle köra. Om Hellekisbolaget sade 
Bengtson: ”Di var inte så svåra, fast kontrakta va svåra. Dä var snälla husbönder.” Körde de mera än för 
arrendesumman, fick de betalt vid årets slut. Det beräknades ”för fot, som de lassa”. De fick lassa hur mycket de 
själva ville. Skånska Cementbolaget har nu arrenderat Blombergs kalkgruva.  
 
Skeppning av kalk 
Jfr kap. om sjöfart samt Frihetens hamn. 
Meddelare: Frans Lind, f. 1862 i Forshem från torparhem. 
Bönderna i Österplana lade förr upp sin kalk i ett skjul vid Friheten, landningsplats i Forshems sn nära Hönsäter. 
Där lastade de in den i tunnor och förde ut dessa per roddbåtar till segelsluparna, som inte kunde gå intill 
stranden, förrän kajen byggdes. När karet blev sänkt därute hade de pråmar och forslade med dem ut kalk och 
sten. Då var nog kalken lös, säger meddelaren. Det fick vara täta båtar, så att kalken inte blev våt.  
 
Kalk och cement 
Brukspatron Skiöldebrand, som hade övertagit Hönsäter och Hellekis,drev på sina egendomar mest jordbruk och 
en del kalkbränning. Men han hade funnit, att vissa kalkarter väl lämpade sig till cementtillverkning och bildade 
i november 1873 det så kallade Hellekisbolaget, närmast ett familjebolag. Det Skånska Cementbolaget hade 
bildats 1871. Se vidare ett stort arbete av Karin Kock: Skånska Cementaktiebolaget 1871-1931 (tryckt i Uppsala 
1932). 1892 var cementfabriken vid Hönsäter färdig. 
Hellekisbolaget = Hellekisa bolag, som folket ofta säger, drev kalkbränneri, stenhuggeri och cementtillverkning 
samt jordbruk vid Hönsäter, Hellekis och de underlydande gårdarna Rustsäter, Högebo och Törnsäter = 2420 
har, varav 860 har åkerjord. 
 
Vid folkminnesuppteckning stöter man på hela Kinnekulle oupphörligt på minnen, som rör Hellekisbolaget, som 
tycks ha dragit under sig nästan all stenbrytning och en stor del av kalkbränningen på Kinnekulle. 
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Massor av människor bröt sten åt bolaget eller körde sten e.dyl. Båtar fraktade enkom Hellekisbolagets varor. 
Men ganska tidigt blev det stridigheter i ledningen. 1 januari, 1913 övertogs rörelsen av Skånska Cement 
Aktiebolag ty Hellekisbolaget måste avvecklas och träda i likvidation. Greve Gilbert Hamilton, Blomberg, och 
friherre Vilhelm Klingspor, Råbäck, kom med i cementbolagets styrelse från 1913. Den senares far hade varit 
Hellekisbolagets verkställande direktör under en följd av år till sin död 1911. 
 
Cementbolaget driver nu bl.a. ett omfattande jordbruk och har förvärvat en del mindre gårdar för 
kalkfyndigheternas skull. Törnsäter är dock utarrenderad, och själva Hellekis egendom såld till baron V. 
Klingspor, som äger en stor del av Kinnekulleområdet. 
 
Rödstenskleven 
I Hellekis stora rödstensbrott tas det numera oerhört mycket kalk till cementfabrikationen vid Hönsäterfabriken, 
som officiellt heter Hellekis liksom järnvägsstationen där. Kalken hade ju förr körts med oxar från stenbrotten 
vid dessa egendomar. Sedan hade den första lilla banan byggts från sjön till Hönsäters kalkgruva. Därefter drogs 
den till Hellekis rödstensbrott, där det nu (1941) går vanliga tåg med lokomotiv. 
Rödstenskleven hör ju till de mäkligaste bergformationerna på Kinnekulle med sina vackra skiffriga lager, som 
på många ställen är frilagda mitt i grönskan. Över rödstenskleven låg ett av Kullens vackraste platåområden, den 
s.k. Djurgården, där Hellekisadeln förr haft hjortar inom stängsel och där det under en period betade stora 
fårahjordar under den tyske ”fårachefen” Hempels sakkunniga uppsikt. Där fanns då också en ”fårahytta” för 
djuren att ta sin tillflykt till. Uppe på Djurgårdsvallen har ungdomen också lekt under bärsöndagar och andra 
tillfällen, utfört vighets- och styrkeprov m.m.  
 
Sandsten m.m. i cementen 
I botten under rödstenskleven ligger ett lager av lerskiffer. Detta är branog hårt, men blir som mjöl under solens 
påverkan. Förr blandade de lerskiffret i cementen, men det blev inte bindande. Då tog de sandsten, och det blev 
bättre. Den bryts vid Vänerstranden vid Hönsäter, Österplana. Vid Hellekis finns utmärkt vackra sandstensbrott.  
 
Ur arbetslivet vid cementfabriken, under Hellekisbolaget 
Cementfabriken har för arbetsfolket betytt bättre ekonomi och arbetsvillkor i allmänhet. I början var ju inte 
lönerna där heller så höga. Larsson i Lukastorp berättar: Han började vid cementfabriken 1891. Han var då ogift 
och hade 15 öre i timmen, men ”en hade ackord bredvid”. Det var normalt med tio timmars arbete och tre 
timmars raster fördelade på ½ timme, två timmar, ½ timme. 
Larsson var cementbrännare. Sedan tog han Lukastorp på arrende och arbetade i rödstensberget. Innan han kom 
till Kinnekulle hade han börjat med sprängning. 
 
Enligt gamle Per Johansson, Hönsäter, f. 1854, kalkbrännare. När Johansson slutat med att bränna kalk, gick han 
nattvakt vid cementfabriken 11 timmar var natt. Han började klockan 7 em. och slutade kl. 6 på morgonen. 
Lönen var ”2 kronor om natta”.  
 
Förman Lundquist vid cementfabriken berättar. Född 1865. 
Efter att ha varit vid järnvägen sedan 1881, sist som konduktör, blev Lundquist förman vid cementfabriken 1895. 
Som förman hade ha bostad, vedbrand samt 2 000 kr i lön. Då Lundquist kom dit 1895, hade arbetarna 15 öre i 
timmen och mest ackord. På 1890-talet kunde en god arbetare med tio timmars arbetsdag förtjäna högst 3 kr om 
dagen. När Lundquist slutade 1931 hade en fullgod arbetare 93 öre i timmen. Nu = 1941 har han över 1 kr i 
timmen.  
Minderåriga pojkar hade under hela Lundquist tid vid fabriken 5-10 öre timmen med tio arbetstimmars 
arbetsdag. Det var då intet betalt för övertid. Sedan var ackordarbetet inställt på 25 % förhöjning på timlönen. 
Det blev 30 öre i timmen och ungefär 3 kr per dag för fullgod arbetare. 
Förr började man arbetet kl. 7 och slutade kl. 7. Nu kl. 7 – kl. 5. Fackföreningsrörelsen tog bort övertidsarbetet.  
Cementfabriken har ombyggts två gånger sedan 1895. Nu syns inte den färdiga cementen förrän murarn ska ha 
den, ty allt går mera maskinmässigt till. Cementugnarna gick dygnet runt även i den gamla tiden. Ibland kunde 
de få gå till och med under julen, ty det blev för dyrbart att släcka dem. Det krävdes tre man till varje ugn. På 
helgerna skedde icke packning och lastning. Cementfabriken har med sig även andra arbetsgrenar. Sålunda blev 
tunnbinderiet ett yrke på Hönsäter under Hellekisbolagets tid. Cementen flyger i luften på Hönsäter. Den lägger 
sig i täta lager på grönskan kring fabriken, och den tränger in som ett fint stoft i husen. ”Nu kommer cementen” 
säger folk, då vinden ligger på från det hållet.  
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Alunbruket i folkminnena 
Under en tid tillverkades alun ur skiffermalmen vid Hönsäter. (Se härom detaljskildring av kamrer Nils Lind, ev. 
tryckt).  De gamle säga, att alunbruket nog fanns rätt tidigt på 1800-talet.  
Det var den oljerika alunskiffern, som skulle utnyttjas. Det är den som utgör det bästa bränslet för kalkugnarna. 
Klas Larsson, maskinist och snickare på Österäng, f. 1859, berättar om alunbruket: 
Hans mor, som var född 1820, hade sagt, att hennes föräldrar arbetade vid alunbruket, som sysselsatte både 
karlar och kvinnor. Man kokade skiffermalmen. Sedan hälldes massan upp i formar och blev som stora 
sockertoppar. ”Kvinnorna var med å tömde kara. De fick stå å ösa. Karla sköv ut med.” De hade 12-18 timmars 
arbetsdag. Meddelaren tror, att kvinnorna hade 50 öre och männen 75 öre om dagen. De hade bostad men inte 
stat. Hur det var med veden, vet meddelaren ej.  
 
Manne Wikström, f. 1854 vid Hönsäter, berättar: 
Vid alunbruket hade de stora träkar och tunnor. Två karlar arbetade vid tunnbinderi året om. Den ene var dräng 
och den andre var själve tunnbindaren. Han gjorde alla tunnor och kar. ”Det blev slam, di kalla’t ve kara. De 
torka di å mol, så de ble rödfärg å’et”, säger gamle Manne. De som arbetade i alunbruket kallades för 
rödbeningar, ty de blev så röda och tillstyrda. Alunbruket lönade sig inte i längden, ty man hittade på nya mer 
givande metoder för tillverkningen.  
 
Barnarbete i alunbruket 
Torparen  Alfred Svensson, Österäng, f. 1870, berättade, att hans mor som var född 1828 på Hönsäter, där 
alunbruket fanns, hade talat om barndomen, då hennes far dött och en del av barnen fick arbeta med varsin s.k. 
kar-del på alunbruket. Det var fyra personer om varje kar-del. Meddelarens morfar hade varit oxskötare med 
ansvar för 6-8 par oxar. När han dog fick ”mormora” sköta oxarna, medan barnen arbetade i alunbruket. 
Gumman körde inte oxarna men skulle ge dem mat, släppa dem i vall och ta in dem. Hon dog 1872. Tidvis fick 
hon någon hjälp av en son i tonåren.  
 
Tegel av alunskiffer och gasbetong 
Den alunskiffer, som gett ifrån sig sitt bränsle, kallades rödfyr = den brända malmen. Förr lade de rödfyr litet hur 
som helst. Skog och potatis växer nu där på rödfyren. Ladugården på Hönsäter är byggd på rödfyr. Slagghögarna 
kallas malmhögar. Ordet slagg används ej på orten. Man talar om fyrbacken på Hönsäter vid gamla alunbruket.  
Man har slagit tegel av skiffergruset. Stationsbyggnaderna vid banan Lidköping-Forshem är byggda av sådant 
tegel. Men det drar åt sig fukt, och den fabrikationen är nedlagd. Däremot förses numera bränt skiffer, i varje fall 
från Råbäcks hamn, till Södertälje, där man gör gasbetong till byggnadsmaterial med skiffer som beståndsdel. 
 
Teglet enligt Anders Törn, f. 1869 
På slutet av 1890-talet gjorde de tegel på cementfabriken vid Hönsäter av bränt alunskiffer ur grustipperna. Flera 
hus på Hönsäter är byggda av sådant tegel, likaså Österplana skolhus och alla stationshusen på Lidköping-
Forshems järnväg. Rappningen tog inte på detta tegel. Det påstods bero på dess kalkhalt. Tillverkningen 
nedlades i början av 1900-talet, ty teglet tog åt sig fukt. Nu begagnas icke grustipperna. Men i Skövde gör de 
gasbetong av sådant grus med en jäsnings- och härdningsprocedur. 
 
Alunbrukets uppkomst och nedläggning 
Enligt överstelöjtnant Nyström, Hellekis, f. 1874, hade den oljerika alunskiffern tagits till ett alunbruk på 
Hönsäter med privilegier utfärdade 1768 för ryttmästare Harald Jakob Lenck. Hr Nyström trodde, att alun 
forslats på trätrallor liksom den brända kalken. 
 
Men alunbruket nedlades redan 1856 enligt specialisten på alunbruk i vårt land Nils Lindh, kamrer vid Hönsäter 
1941. Han hänvisade till ett omnämnande om Kinnekulles bergarter i en uppsats av G. Holm, som uppgivit, att 
Hönsäters alunbruk, det enda på Kinnekulle, anlagts 1767 och till en början haft två pannor för alunlutens 
avdunstning. Sedan blev det fyra pannor och 1797 ytterligare fyra. Tydligen detsamma, som folket betecknat 
som kar. Vid de sista fyra pannornas insättande gjordes som villkor för privilegiet att skiffer skulle begagnas i 
stället för ved under alla åtta pannorna. 1828 var alunbrukets arbetare 62. Tillverkningen sjönk. 1856 bara 597 hl 
(=387 tunnor) och bruket medlades samma år (enligt landshövdingsämbetets berättelse 1828. Tillverkningen 
värd 28200). 
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Skiffern som bränsle och oljegivare 
Man har försökt elda med skiffer i stället för med kol. Så skedde t.ex. vid Blombergs mejeri under världskriget 
1914-18. De måste då göra om litet vid gallren, så att de kunde få ut skiffern. I Lidköping däremot lär man 
bränna kalk med koks i stället för med skiffer. Det fylls då på uppifrån undan för undan. (Uppgiften lämnad av 
Nat. Gustafsson, kalkbrännare, Gökhem) 
 
På disponent Kyhlbergs tid gjorde man försök vid Gössäter att få ut olja ur skiffern. Smeden Hvass påstår, att det 
var första försöket i Sverige. 
Två ryska ingenjörer och två engelsmän var där och satte upp maskiner. Gjutgods togs från Skottland. De fick en 
olja, som användes att impregnera trävirke med, men det gick åt för mycket skiffer, så att rörelsen måste 
nedläggas. Nu kan man få bensin och smörjolja för motordrift ur skiffret. Jfr statens oljeverk i Kinne-Kleva.  
 
Oljeverket vid Gössäter 
Enligt kalkarbetare Albert Karlsson, Gössäter i Nysäter, Fullösa, f. 1879. Fadern f. 1845, kom som gårdsnickare 
till Gössäter 1891 till Oljeverket. ”Di sulle bygga där då hos patron Lars Kyhlberg. Stenhuggeriet var det första 
Kyhlberg byggde 1876, när han kom. Det gamla stenhuggeriet står kvar, men sågarna kom 1929 genom Skånska 
Cementbolaget. (Årtal står på väggen). I Oljeverket hade Karlssons far översikt över retorten. Mycket olja fick 
de fram, men de kunde inte rensa den riktigt. Det skeppades ut mycket. 
Färger ur oljan: 
Vid Oljeverket tillverkades ammoniak och svavel m.m. till någon sorts impregneringsfärger, som trängde in i trä. 
Men produkten var inte renad. Den spred en stark lukt. Och ännu efter 50 år är lukten kvar i en del grushögar. 
När Ingenjör Undén kommit till Gössäter på våren 1897, slogs Oljeverket igen ”Det exploderade å for i lufta 
alltihop å Undén reparerade det aldrig. Det hade kommit in luft”.  
 
Slopandet av oljeindustrin på Gössäter 
Anligt Anders Törn började man med oljeverk på Gössäter 1890 eller –91. Men det gick enligt smeden Hvass åt 
för mycket skiffer med dåvarande metoder att utvinna oljan. Disponent Vilh. Kyhlberg gick bet på uppgiften och 
lämnade Gössäter 1895 utfattig. Han blev senare direktör för Skara/Vänerns järnväg. 
Vid Gössäter fanns då mycket cisterner, en jätteskorsten m.m. Men dessa saker är numera borttagna. 
Grosshandlare Johansson och Carlander i Göteborg inträdde i Gössäters bruksbolag. Men maskineriet för 
oljetillverkningen gick sönder vid ett olycksfall, och ägarna slopade det hela och drev i stället stenhuggeri och 
kalkrörelse. Kalkröken ska vara bra för bröstet. Gösssätersbor påstod, att läkare i Skövde skickade patienter till 
kalkröktrakter.  
 
Olja ur skiffern 
Besök vid marinens oljeverk 27 juni, 1941. Kinne-Kleva sn. Ciceron: Ingenjör Sigge Berg. 
Marinens oljeverk i Kinne-Kleva ligger på norra sidan om Kinnekulle på en platå, som verkar slättland. 
”Gruvan”, det vill säga själva brytningsområdet ligger strax ovanför det stora fabrikskomplexet. Här sprängs 
skiffer- och kalklagren upp ur marken. Kalken lagras tills vidare. Skiffern förs bort i tippvagnar och krossas. 
Ciceronen upplyser, att framdeles skall skiffern och kalkstenen lastas med grävskopa och sedan skiljas för hand i 
skrädhus. Kalken skall då gå till kalktipp och lagras. Skiffern krossas till småbitar av taggvalsar. Först blir den 
grovmalen, sedan finare i en annan vals. Det råder ett öronbedövande slammer, och allting är betäckt med ett 
tjockt, genomträngande svart damm, ty skiffern är svart i naturligt tillstånd.  
I väldiga cylindrar av betong = betongsilos lagras krossad skiffer till söndagsdygn och tillfällen, när arbetet i 
gruvan ligger nere. 
I två stycken hus är det två jätteugnar i vardera; varje ugn är uppdelad i sju delar och gör 7 ton olja per dygn. 
Skiffern brinner som koks. Den förvärms i lodräta rör och retorter, där oljan sugs bort. Det som återstår av 
skiffern tjänstgör som bränsle för denna procedur. Man behöver alltså icke alls anlita främmande bränsle! 
Slaggen går ut på transportband och lagras på asktippar, som f.n. ej används. I det ena huset med ugnar gå 
förbränningsgaserna till att driva ångturbinerna med. Turbinerna i sin tur driva elektriska generatorer, som förse 
hela verket med elektrisk ström. Det var beräknat, att man skulle utvinna två miljoner kilowattimmar per år. Det 
blir mer än dubbelt, och elektrisk kraft säljs till Gullspång – Munkfors.  
Askan går ut på band från ugnarna. Oljegaserna sugas ut till retorter med luft och vattenkylare. Man får vatten 
från Vänern medelst elektriska pumpar. Dessutom bildas det en överskottsgas, som innehåller svavel omkring 
4000 ton per år. Denna vara säljs till andra industrier. Det verket, där denna gas skulle tas till vara, var ännu icke 
i gång vid besöket, men det uppgavs, att det skulle vara i gång inom fjorton dagar. 
I ett verkets kemisk-fysikaliska laboratorium göras drifts- och forskningsanalyser. 
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I Oljeverket råder en tät atmosfär, men den lär vara desinficerande. Den skall ej vara farlig för lungorna som t.ex. 
sandstenen som innehåller silikos. Men arbetarnas lungor undersöks av verkets läkare.  
(Renskrivningen av ovanstående har skett 1943. Upptecknaren har endast skildrat tillståndet vid besöket 1941 
och reserverar sig inför eventuella senare reformer) 
 
Kalkbrytning och bränning på Hunneberg, V. Tunhems sn. Meddelare: Nils Armini, folkskollärare. 
På Kinnekulle säga en del av de gamla, att man lärt konsten att bränna kalk med skiffer från Hunneberg. Samma 
uppfattning hysa de gamla kalkbrännarna på Hunneberg, stolta över att deras konst gått vidare. Meddelaren har 
fått sina uppgifter av flera åldriga sagesmän. 
Kalken i Hunneberg ligger i vågräta lager = flokor. Den är inbäddad i alunskiffer, som här kallas svarthall.  
Flokornas tjocklek varierar mellan 1 och 5 dm. För det mesta ligga kalklagren ensamma, men på sina ställen 
tillkommer en ”takfloka” och en ”bottenfloka” på ömse sidor om den genomgående ”mellanflokan” dvs. det blir 
summa tre lager kalk. 
 
Kalk har brutits i Tunhem åtminstone från 1800-talets början – uppgifterna är svävande. Kalkbrotten ha fördelat 
sig på tre områden inom socknen, nämligen från söder räknat: Prästgården, Hols by och Nygård. Den inbördes 
åldern mellan dessa kalkbrott säges vara den här ovan. Man har alltså börjat bryta kalk söderut och sedan dragit 
sig allt längre åt norr utefter Hunneberg. Det enda kalkbrott, som bearbetades 1941, var Nygård, beroende på att 
all åtkomlig kalk i de andra brotten tagit slut. 
Numera har man vid brytningen fullt moderna redskap och spränger med dynamit. Det är emellertid inte så länge 
sedan arbetarna hade små klena 15 mm järnborr med stålegg och sköt med krut. Då hålen laddades med krut, 
använde man långa järnstänger. Följden blev mycket talrika vådaskott. Det berättades, att nästan alla gamla 
arbetare hade större eller mindre krutstänk i ansiktena efter sådana smällar. De kunde förlora synen vid dylika 
olyckor. Arbetarnas berättelser gav vid handen, att arbetet i kalkbrotten varit ett riskabelt arbete förr. Utomför 
vådaskott var arbetarna då och då utsatta för ras. Brotten ovanför Hols by ha för övrigt härom året rasat igen 
delvis.  
 
Bränningen av kalken har skett och sker i omedelbart sammanhang med brytningen. Ugnarna ha sedan 
mannaminne varit anordnade på följande sätt: 
Underst har man lagt ett lager med trästockar, därpå ett lager svarthall, därpå ett lager kalk. Man tänder givetvis i 
stocklagret. Då temperaturen nått en viss höjd, börjar det understa skifferlagret att brinna. Elden stiger från 
skifferlager till skifferlager, tills den nått det översta lagret. Då är de mellanliggande kalklagren också ”brända”. 
Det tar omkring åtta dagar, innan en ugn är utbränd, från det ögonblick räknat, då man tänder i stockarna.  
Den murade ”porten” eller ”dörren” till ugnen rivs sedan ner, och kalken plockas ut tillsammans med 
skifferslagget, som kallas ”cement”. Kalken läggs in under tak i ”kalkbodar”. På 1880 och 90-talen stod 
kalkbrytningen på Hunneberg i sitt flor. Kalken bröts inte bara som nu för det kringliggande jordbrukets behov, 
utan exporterades från socknen.  
Sagesmännen mindes en stor plattbottnad pråm, 6 m lång och 2-3 m bred. Den begagnades på 80-talet och senare 
att forsla kalken från Östra Götaälvstranden över till Brinkebergskulle, där kalken lastades på större båtar och 
skeppades bort. Ett par tre man hade på den tiden intet annat arbete än att ro denna pråm fram och tillbaka över 
älven, så att trafiken måste ha varit ganska livlig. 
Prästgården och Hols by har alltid arrenderat ut sina kalkbrott. Arrendatorerna betalade en viss summa för varje 
ugn, ”betalade efter ugn”, som termen lyder på orten. I Hols by ägde byborna kalkbrotten gemensamt, och 
inkomsterna av vad byn arrenderade ut, delades gemensamt mellan dem. Nygård har däremot drivit 
kalkbrytningen själv på sitt område, vilket troligen sammanhänger med brytningens begynnelse där. Det var 
dåvarande ägaren till Nygård, som i början av 1870-talet startade Vargöns pappersbruk. Papperet framställdes då 
enligt den s.k. ”natronmetoden” vid vilken det gick åt kalk bl.a. Ägaren sörjde då för kalkbehovet vid 
pappersbruket genom att ta upp kalkbrytningen på sin ägandes gård, Nygård på Hunneberg. 
Så länge natronmetoden sedan användes i Vargön – till 1910 – kördes dagligen – vinter och sommar – två 
hästlass med kalk dit från Nygård. Sedan har man övergått till andra framställningsmetoder vid Vargöns 
pappersbruk, och kalken från Nygård används nu bara för jorsbruksändamål. 
 
Kalkbrytning och bränning på Mösseberg. Från kalkbränningen i Kleva sn (Vilske-Kleva).  
På 1920-talet och omkring 1930 såg upptecknaren år från år uppbyggandet och bränningen av en kalkugn på en 
bondgårds mark, gården Änga. Det var i en hage, där man brutit sig djupt ned från de översta lagren. Man tog 
både kalk och svart skiffer på platsen och brände varje sommar till husbehov minst en kalkugn. Den var byggd i 
stil med en kolmila, liknande i varje fall en mila till utseendet, fast den tändes nedtill i en liten öppning. Den var 
täckt med jordlager o.d., och när den hade nått ett visst stadium av bränning, bröt det fram små blå lågor kring 
hela kalkugnen. Under mörka augustikvällar såg det ut som en häxkittel med de blå lågorna och den vällande 
röken nerifrån dälden, där ugnen brann. 



 207

1940 besökte upptecknaren åter bygden. Den gamla jordugnen var nu ersatt med en modernt uppmurad kalkugn 
och sköttes av yrkeskalkbrännare. Det var nu mera likt de stora kalkugnarna i grannsocknen Gökhem.  
 
Kalkbrytning i Gökhem sn på Mösseberg 
I byn Skår är det stora kalkugnar och väldiga kullar av skifferslagg, de s.k. skiffertippera, där de ha tippat ut 
skiffern. ”Nu baxar de bilarna, och det blir självtipp”, säger en arbetare. Den rödbrända skiffern syns på vägarna 
runt om där i bygden. Men i tipperna är den på sina håll så fast packad, att där är ganska stor växtlighet, och man 
har kört med lastbilar på en väg uppe på tipperna. Men grunden är trots allt en smula opålitlig. 
 
Upptecknaren minns en händelse under en sommar 1927 eller –28, då det regnat ihållande under 36 timmar. Små 
bäckar växte härunder till forsande vattendrag, och ibland svämmade ju vattnet över sina bräddar och tog sig nya 
vägar. En natt uppstod ett dån som av åska. En bäck, som flöt utmed tipperna, hade letat sig in under 
skifferkullen, som var porös invändigt. Det blev ett väldigt ras. Skiffern började flyta med strömmen ned mot en 
liten gård, där brygghuset var starkt hotat. Men ”skifferälven” flöt på sidan om byggnaden ner över en rågåker 
och ett stort potatisland, som blev helt begravna med ett tjockt lager skiffer, hopplöst att avlägsna. Det 
värderades till ett par tusen lass skiffer. Där kalkkörarvägen gått, hade uppstått en ravin hög som ett 
tvåvåningshus. (Den rasade skifferkullen ligger nog snarast i Kleva socken på gränsen till Gökhem) 
Kalkbrytningen i Skår, Gökhem enligt kalkbrännaren Natanael Gustafsson, f. 1879 och jordbrukare Hugo 
Lindgren, f. 1900. 
 
Platsen, där de bryter kalkstenen nämndes hallabrottet. Den kalk, som ska brännas, kallas här vithall. ”Hallstenen 
är själve kalkstenen.” Rödsten ligger uppe på vithallen. Förr talade man också om ”blå vithall”. ”Upp i Hässlet 
bryter de rödsten”, sade Gustafsson. Skiffern är blandad med orsten. Orstensrot är ett lager kalk under jordytan, 
men över skiffret. I Skår ligger skiffret under ett 7 m tjockt lager skifferlera, som skall skottas undan, innan 
skiffern kan sprängas. Det går skifferlager i dagen under leran till 8-9 meters tjocklek. 
Ugnarna ligga, där skiffern finns. Kalksten körs från Hässlet. De olika lagren i kalkugnarna i Skår kallas flor, en 
flo. Ugnen är murad med skifferhaller invändigt och litet jord emellan. Sedan läggs det ”flor” av både skiffer och 
kalk i tur och ordning. Orsten bränns på samma sätt som vithall. Överst läggs ett lager av litet grand obränt 
skiffer och sedan ”jordar” de ugnen. Allt ovan jord beströs med jord. Det kallas att beströ ugnen med 
skifferjord. 
 
Ugnen tänds med ved. Det kan vara motigt att få elden att ta sig. Då stå arbetarna och slå med säckar mot 
eldstaden för att ”slå in draget”. (Jfr vad gamla på Kinnekulle berättat om hur de förr slog med förskinnen). De 
kan få stå och slå med säckar en hel dag, säger Lindgren, innan det tar sig, men denna primitiva metod tycks vara 
utdömd nu. I stället är det vanligt att fläkta med en ”fläkt”, det är helt enkelt en vanlig gammal sädesharpa och 
det går till ungefär, som när man harpar säd, säger Gustafsson. 
På större kalkbruk ha de så djupa ugnar, att de icke behöva jordas, säger Gustafsson vidare. Han tror det är vad 
man kallar ”fältugnar”. Gustafsson har bränt kalk i hela sitt liv. Förr var det att köra stenen bara med små kärror, 
men annars gick det till på ungefär samma sätt.  
 
På vintern bränns inte kalk. Ugnarna stå still mellan oktober och februari. Om det ej är mycket snö, kan de börja 
bränna i början av februari. Men en av kalkugnarnas ägare säger, att ofta arbeta de med bränningen bara i sex 
månader: mars-september, ty sedan är kalksäsongen slut hos jordbrukarna = köparna. Men arbetet i kalkberget 
pågår året om: ”På vintern är det lika mö arbete”, säger en arbetare. Man hugger kalk och skiffer på förlag. Och 
kalken körs fram till ”kalkberget”. Man använder inte här termen ”gruvan” som på Kinnekulle, där kalkugnarna 
är uppförda. Om en kalkugn är fel lagd, kan elden springa upp, och då brinner det inte jämnt. När arbetarna 
börjar plocka ut kalken, brukar det vara glödhett. 
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Tegelbruket på Hönsäter 
På Hönsäter finns en gammal byggnad, kallad tegelladan, men folk vet i flesta fall numera inte vad som ligger 
bakom det namnet. I själva verket har här funnits ett tegelbruk. Det drevs av grevarna Hamilton och sedan av 
Hellekis bolag. Meddelare: Fredrik Karlsson, Friheten, f. 1868. Han har som pojke sett på arbetet. Karl Karlén, 
som till en tegelslagare på Hönsäter. Karl Funke, f. 1867 på Hönsäter. Han har arbetat vid tegelbruket. Magnus 
(Manne) Wikström, f. 1854 på Hönsäter. Arbetat som tegelslagare några år.  
 
Råmaterial: blålera från sjöbotten. Den kunde upptagas endast på vintern, när sjön intill stranden var 
bottenfrusen. Då lät greve Hamilton ta upp lera i drögar = långa kälkar omkring 3 m långa och 60-70 cm breda 
med stakar och järnskodda medar. På dem stod som en låda lik den på vanliga lantbruksvagnar s.k. medbott. 
Man lyfte vid lastning av den ena sidan. Drögen drogs av en oxe. Greven kunde låta köra med 10-12 oxar efter 
lera. 
De högg då hålor i isen, stora som ett bra stort rum, kanske omkring 4 kvm. Och de kunde komma till 12 fots 
djup. All isen togs upp och kastades på ena sidan om hålet. Sedan öste de bort sand, tills leran låg där bar. Den 
togs med skyffel och kastades upp. Skyffeln var som en spade, rundad framtill och med krokigt skaft = vanliga 
skyfflar, som eljest användes i kalkugnen. 
Leran var fet och hal och ville gärna åka av skyffeln. Kring hålan byggdes plankor till skydd för vattnet. Och när 
hålan blev så djup, att en man ej orkade hyva upp leran till kanten, byggdes en ställning av trä, flyttbar, där en 
man kunde stå. Då skyfflade första man upp leran från bottnen till träplattan, varefter andra man skyfflade den 
vidare upp till randen. Djupare än tolv fot kunde de inte ha hålan, utan sedan fick de ta upp en ny håla. 
I drögarna fördes leran fram till tegelbruket av ”körera”, som körde dagen i ände. Oxkörarna lade upp leran i 
stora högar på backen, och där fick den ligga till våren. 
 
Under tak hade de en stor lerkran, som drevs runt av oxar. De kunde köras av unga pojkar. Sagesman Karléns 
bror var 13 år då han körde lerkranen. Lerkranen beskrives som en ståndare, som stod rätt upp med något 
liknande klor nertill. En annan beskriver ståndaren som en axel med några knivblad fästade, så att det påminde 
om en propeller nertill. Detta instrument drevs runt av oxarna i en ”kupa” eller ”träbolk”, i vars botten axeln var 
fästad. En karl var sysselsatt med att ösa i bolken undan för undan samt sand, vissa skyffeltag, så det blev den 
rätta proportionen av lera och sand i massan, som bearbetades smidig. Det måste vara en kunnig karl, som 
förstod sin sak, så det ej blev för mycket av endera sorten. 
I botten på kupan var ett ”munstycke”, där leran drevs ut färdig. Därifrån fördes den av en karl med skottkärra 
till de två tegelslagarna. Dessa herrar voro en tid arbetsgivare åt hantlangarna och betalade dem. Själva fick de, 
som slog sten, betalt direkt av ägaren. 
Leran skyfflades upp på handslagarnas bord, som hade två fördjupningar av en tegelstens storlek. De tog leran 
med bara handen och klabbade ner den i formarna. Ytan strök de slät med en träskiva, som var rät i kanten. 
Under bordet, som var av metall, satt en trampställning. När han, som slog sten, trampa till, då sköt botten under 
stenfördjupningen upp stenen, som sköts över på en bräda, avsedd för två stenar. 
 
Hantlangare, som kunde vara en tös eller en pojke, fick bära bort brädan med de två stenarna till tegelladan, där 
stenarna fick torka. Det skulle vara luftigt, men inte soligt. Hantlangarnas och tegelslagarnas hustrur fick gå där 
och vända på stenarna, tills de blev så pass torra, att de höll att med händerna sättas in i ugnen.  
Sist skulle teglet brännas i brännugnen. Stenarna ställdes på kant med mellanrum. De ställdes över hela ugnen. 
Eldningen skedde i två omgångar, sammanlagt i fyra dygn. Först var det rökeldning i 2 dygn med ved eller helst 
gamla stubbar. När så fukten hade gått ur teglet, eldade de på skarpen med skiffer. Det hette att skarpelda. 
Tegelslagarna hade uppsikten över eldningen. Det var sex ugnar, tre på var sida. Över hela ugnen var som ett tak 
av bränt tegel med hål, stora som en tegelsten här och var. Här ”sulle en se, när värmen gick upp”, säger gamle 
Wikström. Blev det för stark låga vid ett hål, lade de ner en tegelsten i det och öppnade ett annat hål med hjälp 
av en lång järnstång. ”En fick gå och ordna med teglet på den heta hällen. Man gick med träskor, men det var 
hett. Det var svårt att gå i den stronge röken.” 
 
En tegelugn kunde vara 12-15 alnar lång och 7-8 alnar bred och 9-10 alnar hög. Man gick upp på stege. Men det 
var en dörr på ugnen. Det kunde vara 6 man för att bränna en ugn. När stubbarna eldats till glöd, lade de på 
rostjärn. Den glöd, som bildats av stubbarna ”den la en på röstejärna å så lite ved oppå å så skiffern, så en fick ell 
i den. När de tog te med den bästa skiffern me mö olja i, ble de så hett, att de kunde smälta ihop.” (M.W.) 
Skiffern brann som koks. Den var tagen med spett i berget och nerkörd efter häst till stora högar. Sedan, när de 
skulle elda tegelugnarna, fick var och en ”packa = knacka sönder skiffern lagom stor till sin ugn. Den 
”packades” i ett par tre tum långa bitar. Den fick ej vara för fin, ty då smälte den ihop: den ”rysade” ihop till en 
kaka, som inte gick igenom rosten. Man packade med malmhammare på ungefär 1 kg. En fick ta långa spett och 
”skyva”, så skiffern inte låg för tätt. Själva tegelbruket var uppmurat av tegel. (Funke) 
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En karl kunde rökelda i två dygn, men sedan var det sex att skarpelda natt och dag. ”Det var te kasta sig på 
skifferhögarna ett slag”, om de ville vila litet. 
 
Enligt Fr. Karlsson upphörde tegelbruket, därför att det skulle gå svavel ur skiffret in i teglet. Han påstod, att de 
tidigare eldat bara med stubbar och att teglet då blivit bättre. Svavlet skulle verka så, att rappningen vid 
byggenskap inte skulle hänga vid teglet, som det skulle. ”Alundunsta gick i teglet”, säger gamle Wikström, och 
det blev inte så bra då. Men enligt Funke begagnades skiffer vid bränningen här hela tiden även under Hamiltons 
tid. 
 
Mycket tegel skeppades till Jönköping och andra håll. Tegelslagarna hade betalt per tusen tegel. 25-30 000 tegel 
kunde brännas i en ugn. Det gick åt mycket bränsle.  
 
Enligt Manne Wikström. En kunde inte slå mer än 2 000 eller högst 2 500 tegel per dag och kunde då tjäna 2,50 
kr, det var då 1 kr tusendet. När de fick ackord, fick tegelslagarna betala medhjälparen. 1,50 – 2 kr var det 
vanligaste tegelslagerna tjänte. Det högsta de kunde komma upp till var 5 kr på två dygn, de sista åren, då de 
hade ackord och själva betalade sina hantlangare. Då betalte bolaget 7 kr per tusen färdig tegel. Det var tungt 
arbete. Tegelslagarna hade extra betalt, för att de tog upp leran om vintern.  
Pojken som körde lerkranen hade 25 öre om dagen, tolv timmars arbetsdag. Det förekom inte kortare arbetsdag. 
Någon vuxen kunde ”sätta före” oxen, men sedan fick pojken gå där och köra den. Tegelslagarna fick betala 
pojken och den, som öste i lerkranen. Husbonden fick hålla dragarna. Hantlangarna, som bar tegel, hade 12 öre 
och betalades av tegelslagarna. Tegelbruket slogs ner omkring 1884 enligt Manne Wikström, 1886 eller –87 
enligt Karlén.  
 
Enligt Frans i Rakås, f. 1865 i Sävared. I Sävared gjorde de soltorkat tegel, som inte brändes. Det användes till 
hus. Detta var mellan Skara och Lidköping. I Hasslösa, nära Vinninga, finns det en stuga, en bondgård, som 
heter Dahlgren. Den är byggd av soltorkad lera och halm. Stugan är bra stor med 3-4 rum och kök. De fick ha 
tjocka väggar, men det fuktade inte i den. Meddelaren tror 1941, att folk bor där än.  
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Hantverkare 
 
Hantverkarna i Kinnekullebygden var dels självständiga arbetare sådana som Hopparegubben i Österplana, 
toffelmakaren därstädes, Kopparslagaren i Medelplana m.fl. Men dessutom var det alltid en del vandrande 
hantverkare som skräddare och skomakare, ibland bofasta på gårdarna. Och så en del hantverkare med lön och 
stat. De räknades till gårdarnas ”statare” t.ex. gårdsnickarn och gårdsmeden och hade vissa fasta skyldigheter att 
tillverka gårdens redskap och utföra gårdens reparationer, innan de fick arbeta åt andra. Ofta hade de fast 
arbetstid. 
Dessa hantverkare skymta i flera sammanhang i olika kapitel av den stora uppteckningen. Men några exempel på 
deras arbetsförhållanden och skyldigheter samt förmåner ha dock här sammanförts. Givetvis är det ytterst 
ofullständiga stickprov. Frågan är om mjölnarn och gårdsfiskarn borde räknas till hantverkarna. De ha dock fått 
sina egna kapitel. Exempel på av hantverkarna tillverkade föremål bli också endast stickprov.  
 
Gårdssnickaren vid Gössäter och hans familj 
Meddelare: Carl Albert Karlsson, f. i Hangelösa 1879, kom vid 12 års ålder till Kinnekulle, Nysäter på Gössäter, 
Fullösa sn. 
Albert Karlssons far Karl Johansson var född 1845 och kom till Gössäter 1891, där han först fick arbete i 
Oljeverket under patron Lars Kyhlberg. Men det blev en explosion där 1897. Den nye chefen ingenjör Undén 
slog igen Oljeverket, och Johansson blev gårdsnickare på Gössäter. Snickeriet var hans egentliga yrke.  
 
Verkstaden var i ena ändan på en stenstuga, vars andra ände upptogs av dagsverkstugan. Men familjen bodde i 
Nysäter (där Linus Klasson bodde vid uppteckningen 1947) och snickarn kallades allmänt "Karl ve vägen."” 
Mycket av snickarnas tid gick åt till att reparera vagnar. Det var stocka-slädar, arbetsvagnar, medbottnar, 
hökorgar, räfsor m.m. 
Stockasläden körde man timmer med. Det var egentligen två slädar ”me ena stång emellan”. På framsläden 
måste det vara en ”lea-bonke: det var som en planka me hôl i mitten me en järnsprint ner i banken på släden, så 
att framsläden ledade å kunne svänga. Å två stakar var de ve plankans ändar liksom två fasta stakar i banken på 
baksläden. Allt de gjorde far.” På arbetsvagnar gjorde han nya hjul och allt annat träarbete, men inte smidet. Så 
var det me bôttnar, hökôrka å räfser: detta ord används i omväxling med raker.  
 
Om gårdsnickarn fick en stund över, fick han hjälpa till vid reparationer av arbetarbostäderna. Arbetstiden var 
om sommaren från 6 på morgonen till ½ 8 på kvällen med matraster, om vintern från dagningen tills det blev 
mörkt. Lönen var 1,75 om sommaren per dag och 1,25 om vintern. Hellekis bolag hade flera snickare, men 
Johansson var anställd av ingenjör Undén. Han dog mitt i arbetet av ett slaganfall 1901. 
 
Snickarfamiljen vid Gössäter 
Fem barn hade gårdsnickare Johansson hemma. Hans hustru hette Inga Maja och var född 1845 i Ledsjö sn. Hon 
hade tjänat piga hos kapten Tham på St. Lund. Som snickarfru hade hon aldrig någon titel vid tilltal: det var bara 
förnamnet. Inga Maja gick ofta på dagsverken, när folk behövde henne. Hon brukade mjölka i gårdens lagård 10-
12 kor för 25 öre om dagen med början kl. 5 på morgonen sommar och vinter. På vintern kunde det vara svårt att 
ta sig fram till lagården. Det var handmjölkning. 
Med tvätt och städning hjälpte hon i hushållen. Hon gick gärna som hjälpreda hos Thams på Kullebo vid 
Gössäter, dit de hade flyttat. Hon tyckte om friherrinnan. ”Di va ju allti snälla. Ho fick ju mat me sej ofta.” Inga 
Maja var sliten, när mannen dog. Som änka gick hon i hjälparbete för 50-60 öre om dagen och maten. Av 
kommunen fick hon 5 kr i månaden för två barn samt av Hellekis bolag fri bostad och ½ l mjölk om dagen. När 
snickarn dog, var en son, Gustaf, 11 år och berättaren Albert 7 år. 11-åringen fick gå i kalkgruvan och köra 
vagnar upp till ugnarna från vändskivan med häst. Det var en vändskiva i kanten på gruvan. Albert tror, att 
brodern hade 30 öre om dagen men ingen mat, med arbetstid 10 timmar = 3 öre i timmen. Meddelaren brände 
sedan kalk i denna samma gruva, som nedlades 1930. 
 
Gårdsnickaren på Hönsäter 
Meddelare: Gustaf Holmgren, f. på Hönsäter 1854, mycket döv. Han var snickare m.m. 
Fru Kristina Holmgren, f. i Husaby 1862. Hon lämnade de flesta uppgifterna. 
Kalkbrännare Funke, f. 1867, bosatt Hönsäter. 
 
Paret Holmgren hade vid uppteckningen 1941 bott gifta på Hönsäter i snart 61 år. Hennes far hade varit 
kalkbrännare och sedan ”kyrkeväktare”. Holmgrens far var också snickare och stod i verkstad. ”Han hade allt en 
gammal säker far” var hustruns omdöme. Denne, fadern till G. H hade torp, Lissängen, med två kor. Där var stor 
ängsmark att slå men ingen råg. ”Di hade havre å potater å apler å bärbuskar å sötebärsträd. 
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” Sonen hade också torpet i många år med två kor, höns och gris ibland. Så länge han hade torp, arbetade han 
med dagspenning. I dagsverke gjorde Gustaf Holmgren först vad som helst: högg ved, arbetade med lastning vid 
hamnen m.m. Sedan blev han kalkbrännare och hamnade till sist i snickareverkstaden, där han lärt yrket av sin 
far. 
Framför allt hade Holmgren fått göra kalkkärror och lastekärror till Hönsäter och Blomberg – egendomarna hade 
samma ägare. ”De va kärrer te hamna te lasta kalk på å senare te lasta cement.”  
Holmgren gjorde hundratals kärror om året, reparerade i mejeriet, satte in fönsterglas, reparerade i stall och 
lagård m.m. Han gjorde fönsterramar och allt möjligt för köket: bakordningar, skärbräden m.m. Dessutom gjorde 
gårdsnickaren likkistor. Möbler gjorde Holmgren däremot inte i sin verkstad. 
 
I lön som gårdsnickare hade han 30 kr i månaden på vintern och 35 kr på sommaren med arbete från kl. 6 fm. – 8 
em. Därtill kom bostad, vedbrand, 2 l söt mjölk och 2 l separerad mjölk som statare. 
Enligt Funke utfördes lagning av kalkarbetarnas kärror av gårdsnickaren, men arbetarna fick själva betala 
arbetslönen.  
 
Snickaren på Råbäck 
Enligt hustrun Tilda Eriksson, f. 1865. 
Mannen, snickare Gustaf Eriksson, född 1873, kom dit från Tådene vid 21 år. Han bodde i gårdens hus intill 
bagarstugan. Han hade att snickra jordbruksredskap, vagnar, harvar, plogar, slädar. I samarbete med 
gårdsmeden. Första tiden hade han fri bostad och dagspenning: 2 kr om sommaren, 1,50 om vintern. På 
sommaren var arbetsdagen 12 ½ timmar, på vintern 8 timmar. Rikligt med arbete. Ingen annan ledighet än på 
”aftera” efter kl. 12, det vill säga på julafton, påskafton, pingstafton och midsommarafton. 
 
Snickarverkstaden låg på gaveln av huset, där tre familjer hade rum och kök, d.v.s. det var öppen spis i båda 
”rummen”. Smeden, snickaren och lagårdskarlen skulle alla baka i bakköket, som samtidigt var lagårdskarlens 
enda kök. De andra kokade på den yttre av sina öppna spisar. 
I 42 år var Gustaf Eriksson gårdsnickare på Råbäck.  
 
Torpare-snickare på Blomberg 
Enligt Hilda Gustafsson, Loftarebacken, Blomberg, f. 1881. Fadern var torpare, men tillika snickare. Han gav 5 
kr i månaden för torpet och hade dagspenning för arbetet, 1 kr, då barnen var små, på slutet 2,50. När han dog 
1933, var han pensionerad. 
Det var i den gamla tiden ofta svårt att avgöra, om ett bruksföremål var yrkesmässigt gjort eller hemgjort, ty 
torpare och bönder m.fl. var i regel själva hantverkskunniga i stor utsträckning. De utvecklade både skicklighet 
och uppfinningsrikedom. Bl.a. var de kunniga i att behandla trävaror, så att de höll bättre. Trä konserverades 
t.ex. genom kokning i vatten. Stenhuggare Törn skildrade denna metod i fråga om träskedar och slevar av oxel. 
De sprack aldrig sedan. Oxel är seg och hård, asp lösarbetad. Ask hård, men spricker lättare vid torkning. 
Mjölspänner av asp, gjorda av urholkade stammar, var troligen vattenbehandlade för att hålla bättre. Sådana 
fanns ex. i Sextus soldattorp, där den största spannen var 74 cm hög och ½ m i diameter. (Se kap. om 
soldattorpet). Många snickrade föremål tas upp i kap. Bohag. 
I samband med snickarna skall dock här nämnas några mera yrkesmässigt gjorda vagnar och träföremål.  
 
Hökorg: hökôrje 
Enligt Anders Törn, f. i Österplana 1869. 
Hökorgen var ett lågt åkdon företrädesvis använt vid höskörden, men även brukat på andra vis. Uttal: hökôrje. 
Det var ett lågt åkdon med spjälor på sidorna. Över hjulen låg det grangrenar i kors. I lövklädda hökorgar åkte 
ungdomen till Kinnekulle till bärsöndagarna och ibland till Lundsbrunn, som hade stor allmän 
midsommarfirning på söndagen efter midsommar: Lundsbrunnsöndagen. 
Upptecknaren ville gärna översätta ordet hökôrje med det rikssvenska ordet skrinda, men den mycket sakkunnige 
Törn blev därvid upprörd. Enligt hans språkbruk och ortens betyder skrinda ett åkdon på medar. Hökorg ska det 
vara!  
 
Stockalass med marvidjor och Nötbindslen 
Meddelare: Magnusson i Hulegården, Medelplana. Hans skildring avsåg faderns tid. Fadern f. 1846. Stenhuggare 
Fritz Gustafsson, Fullösa och Österplana, f. 1895. 
Stockalasset beskrivs bäst genom ritningen. Det kunde även kallas långlass. Stakarna, som stod upp vid lassets 
ändar hölls ihop med s.k. marviijer (långt i). 
 
Det var alltså bindslen att spänna över stockalass med. ”Marvijan” var av fingertjockt snott vide, troligen två 
vidjor i varje. 
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På mitten var det ett led: de var liksom krokade i varann. Enligt Fr. Gustafsson var marvija egentligen av vide 
och spändes över lass, men senare kunde de lägga rep på samma vis över lass och behålla det gamla namnet: 
marvija. mycket mera förr.   
De kunde också lägga marvija på en gärdesgård. Magnusson hade i sin ungdom hört, att de gjorde ett slags 
gångjärn på dörrar av vidjor. Man snodde i faderns tid även ihop bindslen av sälgvidjor att binda kor med: 
nötbindslen. 
 
Farfarsstol, av somliga kallad Kinnekullestol  
Enligt föreståndaren för Lidköpings hembygdsmuseum, herr Benj. Lidholm, en vanlig gammal ”farfarsstol i 
allmoge och arbetarhem. Stolen har tillhört Klasa Hanna i Helgarum. Stolen kan fällas framåt och bli bord. M. 
Andersson, hembygdföreningens intendent, köpte stolen i Helgarum på auktion och ritade den. 
 
Gårdsmeden 
Enligt fru Tilda Eriksson, snickarens hustru på Råbäck, dit hon kom 1888. 
Smeden på Råbäck bodde i ett flerfamiljshus nära smedjan, som låg längre utåt åkern till. Lyse var på den tiden 
fotogenlampor både i hemmet och i arbetet på verkstaden. Smeden och snickarn hade ungefär samma villkor. 
Hantverkarna började dagens arbete kl. 5 på morgonen. Gårdsmeden hade att arbeta med nästan allt, som hörde 
till yrket. Han skulle beslå vagnar, göra harvar och plogar, laborera med vatten- och ringledningar m.m. 
 
Enligt smeden Martin Gabrielsson, f. på Råbäck 1869. Smed sedan 1891. Fadern var också smed men sågade av 
sig en hand. Harvar, plogar o.d. var alltid hemgjort. Man hade reparation på vagnar och slädar. Alla söm till oxar 
och hästar skulle göras på gården. Värst var det att sko oxe, men det behövdes endast, när det var halka. Oxens 
sko var bara som skålla på ena sidan med tre sömmar och en pigg. Oxar skoddes på utsidan av alla fötterna. Det 
var tvunget på isgata, men ”det var ett elände att sko en oxe, för han ryckte”. Tre karlar fick det vara om en oxe. 
Man hade en vev med en rulle ända upp i taket, slog ett rep om foten nedanför de små klövarna och vinschade 
upp foten. ”Sen fick en sätta knä emot. Foten gick fram och tillbaka.” Oxen röt nog ibland, men det hela gick rätt 
fort. Skon hade en platta på ena sidan. 
Galler och grindar var smidda av gårdsmeden, ex. gallret kring terrassen vid trädgårdens grindar. 
På faderns tid bodde smedsfamiljen i samma hus som snickarn och lagårdskarlen med gemensamt bakkök. 
Till smedjan höll gården stenkol.  
Smeden fick hjälpa till med byggen och annat snickeri, om han ej hade fullt arbete i smedjan, och han gjorde de 
stora slakterna. Det blev inte mycket tid att smida åt andra. 
 
Livsföring och villkor för smedens 
Gabrielssons far hade full stat till 1887. I kanna mjölk, omkring 5 tunnor råg, 3 tunnor blandsäd, möjligen en 
tunna vete (?). En skeppa ärter och malt till dricka. Man bryggade till jul och på våren, och malten räckte till en 
60-kannors tunna två gånger om året. 
I klädväg fick man ingenting. I pengar trodde sonen, att det varit 125 kr om året för fadern. Arbetsdag 5-8. 
Middagsrast på sommaren 2 timmar, på vintern en timme, och då arbetade man, så länge man såg. Sön- och 
helgdagar var lediga. Till staten hörde ved: kastved och ris.  
 
Matordning och mattider för smedsfamiljen i faderns tid: 
En kaffeskvätt vid arbetets början kl. 5 
Dagmål = frukost kl. 7, i regel sill. 
Middag kl. 12: gärna fläsk, potatis med flottdopp. 
Kvällsmål kl. 8: välling eller vassgröt och mjölk eller matrester.  
Det kunde hända man kunde slinka in mellan middag och kvällsmål för att få en slank kaffe.  
 
Smedens barn fick tidigt börja arbeta på herrgården. Martin gick tre somrar i trädgården från 13 år med 25 öre 
per dag första och andra sommaren, men 48 öre tredje sommaren. Då fick också han börja kl. 5 på morgonen. 
Stat för smed slutade en tid, när patron Erikssson arrenderade gården av baron Klingspor. Det var 1887, och 
sedan blev det dagpenning + bostad + vedbrand + potatisland och litet trädgård + en kanna mjölk. Någon timme 
togs bort av arbetstiden och kontantlönen blev 1,25 per dag. 
 
Martin Gabrielsson (meddelaren) var i Lidköping hos en smed i några år, men blev smed på Råbäck 1890. Då 
hade han 1,75 om dagen. 1892 gifte han sig och fick sedan 17 öre i timmen och först igen stat, men snart fick 
han 3 l mjöl, ved och bostad samt 1,70 per dag i tio timmar. 
Fadern fick rum ovanpå sonens bostad. 
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Smeden och snickarn var nog litet förmer än lagårdskarlen, sade f.d. barnjungfrun Augusta Andersson, f. 1857. 
Men de hette i alla fall ”stater (statare) 
 
Sadelmakaren 
Meddelare: Augusta Andersson, f.d. barnjungfru på Råbäck, f. 1857. 
Tilda Eriksson, husjungfru på Råbäck sedan 1892 g.m. gårdsnickaren. 
Enligt Augusta kom det varje år på hösten en sadelmakare till gårds för att laga selar och möbler. Han bodde i 
drängkammaren, troligen ensam och åt troligen inte med personalen. Han var liksom snickarn och smeden litet 
förmer än lagårdskarlen, men de kallades statare, vilket inte sadelmakarn gjorde. Han bodde ju inte på gården. 
Enligt Tilda Eriksson bodde sadelmakaren på hennes tid på Törnsäter och kom på våren. Han brukade stanna i 
flera månader, kunde t.ex. komma i februari och ibland vara kvar till midsommar. Han bodde och höll till i ett 
hus på gården intill ena flygeln. Det var stall förr, och det blev slutligen samlingssal. 
Gården höll sadelmakarn med all material, men han medförde egna verktyg. Mest sysslade han med selar o.d., 
stoppade om möbler m.m. Det upprepades ännu 1940, då uppteckningen gjordes, men det var sonen, som nu 
utförde arbetet.  
 
Skomakarn 
Enligt rättare Johan Svensson-Lind, f. 1869; ävenså var han son till rättaren på Hjälmsäter, som uppteckningen 
mest härrör från. Skomakarn kom med lärling till hög som låg och skulle ha mat och bostad. Var det dåligt på ett 
ställe, ville de inte gärna dit mer. Storstövlar och kängor brukade skomakarn förfärdiga. På Hjälmsäter fick han 
göra ”greves” och de grevliga barnens stövlar. 
 
Enligt greve Gilbert fick både skräddare och skomakare utrusta pojkarna för skolan i Skara. Men personalen fick 
köpa i staden. 
 
Hos statarna brukade skomakarn slå sig ner. Innan han kom, hade statarn slaktat sin ko och skickat huden att 
beredas, ty om kohuden blivit beredd i staden, räckte den till ovanläder till ett stort hushåll. 
 
På Hjälmsäter brukade statarna köpa en gammal ko för 30 kr och ibland under denna summa. ”De fick ha ná stå 
och for lite i lagårn te slakten. 
I lön kunde de ha 100 kr och 30-40 till ”slaktpenga”. Sedan föll detta bort, och det blev endast lön.  
 
Torpardottern gamla mor Betty på Österäng, Forshem, berättade om en hemskomakare, som arbetade som 
yrkesman på kvällarna. Det var hennes far, som var skomakare. På dagarna arbetade han på herrgården för 75 
öre, men på aftnarna satt han hemma med skomakeri. Kunderna hade ibland sulläder med sig, men ibland fick 
han släppa till det. Det fanns ett garveri nere vid Stampen vid Forshems kyrka. Där gjorde de läder. 
Skomakarn hade en skostol, som var omkring 70-75 cm hög och 45 cm bred. Den var som ett lågt bord. Där låg 
sula och verktyg, borr. 
 
Om kvällen fick barnen sitta och lysa fadern med ”ljusesticka”, någon gång ända till kl. 12, fast de skulle till 
skolan nästa dag. Eller de måste valla korna efter skolan, och innan de gick till skolan, måste de föra ner korna 
till sjön. 
Enligt Hulda Karlsson, f. i torpet Nedre Vessla 1882 fick de barnen ännu omkring 1890 stå och lysa fadern med 
sticka, medan han vinterkvällar arbetade på att göra sockor till innebruk åt dem.  
Skor med näversulor var ett äldre stadium. Mor Betty, f. 1852, hade i sin barndom haft skor med näversulor och 
lädersulor utanpå. Men fadern, hemskomakarn gjorde inte näversulor, bara lädersulor. Inte heller gjorde han 
träskor – de köptes. Jfr toffelmakaren. 
 
Trätoffelmakaren 
Meddelare: toffelmakarens änka Anna Lovisa Pettersson i Österplana. Hon var född där 1851. Dottern, frk 
Hanna Johansson sekunderade den gamla modern. Uppteckningen gjord 1945. 
Sedan 1866 hade Anna Lovisa varit gift med toffelmakare Pettersson som var ofärdig i ryggen och året runt 
arbetade med att göra trätofflor. Det vill säga endast bottnarna var av trä med läder fastspikat ovanpå. Men det 
var en stor konst att tälja, gröpa ur träbottnen, så att den fick passform och inte gjorde folk ömfotade. 
En av Petterssons kunder stenhuggare Törn, f. 1869, visste bra besked: ”Ingen gjorde så bra toffler som han. Di 
va så goa te gå på. Di ble allri ömfotade då. Han gröpte ur dem me skejärn.” Toffelmakarens träbottnar var i 
högsta grad handgjorda. Det började med, att han inköpte stora träd, och han fick hem dem genom att hyggliga 
grannar, som kunde röra sig, gjorde ”körehjälp”. 
Det var mest björk, ty det var det starkaste träet. Toffelmakaren märkte av på stammen och sågade av. ”Han såga 
noga isär klumparna.  
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De va bara botten av trä; sen va de lär (läder).” Träbottnen sattes på en läst. ”Sen hade han en ståltråd, som han 
gjorde sinker av = märlor.” Det var bra grov förkopprad ståltråd, ungefär så tjock som en hårnål. ”De va ell i 
spisen för jämnan, när han täljde bottna”, berättade hustrun. ”Vi hade ve förr jämnt inve spisen. Sedan gjorde de 
fint på lördag: ”Den stora kobben fick vi ta ut på lördagskvällen.” Och de anhöriga visste också, att han satt och 
täljde ur skobottnarna, ”så di va goa å gå på”. Redskapet beskrevs sålunda: ”Han hade som ett litet järn, skejärn, 
som va runt å krokit i toppen å vasst bara ve en kant. I trätoffelns botten på sidan var det som en liten ränna. 
Över den träddes lädret, och man satte sinkorna över en ståltråd, som fick löpa utmed skons kant. Och så slog 
man in sinkorna med hammare. Han hade även ett annat järnverktyg att sira lädret med. (Den gamla änkan 
skänkte till Hembygdsföreningen ett par tofflor med träsulor, ett mönster, ett skedjärn och ett annat verktyg) 
Eftersom mannen var ofärdig, kom många hårda sysslor på hustruns lott, t.ex. att tröska säd med prägel: präjel. 
 
Skräddarn 
Enligt rättaren J. Svensson-Lind, f. 1860, rättarson på Hjälmsäter. ”Skräddarn kom å sydde pälsar å 
vammalsrockar: långa pälsar nerom knäna. Å längre mä eller skinnkofter te flickorna. De bar dem långt fram på 
våren, men mor, ho hade ingen.” 
Det var ju vanligt, att skräddarn liksom skomakarn kom och slog sig ned i hemmet, även i de mycket trångbodda 
torparhemmen. Även dessa yrkesmän hade ibland torp med dagsverken i villkor. 
 
Torparen Alfred Svensson på Österäng, Forshem, f. 1870, berättade om sin far, att han var torpare på Österäng, 
men som han var skräddarson, så hade han själv blivit litet skräddarkunnig och sydde kläder åt sin familj. Denne 
torpare var född 1809. I åtta år hade han till och med varit skräddaregesäll. Mästern, som han hade lärt hos, hade 
6-8 lärlingar med sig. Meddelarens mor spann tråden själv av eget lin, som odlades i torpet. Det var en särskild 
konst att spinna tråd. 
 
Mor Betty, torpardotter, Österäng, f. 1852. Hon berättade, att till dem kom det en skräddare Nord och sydde åt 
hela familjen, byxor, västar och liv. Det var inte längre korta byxor.  
 
Skogsarbete 
Det kan väl diskuteras, om skogsarbetet kan räknas till hantverk. Då skulle lika väl kalkbränningen och i all 
synnerhet stenhuggeriet räknas dit. Men stenhuggeriet är ju så omfattande på Kinnekulle, att det måste ha eget 
kapitel. I fråga om skogsarbete är stoffet betydligt fattigare. Det får komma med på kap. om hantverk. 
Meddelare: förman Karl Funke, Hönsäter, f. 1867. 
Fadern var egentligen kalkbrännare, men hade en del av året fått arbeta i skogen med huggning, då det inte gick 
att hålla på med kalkarbetet. Han dog 1891, och sonen gick i faderns spår och arbetade ibland i skogen med en 
lön av femtio öre famnen för barrved och 60 öre för lövved (ek och björk m.m.) Famnen skulle vara tre alnar hög 
och tre alnar lång. ”Dä va te ta’t på rot å såga ner i sex-kvarters ved å klyva å lägga upp veden.” De tjocka 
stammarna delades i ”fyr-klöve”. De tunnare stammarna var det att ”slå isär”. Ibland vid skogsarbete fick de ta 
någon sågstock med till plank o.d. Sådana kördes till sågen med hästar. Det var såg vid Sjörås med vattenhjul. 
”Sedan satte de in turbiner ett tag, till ho brann ner för fem år sedan.” (Upptecknat 1941) 
Det var på ”sågebacken” vid Sjörås, som de hade slåtterkalas sedan de hade slagit av ”Sjöråsänga”, den sist 
slagna av Hönsäters ängar.  
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Tunnbinderi och laggkärlstillverkning 
Enligt Manne Wikström, f. 1854. 
På Hönsäter, Österplana, hade de förr alunbruk, där det förbrukades stora träkar och tunnor. Två karlar arbetade 
med tunnbinderi året om, den ene som dräng, den andre som ”själva tunnbindarn”. Denne hade betalt visst för 
styck och gjorde tunnor och alla kar. Torp hade han inte men bostad och kofoder.  
 
Tunnbinderi för cementfabriken 
Enligt tunnbindare F.V. Sjöberg, f. 1869 (i Ryssby, Kalmar län). Han kom 1893 till Hönsäter och fick genast 
plats i tunnbinderiet, som arbetade för Hellekis bolag med cementfabriken. Fabriken stod färdig 1892, och 
Sjöberg var 1893 med om att packa de första cementfaten, som gick från bolaget. 1893 (ska troligen vara 1913) 
övertogs rörelsen av Skånska Cementbolaget. Sjöberg hade blivit anställd i cementfabriken genom disponent  
Hillfors och hade förut arbetat på cementfabriken vid Degehamn på Öland, där Hillfors var ingenjör. Egentligen 
kom Sjöberg till Hönsäter bara för att se fabriken i sällskap med en kamrat. Men båda två ”fastnade” på orten. 
Sjöberg gifte sig med en kalkbrännardotter, f. 1867 på Hönsäter. I tunnbinderiet kom Sjöberg in 1894.  
 
Att stapla stav 
Småpojkar arbetade ofta med stavern. Stav kom från Hilderingsberg åt Värmlandshållet, fraktad på skutor. Den 
skulle sågas, så den passade till fat. Den var av olika bredd: 2 tum, 2½ tum, 3 tum, 4½ tum, 5 tum. På stavgården 
skulle den staplas och torkas. För att torka väl lades stavern i stapel 5-7 i bredd i korslager som en väl ordnad 
brasa. 
Barn, kvinnor och gamla staplade stav. I en normal stapel beräknades 1000 stav. För det fick man 25 öre. 
Staplarna med den smalaste sorten betalades med 35 öre, ty de innehöll flera stav. 
Bottenstavern (bôttnastav) var omkring 15 cm långa och omkring 5-7 tum breda. Med den fick man stapla 
stavern 2.2 eller 3.3 och detta blev mindre betalt. Barnen staplade hellre den andra, som betalades bättre. För 
bottnastavern fick man 7-8 öre per 500 stycken. På vintern under kyla kunde tunnbindarn själv få gå och stapla 
stav.  
 
Behandling av stavern m.m. 
Stavern formades i en spetsmaskin. Denna tog av stavern på sidorna, så den blev bredare på mitten. Därefter gick 
stavern in i en avkortningsmaskin. Där gick den in på tvären. Avkortningsmaskinen ”fräsade ut” stavern på 
ändan. Det blev en liten kryssning i varje stav på båda ändar, så man kunde passa in botten. 
Maskinen nummer 3 var oppsättarsmaskin. Där stod en karl och matade in stav. Det vill säga, han förde in staven 
på ett matarbord i ett par grytor, där ringarna satt. När tunnan var fullsatt med stav, trampade man på en fjäder. 
Då pressades tunnan ihop. Järnbanden från grytan fastnade på den. Tunnan ramlade ner med ett järnband i var 
ända. Maskinen sköttes av unga pojkar på 15-16 år. Sedan tog tunnbindarn vid och satte på 4 bukband på varje 
fat och 6 laggband, sammanlagt tio band. De fyra bukbanden sattes två från var sida, där tunnan var tjockast. 
Som verktyg begagnades en drev-holt och en dexel. Dexeln var som en bred hammare med en svängd yxegg 2½ 
tum bred i den andra änden med sväng att holka ur bandet med. (Jfr en silltunna, med jack, som holkats ur 
tunnbanden med dexeln). Drev-holten var lätt urholkad efter tunnans rundning.  
 
Hugga käpp till tunnband 
På vintern arbetade man huvudsakligen med att hugga käpp. Det var hassel, som höggs med små yxor i 7 fot 
långa käppar. Man kvistade dem i skogen.  
Gårdsägarna körde käppen till stationen, och tunnbindarna lastade dem på järnvägsvagn, som förde dem hem till 
tunnbinderiet. En vinter tog de 180 000 käpp på Gössäter med många man i arbete. På omkring 3 månader kunde 
det bli 7-8000 käpp per man. Man fick 5 kr tusendet för huggning i högar. 
Man hämtade käpp ända från Billingen, där det fanns gott om hassel från Backa gård. Käppen fördes därifrån till 
Skövde f.v.b. På Råbäck och Hjälmsäter höggs också käpp. En del körde ner käpp själva från dessa gårdar, och 
käppen skars sedan vid fabriken. 
I tunnbinderiet klövs käppen mitt itu med dexeln. Var käppen grov, kunde även halvan klyvas. Det blev då fyra 
band av en käpp. Efteråt jämnades käppen med en mycket vass bandkniv vars översida var ungefär 41 cm och 
vars egg var omkring 28½ cm. Handtaget var av trä. 
 
Tunnbanden 
När banden var skurna, tog man tre band och satte dem i en s.k. bockskiva, där band gick emellan två klossar. 
Sedan skar tunnbindarn tunna spröt av en sticka, som de virade om de tre banden, så det blev en ring. Tio ringar 
lades på varandra. För trettio band betalades 1 öre styck = 30 öre. Nu var tunnbanden färdiga att användas. De 
ställdes på varann och lagrades i en bod att lufttorka. 20 ringar åt gången kunde ställas på varann. Om ringarna 
blev för torra, kastades de i en sump vid den maskin, som drog fabriken. Man använde de även björk till ringar. 
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Hasseln räckte inte till, utan man fick till och med importera pilband från Holland. På slutet var det 14 man, som 
var tunnbindare. De arbetade var för sig per styck med ackord.  
 
Tunnornas packning och lastning 
De packade tunnorna packades på platta trallor. Tunnorna stodo rätt upp, och det var inga kanter på vagnarna. På 
varje vagn togs 20 fat, 3 eller 4 i bredd. 
Från packboden gick vagnarna av tyngden först till en växel. Från växeln fick de ny fart i sluttning mot sjön, fast 
det var litet jämnare ner igenom. En gång for en lastad vagn rätt ut i sjön. 
På var tralla stod en man baktill. Han bromsade med en stång, som gick på sned neråt och kunde bromsa hjulen. 
Hålen för bromstången var baktill i ändan på trallen. Den tog på ett av de bakre hjulen. Man kallade det 
bromshålet. Bromsstången var av björk med en tung kloss av ek. Bromsaren fick måtta mot ena bakhjulet och 
trycka sig på med sin egen tyngd, om det gick för hastigt. 
Lastad tunna vägde 180 kg, och lönen för lastad tunna var tio öre. Arbetaren fick ösa cement i den på en våg. Det 
var en handvåg, som kunde flyttas av två man. Tre man packade hundra fat per dag. Mest användes 
benämningen tunna, men en och annan av de gamla sade bytta. 
Tunnbindarens hustru = byttebasens fru, brukade kallas byttebasisa långt in på 1900-talet, men hon vill inte 
gärna 1941 kännas vid det namnet.  
Faten lastades på slupar. På vintern gick cementen per järnväg till Hellekis och Gössäter. Det mesta gick till 
Gössäter på ett särskilt spår, som används än idag (upptecknat 1941). 
 
Tunnbindaren änka berättar: byttebasisa 
Meddelare: Fru Anna Karlsson-Roth, f. 1875. Fru Roth kom till Hönsäter som nygift 1905. 
Roth var tunnbindare från Småland. Han var med om att bygga den gamla fabriken och kom de från Norge, där 
han varit på tunnbinderi och cementtillverkning. 
1905 hade Roth 35 öre i timmen. Dessutom fri bostad och vedbrand under Hellekisbolaget. Han gick i början 
som vanlig arbetare, men blev sedan förman, byttebas efter sin bror. 
Under världskriget fick han något ökad timpenning. Han blev medaljör med gratifikation av det gamla bolaget, 
när Skånska Cementbolaget övertog rörelsen. 1925 blev han sjuk i astma, dog i november 1926. 
 
Roth gjorde tunnor. Det var många tunnbindare, kanske tjoget. De fick gå i skogen och ta hasselkäpp, som 
fraktades hem. Arbetarna sutto sedan i tunnbinderiet och klöv käpp. Av grova käppar kunde man få två-tre band. 
Betalningen var 1 öre käppen. Det gällde att hugga så mycket, att man kunde tjäna sig dagspenningen.  
Bolaget hade skogar på Blomberg, där de högg käpp. Likaså högg de käpp i Österplana samt uppåt Billingen. 
De ”läste” högt med hasselkäppar i stora skrindor med två hästar före. Löven skalades av på platsen, där hasseln 
höggs, men den var ej barkad – det gjordes inte sedan heller. Lasset bands över med kättingar och kördes direkt 
till tunnbinderiet. Tunnor användes till cementen. 
När käpparna kommit fram, klövs de och lades i rullar i höger. När de sedan skulle användas till tunnorna, lades 
de i blöt i en damm ungefär ett dygn. Sedan var de färdiga att sättas på tunnan med vissa jack. 
Staver till tunnorna togs med båtar till kajen vid Hönsäter. Stavern kantades i maskin. De gick ”i botten”. I 
maskinen skars han lagom bred. När stavern kom till uppsättarmaskinen, stod en pojke där och plockade in alla 
staverna.  
Barnen staplade staver för 25 öre tusendet. Var de rappa, kunde de hinna lägga upp ett par tre tusen på en dag. 
Mödrarna hjälpte till. 
Roth, som var förman, skulle veta hur många tusen stav, som låg i stavgården. Förmannen hade listor på vad var 
och en staplade och hur många tunnor var och en hade gjort. 15-16 års pojkar fick gå vid maskinerna och plocka 
undan staver o.d. De skulle ha en viss ålder och undersökas av läkare. 
 
I regel var det intet nattarbete i tunnbinderiet. Någon gång kunde man få lov att arbeta på övertid, om det kom 
mycket båtar och skulle ha en last av många fat. ”Då kunde en få gå ner med mat mitt i natta.” På upptecknarens 
fråga, om de inte hade kallat tunnorna för byttor, medgav fru Roth detta, men tillade, att detta bara var öknamn 
på dem. Hon hade själv kallats byttebasisa och det ville hon inte kännas vid. Det betydde byttebasens hustru.  
 
Laggkärl 
Meddelare: torparsonen Frans Lind från Österäng i Forshems sn, född 1862. 
Fadern var laggare. Han hade detta som binäring utom att han var torpare på Österäng med en dagsverkestid av 
12 timmar från kl. 5 på morgonen till 8 på kvällen. Han kom ofta inte hem förrän i niotiden. Detta var ju på 
sommarn. På vintern var dagsverket kortare, och då måste hyvelbänken stå vid sidan i familjens enda beboeliga 
rum, som var ungefär 9 X 9 alnar stort och där man bodde omkring tretton personer, när familjen var fulltalig. 
När laggaren höll på att tillverka något ”förfärligt stort lakekar, då fick en allt smita omkring” berättade Lind.  
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Den mesta laggveden var ”utå talle”, men man begagnade både tall och gran. Till herrgårdens laggkärl fick 
torparen ta laggved på dess skog. Även andra, som ville ha laggkärl, fick själva släppa till virket.  
En del av laggveden förvarades på vinden. När den hämtades ned, lyste sig laggaren med en ljusesticka. Ingen 
kan förstå, sade Lind, att det inte tog eld, när de gick med ljusesticka. Mor kunde bära den i mun, när hon gick 
upp på vinden för att hämta något. Stugans tak var av halm med torv ovanpå. 
Laggved kunde ibland säljas på auktioner bland annat lösöre. Det togs hem kubbar på vedbacken. De klövs där, 
bredare och smalare efter kärlens storlek. 
Till stora kar satts en tvärslå inunder, och ”laggera” gick 1-2 tum under botten, så att botten ej vilade på golvet. 
Lagg-gjorder tillverkades av grangrenar. Till stora kar fick de ta hela yngre träd, helst som hade vuxit efter 
marken. Inte sådana, som vuxit rakt. 
När laggaren gick genom skogarna, fick han jämt gå och leta efter sådana träd för att sedan ta dem vid behov. 
Han fick ta träd i Österängs skogar. ”Sedan tog de själve stammen te slager: ”Liggara” kalla di de där.”  ”Det 
måste vara tjur i virket te laggjorda”, sade meddelaren.  
Det blir så hårt då. När de då värmer det, kröker det sig lätt och går att forma efter kärlet. De ”skär och täljer 
bort”, så det blir inte ner än halva trät kvar. ”Må tro, de är bra grova”, laggjordarna. ”Andra gjordar än av trä, di 
rostar. Och det är ju inte bra på lakekar”, tillägger Lind. Numera har de galvaniserade gjordar, men ”trägjorda di 
var bättre, men rätt som det var, så small de åv ena gjord, när det blev hett vatten å stävera smällde. Far gjorde 
bäljer (baljor), stopar, vattenämbar. Det var kalvastopar med handtag å drickeskanner. Halviska var som en stope 
att mjölka i.  
Rengöring av laggkärl 
Enelag skulle det jämt vara vid rengöring av laggkärlen. Man kokte ris och kvistar och allt. Ibland lade man riset 
i kärlet och slog kokande vatten över. Det blev rent, och det blev god smak och lukt i kärlet efter enelagen. 
 
Ungdomsarbete i Hellekis bolags tjänst 
Fiskarsonen Fritz Wikström, Hönsäter, berättar: 
Han är född 1883. Far och farfar fiskare. De bodde på fiskartorpet Wiksnäs. Vid 14 års ålder kom Fritz i arbete 
för Hellekisbolaget och har hållit på alltsedan dess. Nu i Skånska Cementbolaget. 
Han gick en tid som passpojke i tunnbinderiet. En tid i smedjan. I fem år var han cementpackare. Som 
tunnbindare gjorde han cementfat. Sedan 1924 har han arbetat på verkstad. Som pojke fick han plocka stav av ett 
cementfats längd: 1000 stav på 0,.90 cm för 25 öre. Det var stav på 2½ - 4 tum. En stapel på 4 tum med 5 stav i 
vart lag och högst 200 lag = 1000 stav – 25 öre. Var man riktigt arbetsam, kunde man tjäna 75 öre per tio 
timmarsdag. Det blev annars 6 öre i timlön och 10 öre i timmen, då man blev litet äldre. Vanlig timlön för 
fullgoda arbetare på slutet av 90-talet var 15 öre i timmen. 1902 fick W. Som 20-åring 17 öre i timmen. Ingen 
lön in natura. Även hyra måste de betala.  
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Kopparslageriet i Medelplana 
Meddelare: Erik Eskilsson, den siste av de tre Eskilsönerna, som arbetade på Kinnekulle i kopparslagaryrket. F. 
1882, död 1919. Upptecknat hos honom 1940. 
Ida i Vråna, närmaste granne till kopparslageriet, f. 1864. Änka. 
Kära Mor, Ida Persson i Stenhuggargården, Västerplana, f. 1862. Skolkamrat med andra generationen Eskilsson. 
Stenhuggare Anders Törn i Österplana, f. 1869. 
Fru Hulda Karlsson, stenhuggardotter från Medelplana, f. 1882, skolkamrat med Erik Eskilsson. 
Benjamin Lidholm, Lidköping, målare, föreståndare för Hantverks- och Sjöfartsmuseet, mycket 
hembygdskunnig. Har varit med om bouppteckning i kopparslageriet. 
 
Ida i Vråna skildrade (21/7 1947) vad hon visste om kopparslageriets tillkomst. 
Gustaf Eskilsson hade kommit vandrande från Sala med gesällbrev på fickan som kopparslagare. Då hade de 
alunbruk på Hönsäter, men ingen, som kunde laga pannorna. Då ville greve Hamilton på Hönsäter, att han skulle 
slå sig ner på Kinnekulle och hålla en kopparslagarverkstad. Gumman skildrar det sålunda: 
”Då fick han tomt av den allra gamlaste greven Hamilton på Hönsäter, farfar te greve Gilbert på Blomberg, som 
dog nyligen å far te landshövdingen Adolf Hamilton å greve Gilbert på Hjelmsäter. På den tia hörde Gustafsdal 
(kopparslageritomten) te Bossgården. Den ägdes också av greven på Hönsäter. Den fick namn av Gustaf 
Eskilsson. När kopparslagarn byggde, ansågs det för grevens. Men det blev lantmäteri senare, troligen på 1860-
talet och blev allmänning. Det är allmänning lika väl som Vråna. Det fanns vatten här å blev därför allmänning, 
så alla böndera fick vattna här.” 
Ida berättade vidare, att Gustaf Eskilsson först satte upp en liten dålig verkstad. Sonen Emil byggde en ny, när 
Ida var ung, och han bodde med hustrun Tilda och sina barn i kammarn invid verkstaden. Så dog gamle Gustaf 
och då flyttade Erik upp i stugan. Kammarn blev gesällkammare. Stugan var också byggd av gamle Gustaf 
Eskilsson. Den är senare moderniserad av sonsonen Erik. 
 
Gamle Eskilssonsa sa folk, när de talade om kopparslagarfrun, den första. Men sonen Emils hustru blev madam 
Eskilsson. Men de hade inte några gesäller. Det var på den tredje kopparslagarn, Erik Eskilssons tid, som 
kammarn blev gesällkammare. Mer berättade inte Ida i Vråna den gången. 
 
I gesällkammarn står ännu en kakelugn och det är halvmörka blommiga tapeter och en rad kaffepannor m.m. där. 
Lidholm säger, att kammarn inte bara var gesällkammare utan också upplagsrum för färdiga kopparkärl, som inte 
tålde att vara kvar inne i verkstaden med dess syror. Där inne hängde också ett par gamla lohandskar, om de nu 
använts i arbetet i verkstaden eller bara utomhus? Lidholm visste ej. Den äldste Eskilssons gesällbrev från 1700-
talet skulle ha funnits ännu på sonsonens tid. Men var finns det nu? 
 
Vad Erik Eskilsson berättade sommaren 1940 eller 1941. 
Farfadern hade kommit som gesäll till Lidköping från Sala och blev sin egen här. Han hade vandrat mycket. Det 
var under skråtiden – den lagen togs bort på 1860-talet. Han hade börjat som lärpojke vid 4-5 års ålder. För att få 
gesällbrev skulle de vara både skickliga och ärliga. De fick det i staden hos någon hantverksförening. 
Man fick göra gesällprov då, arbetade på verkstäder och vandrade mycket, men de arbetade inte i detta yrke i 
gårdarna. Så fick Eskilsson göra gesällprov = gesällstycke och fick sitt gesällbrev. (Gesällbrevet visade Erik 
Eskilsson icke för upptecknaren, men han nämnde det upprepade gånger för bekanta, att han ägde det). När de 
gjort gesällprov, fick de söka sitt eget; det behövdes inget nytt prov för att bli mäster, men de borde vandra. 
Somliga gesäller måste vandra livet igenom. (Moderna lärlingsskolor i vissa yrken har genomfört gesällstyck, 
tillade Eskilsson, som tydligen hade yrkesstolthet. 
Verkstaden är minst nära hundra år, sade han. Men nu bar den sig dåligt i konkurrensen med storindustrin. Förut 
kunde han ha en eller två gesäller, ända inpå 1918. Men då under världskriget tog kopparn slut. 
 
Kära Mor i Stenhuggargården minns ännu 1947 den gamle Eskilssons verkstad mycket bra: ”Den gamla var så 
låg så med halmtak, den var så liten och mörk. Den verkstad, som nu står kvar, byggde la Emil, när han gifte 
sig.” 
Eskilssons var kända för att förtenna förstklassigt och anlitades över hela Kullen. De kom även från Lidköping. 
Massor av gårdarnas kopparkärl är gjorda i verkstaden i Medelplana. Kära Mor nämnde bl.a. en väldig 
kaffepanna i Stenhuggargården. Hon fick den av sin svärmor, och den kostade 7 kr. Den rymmer tre kannor, och 
en liter malet kaffe räckte inte. Förr användes denna jättekaffepanna ganska många gånger om året, vid stora 
kalas o.d. Stora mjölkflaskor av koppar var vanliga, rymmande flera kannor mest. Man hade inte så mycket 
porslin, utan mjölkbunkarna var också av koppar. Vanliga var också formar att göra sylta i. Ofta med namn i 
botten och litet prickar omkring. De brukade rymma omkring  ½ kanna.  
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Titlar enligt Törn, Hulda Karlsson m.fl 
Kopparslagaren kallades ”mäster”. Detsamma gällde hantverkare i regel som skräddarn, skomakarn, snickarn 
och murmästarn. 
Kopparslagare Eskilsson  hölls litet för mer än vanliga arbetare, och deras barn var en smula bättre klädda i 
skolan. Hustrun kallades madam av folket omkring, och det var mycket viktigt. T.ex. rättarefruar och 
trädgårdsmästarefruar kunde också få heta madam. Aldrig fru förr. 
 
Törn berättade, att gårdfarihandlare o.d. ibland ville ställa sig in i stugorna med att kalla hustrun fru, men det fick 
de inget för, snarare blev föremålet förolämpat! ”Hustrun”, du eller ho eller bara förnamnet var det vanliga. 
Följande replik kunde fällas: ”Han kalla mej frun. Han såg mej stå i mitt sotia förklä, å så kalla han mej fru. Di 
sulle la ha lite vet”. Stadsdamer kunde ibland säga madam till hustrur. Tydligen begrep de inte bättre! (enligt 
Törn)  
 
B. Lidholm var med upptecknaren in i kopparslagarverkstaden och kunde redogöra för olika föremåls 
användning. Han påpekade, att i Lidköpings rådstuga finns ett protokoll, troligen från 1805, där kopparslagare 
Gustaf Eskilsson beviljades tillstånd att stå på Lidköpings torg på torsdagarna och sälja kopparkärl. Likaså på 
marknader. Sannolikt for han omkring på alla länets marknader liksom krukmakare, laggkärlstillverkare, 
sadelmakare m.fl. hantverkare. 
Alla hantverkare höll styvt på sitt yrke och satte en heder i att ha fint i sina hem. Att madam Eskilsson höll fint i 
hemmet i Medelplana omvittnades av ortsborna.  
 
Verkstaden 
Verkstaden är ännu mycket innehållsrik. Där står flera väldiga träkubbar av ek. ”Kobba” säger Lidholm med ett 
ljud mellan u och å, närmast kort å-ljud. De största kubbarna var bandade med ett kraftigt järnband omkring 10 
cm från övre kanten. Den största var väl 70-80 cm hög. Under järnbandet sitter en järnslå med utstående fästen, 
en slags järnöglor att insticka lämpliga verktyg i under arbetet. De största kubbarna var urholkade på mitten, så 
att man där kunde med träkilar på sidorna kila fast de järn, som kallas handbultar. En del handbultar hette 
bröstjärn, med vilka man gjorde kaffepannans bröst. Den övre platta ringen på kaffepannan är bröstet, vid vilket 
flensen för locket är fastlödd. Bröstet och själva skålen gjordes i ett stycke. Kaffepannans pip gjordes efter mall 
– många mallar finns kvar i olika storlekar. Pipen slaglöddes med mässingsmetall, för att det skulle hålla På en 
kubbe är det flera skålformiga fördjupningar av olika storlek i övre ytan. Mot dem lades kopparplåten, när runda 
delar till kärlen skulle hamras ut. I somliga lägre ”kobba” var det hål att sätta ner olika bultar i under arbetet, ex. 
stakar. Dessa stakar kunde vara en smula olika, en kallades knurrer med rundad överdel. Dess nedre del var 
formad som en kraftig spets med hak i, så att knurrern skulle ta bättre fäste i kobben vid arbetet.  
 
Invid själva dörren i verkstaden stå två stora ”kärl”: till höger, när man träder in, står en betsbinge = en kista av 
blyplåt, nersänkt i en kraftig trälåda. Till vänster står en stor, bandad vatt-tunna av trä med ett stort kopparfat 
över.  
I blykistan hade kopparslagarn en vätska av svavelsyra och vatten. Där nerdoppades gamla beslag o.d., som 
skulle rengöras från rost, ärg m.m. I vatt-tunnan doppades kärlen, när de var glödgade och utarbetade till sin 
form. Det var för att härda dem.  
Det stora kopparfatet ovanpå tunnan är 72 cm i diameter och har utvikt kant. På det blandades sand och 
svavelsyra, som var utspädd. Sanden var vanlig fin sjösand, men ej pulvriserad som mjöl. Den kunde för resten 
vara i olika grovlekar. 
Kärl som skulle förtennas gneds först invändigt med denna sand, blandad med spädd svavelsyra. Genom pipen 
hällde de vätskan och drog enris genom den för att borsta innerytan. Sedan lades en bit tenn i kärlet över eld, så 
det smälte och tennet fick rinna runt ungefär, som när en form smörjes. Kärlet behandlades sedan med fina 
polerhammare. De är spegelblanda på polerytan och ganska ömtåliga. De måste t.ex. förvaras i varmt rum för att 
inte rosta. ”Det var väldigt noga med dem.” (En hel låda polerhammare fanns i verkstaden, inlagda i fack).  
Först hamrade de med polerhammare, sedan kärlet påsmetats med vax och rödkrita. Sist putsades kärlet med 
trasor på den väggfasta polerbrädan. 
 
En gammal kopparslagare i Uppsala – han har varit i yrket i 50 år – fabrikör August Åkesson har konsulterats av 
upptecknaren. Han skildrade proceduren så: När kärlet utarbetats i sin form, vaxades det med rödkritan och 
skulle sedan polerhamras, tills det blev blankt. Detta kallades av yrkesmännen för att rödhamra. Med hjälp av 
kupiga kulhammare fick man fram den yta, som kallades hamrad koppar. På mycket gammal smidd koppar, 
kunde det vara märken efter hammarslagen, och detta gav upphov till modet med kulhamring. Men förr skulle 
det vara slät yta, ju slätare dess bättre.  
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På en hylla i verkstaden stod en massa plåt- och lerburkar för diverse syror och oxider. Där fanns även många 
smidesverktyg, ty kopparslagarn måste också vara litet smed och hade ett smidesstäd. Han måste ju göra öron till 
grytor samt handtag till spänner och kastruller m.m. Där finns även en mindre kubb för stansning av hål. Den är 
konisk i formen, 20 cm hög. Övre ytan 12 cm, undre ytan 17 cm i diameter. 
  
Förr såldes inga kopparkärl i bodarna. Det var Skultuna bruk, som enligt Åkesson i Uppsala, först började skicka 
ut blankpolerade kopparkärl i järnbodarna. ”Men då vart kopparslagarna arga!” Med det första världskriget blev 
för övrigt kopparn mycket svår att få, och så dalade yrket för de gamla hantverkarna. 
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En tusenkonstnär på Kinnekulle  
Hopparegubben och hans son 
Meddelare: Stenhuggare John Gustafsson, f. 1889 samt stenhuggare Anders Törn, f. 1869, båda i Österplana, 
samt frk Ellen Landström, släkting till Hopparegubben, Nord-Skagen, Österplana, f. 1873. 
 
Den på sin tid i bygden mycket kände tusenkonstnären Karl Landström, var född på 1700-talet, troligen 1790-
talet och dog på 1870-talet, omkring åttioårsåldern. 
Hans far var jordbrukaren och stenhuggaren Isak Landström. Karl ägnade sig helt åt hantverk. Han kunde göra 
vad som helst i järn, sten och trä. Han rådde på alla slags material. Men själv kallade han sig helst stensvarvare 
Landström. Alla verktyg smidde han själv. Av kalksten gjorde han brevpressar m.m. finare än man någonsin sett 
och slipade sigill och petrifikaten. Sigillen graverade han fint.  I trä gjorde han t.ex. fina bord. Käppar var han 
specialist på.  
Han gjorde dem av apel, ask eller ek eller annat hårt träslag. Vinterkäpparna var försedda med sko och mycket 
stadiga. Han samarbetade med sin son Jonas Landström. Helst tog de ett krökt trä men eljest blötte de det och 
satte det i form. ”Och deras kröker rättade sig aldrig”, berättade Törn. 
De hade en utsökt fin polering, som knappast ens gick bort med slitning, så hållbar var den, men den konsten tog 
de med sig i graven. Per i Salen gjorde också fina käppkryckor, men han kunde inte få fram lika hållbar polering. 
(Salen = en gammal gård högt uppe på Kinnekulle, inte långt från Högkullen. Där bodde ett par handaskickliga 
bröder, Per och Karl i Salen. Nu bosatta nära landsvägen i Medelplana) 
 
Hopparegubben gjorde alla sorters fina arbeten i trä t.ex. vävskyttlar, fina handarbetskorgar med fina, fina 
strimlor eller spjälor som fin rotting. Brödkorgar gjorde han gärna i detta material, som brukade vara av oxel 
eller ask. Först sågade han ut så smala stycken han ville ha och därpå hyvlade han ut spjälorna i den bredden. 
Sedan slipade han dem, troligen med pimpsten och sandpapper.  
Dessa arbeten är mycket spröda och fina. (Prov på en korg skänkt till Hembygdsföreningen av frk Landström) 
På 1870-talet gick en trearmad ”ljusestake” (enligt Törn) till utställning i Paris. Den var gjord av Hopparegubben 
och lär ha hamnat vid franska hovet. 
 
Landström bodde på ett ställe, som han byggt själv. Det hette Hoppet, varav han fått sitt kända namn i bygden. 
Det låg på en bondgårds jord, troligen Korsgården i Österplana. Han visste sitt värde och var mycket ömtålig. 
Om någon kom med något, som behövde lagas, gick det alls inte an att fråga, om han kunde. Nej, då kunde han 
inte alls. Men om man bad honom var snäll och göra det, då kunde han vad som helst. Prutning på priset tålde 
han inte. Då slog han hellre sönder föremålet i fråga. Sådant hände med ett bord en gång mitt för den, som velat 
köpa. 
Han var också händig med huskurer. De ben han spjälkade, blev alltid raka, medan de, som spjälkades på 
lasarettet vanligen blev krokiga på den tiden. En pojke, som fick magkramp, ställdes av gubben snabbt på 
huvudet, varvid det gick över. 
Klädedräkt 
Gubben brukade bära knäbyxor, ”sockar” och lågskor. Det kunde falla honom in att ha fårskinnspälsen på. En 
gång på gamla dar stod han och hyvlade bräder, som troligen skulle bli till en likkista. Då såg Landström alldeles 
tydligt en person till stå och hyvla: ”Likedan som jag”, sa han. Då ställde han ifrån sig verktygen och sade: ”Nu 
har jag gjort mitt.” Kort därefter dog han. Detta var nog i slutet på 70-talet, tror sagesmännen.  
Han och sonen ansågs riktigt som undergubbar. Sonen blev bekant för sina käppar över hela landet för den fina 
lackringens skull. Sonen hade samma förmåga av framsynthet. Han blev ingen gammal man utan var bara 
omkring 50 år, då han en dag 1893 höll på att sätta potatis på våren. Han fick då se en till, som gick bredvid 
honom. Han ställde ifrån sig spaden, gick till sin vän skräddare Söderkvist och sade: ”Nu är det slut!” Och han 
fick rätt.  
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Hästslaktaren och hans yrke 
Hästslaktaren kallades flott eller flåare eller skinnare, någon gång flåbuse eller rackare. Enligt Baron V. 
Klingspor, Råbäck-Hellekis. Hästslaktaren var nästan fågelfri. På 1820-30-talet ägdes Råbäck av en baron Foch, 
vars son var officer vid Vg Regemente. Vid ett tillfälle dog en häst hastigt, och löjtnant Foch hjälpte en zigenare 
att flå den. För denna handlings skull förlorade han sitt anseende till den grad, att han måste ta avsked och 
emigrerade till England. (M. Tamm skriver först Amerika), där tog han namnet ”de Råbäck” och en sonsons son 
blev amiral.  
 
Enligt kyrkvaktmästare Holm i Husaby f. omkring 1869. 
I Husaby kyrka finns i koret i den tjocka muren ett oerhört smalt miniatyrfönster. Genom det, som nästan bara 
var en bred springa, skulle prästen förr ta emot bekännelser och dela ut nattvard, till dem, som inte fick inträda i 
Guds hus utan avlösning. Det var de, som skulle avrättas och andra ”orena”. Kyrkvaktmästarn var övertygad om 
att hästslaktarn också hört till de orena, som genom det lilla fönstret fått nattvard och avlösning. 
 
På frågan varför man hade föraktat hästslaktarn, svarade kyrkvaktmästarn, att förr hade man offrat hästar till 
gudarna, och därför skulle man sedan inte använda deras kött. I Husaby finns en gammal offerkälla. Kanske 
levde det traditioner i den vägen. Jfr Hilda Gustafsson, som hört hästen kallas helig. 
Benämningen ”rackare” tillämpade inte kyrkvaktmästarn på hästslaktarn.  
 
Hästen helig 
Enligt Hilda Gustafsson, Loftarebacken, Blomberg, f. 1881, torp. 
I farmoderns tid slaktade de hästen genom att sticka den i bringan. Slaktarn höll i tömmen, men lät djuret 
springa, tills det stupade. Sedan flådde han hästen och grävde ner den. Farbrodern till berätterskan hade grävt ner 
kniven, som man slaktat hästen med: ”Hästen är ett heligt djur”, sade hon. ”Han är närmast människan.” 
Hästslaktarn kallades ”rackarn”. Han var gift, och hans barn måste ju gå i skolan. Men de andra barnen var 
uppfostrade till att sky hästslaktarns barn. I Hildas egen barndom slaktade man hästen ”riktigt”. 
 
Hästen föraktad 
Gamle Klas i Skärpingen, ganska nära granne med Hilda Gustafsson men äldre, f. 1856. 
Han höll på, att hästen var föraktad, men skinnet kunde de använda: ”Di kunne inte äta me hans, hästaflottens 
sked eller supa me hans glas.” Det påstods, att en hästaflott efter några år grävde upp hästens ben och sålde dem. 
  
Hästaflotten föraktad 
Enligt gamle Manne Wikström, Hönsäter, f. 1854. 
Hästslaktarna kallades ”flotta”. De var mycket föraktade. De fick inte äta med annat folks kärl och aldrig 
tillsammans med andra. Kärlen, som de ätit på, slogs sönder. Det var en gubbe, som utförde det. 
Grevens utslitna arbetshästar slaktades av en flott uppe på fullbacken vid alunbruket. ”Där fick hästeskrôva ligga 
om vintern för att narra dit räva.” På våren grävde de ner det. 
 
Hästaflotten skällsord 
Enligt lärare Gustaf Andersson, Trolmen, Medelplana. 
Hästaflotten var ett skällsord, det värsta man kunde säga om någon, t.ex. om dem, som var elaka mot hästar.  
 
Ej ta hästslaktarn i hand. Inte visa sig 
Enligt Mia Magnusson, f. på Hjälmsäter 1873, rättardotter. 
En flott fick aldrig visa sig för folk. Ingen fick ta honom i hand. Men en ”flott”, som hon kände till, var i alla fall 
”gifter”, gubben. 
En häst skulle flås på Hjälmsäter och en kniv lånades av rättarns. Sedan fick den kniven aldrig tas in i köket mer. 
En häst dog i kolik, och en torpare flådde den. Rättarn måste gå med och bevittna det. Men kniven, som flotten 
använde fick aldrig brukas mer: ”Du har väl inte tatt i den?”, sade rättarmor.  
 
Litet lättnader i fråga om produkter av häst 
Stenhuggare Törn, Österplana, f. 1869 berättade: 
En hästslaktare i Fullösa kallades Hôpparn. Han bodde på stället Hoppet och var mekanikus i trä och sten. Han 
sköt hästarna på 1870-talet i Krokgården i Fullösa. Ägarna brukade hålla hästen. Köttet begagnades inte, men 
flottet kokades ur till vagnsmörja. En del folk använde det urkokta köttet år hönsen. Resten användes ej.  
 
I ett stenhuggarhem m.fl. åt man hästkött 
Enligt stenhuggare Törn, f. 1869. 
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Den ganska fattiga stenhuggarfamiljen fick en gång ett stycke hästkött i huset, troligen köpte de det inte enligt 
berättaren utan fick det. Modern gjorde medvurst och stekte köttbullar, och barnen kallade det ”Bruntebullar”. 
Kanske hade de fått detta kött av en familj, som bodde i trakten. Mannen var från Norrland och hustrun från 
Östergötland på 90-talet. Den familjen åt hästkött hur mycket som helst. För en fet och grann häst kunde de få 
betala 25 kr till Hellekisbolaget. 
 
Törns mor brukade salta det som ”speke”. 
Jfr en utsaga från skeppare Jönsson, f. 1870. I Hellkisbolagets tjänst. Från sin barndom i Lilla Edet hade han 
berättat, att ”hästkött” ansågs odugligt: De tog av huden och grävde ner köttet. En skräddare utförde det, kallades 
”flott” och ansågs inte vara ”något vidare till karl”. 
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Sjöfart och fiske 
 
Sjöfarten omkring sekelskiftet 
Meddelare: Baron Vilhelm Klingspor, f. 1880. 
Vid slutet av 1800-talet och omkring sekelskiftet var det stor sjöfart utanför Råbäck. I hamnen kunde det ligga 
upp till ett dussin skutor, en- eller tvåmastare. Och det var stiligt som stora vita svanor, när de var under 
insegling. Som ung pojke hade han, berättaren, sin tillvaro mest vid sjön i närstudier av båtarna och med fiske 
tillsammans med yrkesfiskare. 
De enmastade sluparna och jakterna hade olika tackling. På Vänern i synnerhet kallades enmastarna för slup, 
men i skärgården för jakt. Två slag av tvåmastare var det också fråga om: Galeaser och skonetter 
Galeas: Främre masten var högre än den bakre. Om akterseglet var smalare än stoseglet, kallades det 
mesanseglet. 
Skonett: Aktermasten var högre än främre masten, och seglet på aktermasten bredare: storseglet sitter i aktern. 
Båten har gaffelfock.  
En större skonett kallades skonare enligt Vilhelm Klingspor. Den brukade ha tre master. Denna båt-typ kallades 
tremastare eller tremastade skonare.  
 
Hamnbygge och tidig sjöfart vid Råbäck 
Sjöarn - ett original vid Råbäcks hamn 
Meddelare: Anders Persson, Österplana, f. 1873. Arbetat i Råbäcks stenhuggeri vid hamnen i 40 år. Isidor 
Andersson, f. 1899 vid Råbäcks hamn. Prickhållare vid Hönsäter. 
 
Den första, som fick bygga sig en stuga vid Råbäcks hamn var Anders Eriksson från Ledsjö sn, en handaskicklig 
man, som byggde ”stöva” själv och började som smed. Han byggde själv en liten smedja, smidde 
jordbruksredskap åt bönderna, metallklykor för redskap på gummornas spinnrockar m.m. Dessutom hade han 
svarv och hyvelbänk, och trivdes bäst med att om natten klädd som han var, krypa ner i den utdragna 
hyvelbänkslådan: hövlebänkalôda. Där sov han på kaser=hyvelspån. Vad hustrun tyckte om detta, förmäler inte 
historien. Hon hette Anders Ersa Maja, men kallades mest ”Sjösa” eller i tredje person ibland ”Sjöaregumma”. 
Sjöarn gjorde också i ordning de olika Kinnekullebergarterna för utsiktstornet, alla ”kinnekullera” sade 
meddelaren (Persson) 
 
Sjöarn blev det vanliga namnet på Anders Eriksson i hela trakten. Han hölls mest på sjön, brukade ro till 
Kållandsö med smidesvaror, blev senast på 1890-talet prickhållare för Råbäcksleden med omkring 6 prickar att 
sörja för. Däremot var han icke lots. Men han fick uppdraget att lägga kaj vid Råbäcks strand och bygga hamnen. 
Sjöarn var förman för hamnbygget, troligen på 1880-talet. Senare byggdes också Råbäcks pir, troligen omkring 
1890 och Trolmens hamnpir, där väl också Sjöarn varit med.  
Hamnen och piren byggdes av sandsten, som togs i stenbrottet vid Sågersta, inte långt från kvarnen. Därifrån har 
man också brutit sandsten till Lidköpings kajer. Trolmens pir gjordes nog med sandsten från egendomens egna 
stenbrott. 
Så snart hamnen blev klar på Råbäck, kunde de gå in med båtar på 100 ton, och trafiken blev livlig. Ibland kom 
det in båtar flera gånger om dagen, inte minst med passagerare, som skulle till turisthotellet på Råbäck. Baron 
Carl Klingspor satte in ångbåtar, först Råbäck, som grundstötte vid Årnäs, sedan Kinnekulle, som gick turer 
Råbäck-Lidköping-Sunnanå i Dalsland-Råbäck på dagen. Genom Sunnanå hade man förbindelse via Mellerud 
med Bergslagenas järnväg. En annan tur var Lidköping-Karlstad-Kristinehamn-Lidköping, men det tog nära ett 
dygn. Båttrafiken upphörde, när Kinnekullebanan kom till. Den invigdes 1897. En del andra båtar lade dock till i 
Råbäcks hamn senare.  
 
Båttrafik med kalkbåtar 
Innan hamnen byggdes, gick det bäst att komma in med grunda båtar. Mest var det s.k. staka-båtar med spri-
segel eller som de ofta sade: spristakasegel.  En stakabåt var 12-14 m lång med ett eller ofta två korta segel: 
sprisegel. 
 
Båten var som en roddbåt med sittbrunn bara i aktern och en skans, ett litet krypin i fören att ligga i. Detta var en 
gammal typ av kalkbåt. Dessa stakabåtar användes även en tid, sedan de större segelsluparna (enmastare) och 
galeaserna (tvåmastare) satts in. Ibland fick de fara med kalklast på vinst och förlust och försäljningen gick 
dåligt. Somliga tröttnade.  
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Skeppare vid 17 år 
Ur en Råbäckspojkes liv. 
Meddelare: Isidor Andersson, f. 1899 vid Råbäcks hamn, m.fl. 
Fadern Karl Andersson var född på Sågersta vid kvarnen 1865. Hans far mjölnaren sysslade mycket med fiske, 
barnen hölls mycket på sjön, och Karl hade som liten pojke fått ro till Lidköping med systern Tilda – de var 8 
och 13 år då – för att sälja körsbär och tagit sig hem i tjock dimma med hjälp av en kompass. Pojken gick uppe i 
Sågersta och vallade kor åt fadern och täljde båtar i trä. 
 
En dag, när han var 13 år och gick och längtade till sjöss, kom en skeppare, som hade blivit utan besättningsman 
– de var bara två man på båtarna i regel = skepparn och hans besättningsman. Sjöfolket brukade gå upp och 
skaffa sig mjölk o.d. i gårdar och torp. Skepparn bad nu Karl att följa med på en tur upp till Sjötorp, 3 mil norr 
om Mariestad, där slussarna börjar vid Göta Kanal. Pojken följde glad med. Men vinden mojnade, så att de inte 
kom fram som beräknat var utan måste söka nödhamn vid Björkkullen, utanför yttersta spetsen av Österäng. Där 
tog de fast = ankrade. Detta hade skepparn inte beräknat. Vid Björkkullen var trakten obebodd och oländig, och 
sjöfararna hade inte mat med sig. Skepparn hade inte heller rökverk, och det var för honom så kännbart, att han 
skar sönder sin rökpipa och tuggade på flisorna i brist på tobak. 
Men så blev det vind igen, och de hamnade vid Sjötorp. Pojken Karl skulle enligt överenskommelsen inte följa 
med längre utan tog avsked. Han fick 3 kr i lön av skepparn. 
Det var 7 mil till hemmet vid Råbäcks hamn, men en Göta-kanalångare skulle gå från Mariestad till Hellekis, där 
det fanns hamn. Gossen gick de tre milen till Mariestad, men då hade ångaren redan avgått – ”han var i 
prickera”. Järnväg fanns inte där då. Bara landsvägen återstod. Men pojken beslöt att handla i Mariestad för sin 
lön, de första pengar han förtjänat. Han köpte ett vitt skjorttyg med små röda prickar! Med detta gav han sig av 
mot hemmet – fyra mil återstod; ”Å ja va ändå hemma innan solen gick ner”! berättade han på gamla dar. När 
han kom så långt som till Årnäs, var han trött och fann vägen lång. Fötterna var ömma. Då tog gossen av sig 
stövlarna och gick resten av vägen, nära två mil, barfota. Men nästa dag efter denna sjumilavandring, fick han 
hålla sig stilla! 
 
Vid 15 års ålder följde han en svåger, som seglade med kalk på en slup med en mast. De seglade bl.a. till 
Bohuslän, Kavlanda, där skepparn hade sina föräldrar. Besättningen = pojken fick bo i skansen, ett kyffe i fören, 
där det fanns råttor. Karl tog råttor i sitt skrin som i en råttfälla. De hade en enkel spis på båten, troligen öppen 
spis, ty det var vanligt på båtarna förr. 
En gång hade de lastat av kalk i Göteborg och fick som ny last pudrett = sopor, kalk och gödsel blandat till 
böndernas tjänst. Men sådan last tog de aldrig mera – det var förfärligt. De måste ha alla luckor öppna.  
 
Ett par år seglade gossen med svågern, men vid 17 års ålder blev han sin egen. Han seglade en slup med en äldre 
man Hilde från Göta Älv som besättningsman, men sjuttonåringen var skeppare och förde befälet. Han seglade 
med kalk mest på Vänern, bl.a. till Liljedals glasbruk vid Nordskärven mellan Karlstad och Säffle. På hemvägen 
kunde de ibland ha slupen tom, men ibland tog de in bräder i Värmland. I lyckligaste fall kunde den färden gå på 
tre dagar. 
 
Livet på en slup 
Meddelare: Karl Andersson, f. 1865 i Sågersta kvarn, Råbäck. Jfr sonen Isidors skildring ovan. 
Karl Andersson gick på allvar till sjöss vid 14 år för att lasta kalk från Råbäcks hamn. De gick med slup 
(enmastad segelskuta) till Karlstad och Kristinehamn. Färden kunde ta 14 dagar fram och tillbaka. En 
Göteborgsfärd kunde ta tre veckor och mera. Det var en skeppare, som förde båten med endast en 
besättningsman, som vanligen var en ung pojke. 
 Lönen för denne var omkring 15 kr i månaden, och då måste han hålla sig maten själv. Mat måste man föra med 
sig för hela seglatsen. Lönen ökades kanske småningom. I skansen under däck fanns det en liten öppen spis, och 
vid sidan i skansen fanns det små kojer. Mathållningen bestod mest av kaffe, potater och ärter. Intet fick man in 
natura. Man hade en brandring att sätta panna på eller både liten gryta och kaffekokare på tre ben. 
 
Vid 18 års ålder blev Karl Andersson enligt egen uppgift skeppare på en slup, tillhörig baron Carl Klingspor. 
Den unge skepparen hade då en litet äldre besättningsman. Sedan köpte baron Klingspor en turistbåt, och Karl 
Andersson blev förste man under kaptenen. Båten gick Sunnanå-Karlstad-Kristinehamn-Råbäck-Lidköping-
Läckö, om någon ville dit. Den hette ”Kinnekulle” och låg om vintern i Göteborg. 
Förut hade de en båt med namnet Råbäck. Den tog passagerare och post. Karl Andersson hade 50 kr i månaden 
och maten. Men han stötte ett ben och slutade på sjön på 1880-talet. Sedan kom han i kalkgruvan och slog benet 
så illa, att förvaltaren, patron Eriksson sydde ihop det och fick betyg av doktorn att det var bra gjort. 1895 blev 
Karl Andersson kalkförman. (Hjärnblödning 1940) 
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Hårvantar att ha på sjön 
Meddelare: Herr Benjamin Lidholm, Lidköping, förestår Sjöfartsmuseet. 
Prickhållarens hustru vid Hönsäter: Fru Berta Andersson 
Sjöfarare och fiskare på Vänern ha ofta begagnat tjocka hårvantar. Och gör det delvis än. Man spinner ganska 
långt kvinnohår tillsammans med ull, sedan det kardats tillsammans. Garnet tvinnades för att bli starkt. Dessa 
vantar är nästan outslitliga och ha den egenskapen, att de icke kyla händerna, när de bli våta utan snarare 
tvärtom. De bli alltså varmare än andra vantar på sjön. Men de är ganska osmidiga. Bra, när karlarna skulle hala 
in långa tåg, som när de drog nät, men det var svårt att hantera näten med dem. Då kan de ha muddar av samma 
material, där fingerspetsar saknas. Håret står ut om vantarna. Stickas ännu av en och annan, t.ex. meddelaren fru 
Andersson och en granne utanför Lidköping åt Kållandsöhållet.  
 
Några båttyper på Vänern 
Enligt Carl Appell, Råbäcks hamn, stenhuggare, f. 1871, m.fl. 
Vanliga ekor brukades inte förr vid Kinnekulle utan ”ro-båtar” som kallades Vänersnipor. En vänersnipa var 
omkring 4 m lång med två tums köl eller kanske något större. I regel hade den två par åror och var en god sjöbåt. 
Den skulle kunna dras upp i småstenarna och användas bl.a. vid fiske utanför Råbäck. 
Stakabåtar, egentligen slags roddbåtar med små segel.  
Slupar mycket vanliga att föra kalk i. Enmastare. 
Galeas och Kutter hade båda två master. 
Galeasen hade s.k. Vänernsrigg. De drog in seglen till masten i stället för att ta ner seglen. 
Kuttern hade två master, men riggen var lämpad mest efter kustfart. En del hade på kuttern både råsegel och 
andra större segel. 
Skuta var en större båt. Man hörde sällan det namnet på mindre fartyg än tremastare. 
 
Vindförhållanden, matlagning m.m. på båtarna 
Carl Appell, f. 1871 berättade: 
De var starkt beroende av vindriktningen för att komma in och ut ur hamnarna med segelfartyg. Det var mest 
slupar och galeaser. De största lastade 75-80 ton, men de mindre bara 40-50 ton. Med östen och nordosten var 
det svårt att segla in i Råbäcks hamn, men med ”västen och sydvästen” gick det bra. Men när det blåste västan, 
kunde (de) inte komma ut ur hamnen.  
 
Skepparn måste proviantera bra, ty de riskerade att bli liggande vid ett par holmar. De fick inte ha så bråttom 
förr. Det kunde hända, att de blev liggande i Råbäcks hamn, just när herrgården hade stortvätt, storlak. På 
Silfverschiölds tid lakade de i en tvättstuga nere vid sjön, där de ju också sköljde. När de då på natten hade 
”lakesjå”, ”talte skeppara om att de var med”. Säkert ett välkommet avbrott för dem, ty det var ett eftersökt nöje 
för de unga karlarna att hjälpa pigorna ösa på om natten, koka kaffe och roa sig. 
 
Innan de fick motorer, kunde 18-20 båtar bli liggande i Råbäcks hamn i väntan på lämplig vind.  
De gamla segelfartygen hade enligt Apell små järnkaminer att koka på. De hade fyra ben och ställdes på fyra 
hopspikade ”lemmar”. Om sommarn ställde de ibland kaminen upp på däck att koka där. Förut öppen spis. Jfr 
följande skildring av skeppar Jönsson. Uppteckningen genom Apell skedde 1941 under kriget, då motorbåtarna 
endast fick så pass med motorbränsle, så de kunde ta sig ut och in i hamnen. För resten fick de segla liksom förr.  
 
Skeppsfart för Hellekisbolaget 
Meddelare: Skeppare Janne Jönsson i Hönsäters hamn, upptecknat 1940, född 1870 i Lilla Edet, Tunge sn. 
Janne Jönsson hade börjat på båten redan i tioårsåldern, ty fadern var skeppare. Denne bodde i Lilla Edet i ett 
litet hemman med ko. Men det var skeppningen de levde på. Fadern var född 1836, modern 1841, båda Tunge 
sn. Senast 1880 började fadern segla med kalk till Göteborg från Hönsäter för Hellekisbolaget. Kalken användes 
till renhållning och båten tillhörde David Leffler. 
Det var två man på båten: kapten och besättningsman, och det blev nu gossen Janne. Av fadern fick han ingen 
lön, och inte var det noga med skolgången. Han kunde vara från skolan omkring tre månader om året under 
seglationstiden, men han fick betyg ändå. Examen var på hösten då och på sommaren endast ett två veckors 
midsommarlov, tror meddelaren.  
Det behövdes inte heller någon sorts skola eller papper för att få tjänstgöra på en båt, och Janne fick aldrig lära 
sjöfart på annat vis. Vid 22 års ålder blev han själv skeppare i Hellekisbolaget och förblev skeppare sedan dess.  
På båten kokade de maten i en murad öppen spis. Den var fyrkantig och nådde ända upp till däcket. Spisen var 
försedd med ett järn på ”utere kanten”, så att elden inte skulle komma ut. Spjäll fanns inte, utan endast en rökhatt 
av plåt som ett tätt slutande lock. 
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Spisen kunde bara eldas med ved, och det var den enda värmekälla de hade på båten. Man hade där inga grytor 
med fötter utan bara en brandring att ställa pannor på. Golvet kallades durken. Då det blev litet grand ishinder, 
fick man sluta med sjöfarten för året. 
 
Fadern var mest klädd i mollskinn, grått på insidan och grått eller brunt på utsidan. Det var tätt och billigt, men 
inte värst varmt. Engelskt skinn kallades det mest. ”Det fanns både västar och rockar av engelskt skinn, men vi 
hade mer väst och rock av cheviot”, sade meddelaren. ”En fick ha bra under mollskinnsbyxorna, och oljekläder 
fick en ju ha.” Hemma vävdes bara tyg till skjortor. 
Eftersom de seglade på Göteborg, köpte de rätt mycket färdigt där. Janne mindes en del priser från 1892, då han 
först blev skeppare själv. Då kostade en arbetsblus ungefär 1,25 kr ”att ha utaföre”. Starka arbetsbyxor 2,50. 
Oerhört starka arbetsskor 6 kr. 
”En fick mer proviant då för 5 kr än nu för 25.” Smöret kostade 1892 per kilo 1,20, ägg per tjog 40 öre! Men 
sammalet rågmjöl påstod Jönsson kunde vara lika dyrt då som 1940. 
Levnadskostnaderna var så pass billiga då, att det spelade mindre roll att ligga stilla några dagar och vänta på 
vind. Då var det bra, om en resa gick på en vecka. 1940 beräknade man tre resor per vecka, för att det skulle 
anses bra. Och förtjänsten blev dålig då under kriget, då man åter måste mest anlita segel och fick så litet 
motorbränsle, att man i nödfall kunde anlita det någon timme.  
 
Som skeppare seglade Jönsson först en slup = en liten skuta, som hette Oscar i 2 år. Sedan en något större i 15 år: 
Garibaldi. Och slutligen Elida i 35 år = en motorseglare med mast. Den hade han än 1940 
Men seglen är sämre nu än förr, sade meddelaren, ty de ha fått ta bort toppseglen för att komma under en bro i 
Göteborg, färdig 1939. Den är 18,5 m hög. 
 
Fadern gick nästan jämt på Göteborg genom Trollhättan, och då passerade han hemmet vid Lilla Edet och kunde 
komma hem minst ett par gånger i månaden. Då var det 11 slussar vid Trollhättan. Det var då tio fots tappning i 
varje sluss. Nu är det fyra slussar. Vid slussarna fick skutans folk hjälpa till att öppna ”luckera”. Slussvaktarn 
arbetade på andra sidan. Allt var handkraft. ”Som pojke fick en spola å hjälpa till me ändara ve slussera”. I 
kanalen fick en segla med toppseglet för det mesta, men det är svårt nu. ”Har en god vind, frisker vind och 
medvind, går det bra att segla mot strömmen.” Men det går ej att kryssa uppför i motvind 
Strömmen gör bara en knop, och i medvind går det att gå rakt uppför med 5-6 knop. 
När båten låg inne i Göteborg, kom en man och fordrade att man löste eldstadsbevis. De fick inte elda på skutan 
från kl. 9 på kvällen till kl. 4 på morgonen. Beviset kostade 25 öre. Karlen i fråga hade ingen annan 
sysselsättning och skepparn undrade, om han inte heller hade annan avlöning. Om skepparn inte själv var 
ombord, skulle lappen lösas av ”näste man” stod det på den. 
 
En vinter var det sjöfart hela tiden före jul, men blev då så hård nordlig storm, då de skulle lasta dagen före 
julafton och segla hem, att de måste stanna i Hönsäter och fira julen där. Men skepparn hade ju vänner: ”En har 
varit här så många år, så en ä så bekanter!” sade han. Numera, 1940, gick Jönsson på Karlstad, Kristinehamn och 
något på Byälven i Värmland. 
Fadern hade procent på frakten, och så var det fortfarande 1940. 60% på frakten skulle tillfalla besättningen = 
kapten + en man, som är maskinist för motorn. Av dessa 60 % skulle besättningen betala 60 % av utgifterna, 
såsom lastningskostnader, hamnpengar o.d. och även 60 % av oljeförbrukningen. Men rederiet stod för fartyget 
och dess reparationer. Meddelaren tror, att det varit 60% ända sedan faderns tid. Numer är frakterna högre, men 
även utgifterna större. Första året som skeppare fick Jönsson 400 kr. Nu på 1940-talet och så omkring finge det 
komma upp i 3 000 kr och mera, olika år. Under kriget fick järnvägen ta cementen, och det fördyrade den. 
 
Vintern och hemmet 
På vintern var det för skepparn att reparera båten. Det byggdes nya fartyg i Lilla Edet på ett varv alldeles 
bredvid, men det är nedlagt. På vintern hade man att skotta snö, hugga ved o.d. Skepparn hade ju sitt lilla 
hemman, och försökte alltid, att om möjligt vara hemma vid jultiden. De hade två rum och kök och öppen spis på 
faderns tid.  
Där fanns först inte ens ett spjäll utan värmen gick ut samma väg som röken. ”Själva gruvan var vidlyftig. Det 
var ben under grytera.” De hade också en brandring att sätta kaffekitteln på. 
 
Helgseder i hemmet 
Mor gav dem lussebete på sängen vid 3-4 tiden, men utan särskilda ljus. Det var smörgås med sovel. ”Likadant 
var de juledan om môra före ottesången.” Det hade varit särskild ”stöking å koking te jul”. Men dopp i gryta var 
inte mycket brukligt vid Lilla Edet. Lutfisk och gröt hade de skepparhemmet, och det skulle vara rim på gröten. 
Modern hade berättat ett rim hon hört: 
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”Denne gröten ä kokter på ve å pinna 
Å här sitter ja å min lilla kvinna!” 
 
De hade julgran men inte julkrona. Annandag jul gick de med stjärnan, men ”de var inte klädda nånting”. 
Majstång förekom i hembygden, särskilt på Göta herrgård, men utan traktering. Då samlades bygdens folk där. 
Nu sulfitfabrik.  
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Frihetens hamn – en hundraårig lastplats i Forshems sn 
 
Mitt emot den stora moderna cementfabriken vid Hönsäter, Hällekis station, ligger vid den av vass igenvuxna 
viken några stugor som en liten by. Den kallas allmänt Friheten, och dess historia är följande, berättad av Fredrik 
Karlsson, skeppare, snickare, fiskare och bosatt i Friheten, f. där 1868. 
 
Udden hette förr Kroks udde och tillhörde en häradsallmänning i Forshems socken. Den tillhörde 
Kronojägarbostället Tångemyran. Sven i Lockgårn och ”Torsten på Trolmen ”(ägare före grevarnas tid): 
”Di la in te kronan för te få den här udden te lasteplats”. Det blev beviljat vid 1841 års riksdag, och man skulle ta 
av kronogården. Kungligt brev utfärdades i april 1842, och udden avsynades till lastplats för hela häradet, där det 
var fritt att lasta för vem som helst. Udden kallades då av folket för Frihetens hamn, förkortat i var mans mun till 
Friheten. Nu vet inte många, var Kroks udde ligger – det namnet är glömt. 
Men att börja med fanns där ingen ordentlig kaj eller hamn. När bönderna i Österplana skulle föra ut sin sten, 
som de allmänt bröt var och en på sin mark, då fick de om vintern köra ner stenen med oxlass, när isen var riktigt 
stark. De lastade då upp sten på Björkskär, där det finns fina granithällar och där är djupt intill. Om sommarn 
kom det slupar, enmastare, för att hämta stenen, och ägarna fick skicka ut lastegubbar för att få upp den i 
båtarna, som hade slagit sina trossar kring de stora kullerstenarna på skäret – det finns inga dubbar i stenarna, 
som tyder på annan surrning. Sagesmannen tror, att stenen rullades över landgången till slupen, ty båtarna låg 
alldeles intill. ”Torsten på Trolmen” hade två stycken slupar, som gick här. De förde trottoarsten till Göteborg. 
Denna sten kallades ofta lagersten, ty den köptes vanligen upp av en affärsman Collin i Göteborg. Han lagrade 
den, och så fick Göteborgarna köpa sten vid behov. Detta var före 1876. Isen var sällan stark nog att köra ut sten 
förrän i februari. På vintern var skeppsfart omöjlig. Den började vid islossningen ibland i april, litet olika 
alltefter vårens karaktär. 
År 1876 anlade disponent Kyhlberg stenhyvleri på Gössäter, och han behövde en bättre hamn.  Då anlade han 
stenkaj i Friheten, så att somliga båtar kunde gå intill. Vanliga Vänerbåtar som Gamla Lidköping och Delfin från 
Dalsland kunde lägg till, och seglare från Bohuslän, som lastade trottoarsten; både slupar och galeaser = 
tvåmastare kunde löpa in. Men de ankrade inte alla invid kajen utan Kyhlberg lät göra en lyftkran ett stycke ut i 
sjön på följande sätt: 
 
Vintern 1876, då viken var hårdfrusen, kördes timmer med oxar från Helledals skogar vid Forshem. Ute på isen, 
där sjön var djup inunder, timrades ett kar: ”det var två omlagda timmer och tvärstockar liksom en bott i karet”. 
På karet byggdes en lyftkran. Sedan fylldes karet med sten ifrån stränderna. Den 10 tum tjocka isen sågades runt 
om karet, som sedan sjönk av sig självt. Där kunde nu båtar ankra. Pråmar förde ut sten, som sedan med hjälp av 
lyftkranen fördes över på båtarna. 
 
Sista lasten, som gick ut härifrån, var 1893 med galeasen Galatea. Den hade två master men ej ånga. 
Järnvägen mellan Göteborg och Gössäter tog död på hamnen här. De hade måst köra sten med häst på dåliga 
vägar, men järnvägen tog nu stenen. Före Lars Kyhlbergs tid hade de även lastat en del kalk från Gössäter, men 
mera handhuggen sten från Österplana. Sedan de fått hyvleriet, skickades all möjlig slags huggen sten. Mycket 
byggnadstrappsten 14 tum breda, 6 tum tjocka. Danska rännor till mejerier, gick mest till Danmark. Dessutom 
höggs fyrkantiga hällar med en skålformig fördjupning i mitten och avlopp under stuprännor. Delar till 
skorstenar tillverkades; dessa skorstenar tillverkades i sju delar och äro typiska för bygden: 1. Underkransen, 
omkring 30 tum i kvadrat. 2. Den andra kransen, som håller sidohällarna, de s.k. foderna. De stå vid 
uppmonteringen på den undre kransen och hållas upptill ihop av den övre kransen. Intet murbruk används. 
Skorstenen blir tät och stark – den bästa skorsten som finns, anser sagesmannen.  
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När de lade om Hönsäters hamn 1888 och 1889 
Sagesman: Karl Funke, f. 1867 på Hönsäter. 
När kalkbrännarna på vintern inte hade fullt arbete vid kalkugnar, kunde de bl.a. få göra dagsverken vid 
hamnanläggningen vid Hönsäter. 
Sandsten togs på mon, barrskogen ovanför den moderna cementfabriken, som ej fanns då. De tog stora 
kvartstenar, så tunga, att ett par hästar inte orkade dra mer än en sten i ett lass. De körde med ”släper”. 
Kvartstenarna kunde väga 500 kg, en del var mindre. 
De lyftes ut med ett stort besmare (besman). En påle var nerkörd i sjöbotten. Vid den var det med en dubbe fäst 
ett vridbart jättebesman av järn med ”ena klo” av järn. Klon hade ett par hakar, som passades in runt stenen av 
karlarna. Sedan hängde sig omkring ett tjog karlar i besmarets andra ände – ibland kunde det vara färre. Så förde 
de stången och vred på dubben, som höll besmaret vid stolpen, tills de lyckats lyfta upp stenen, där den skulle 
ligga. Då släppte karlarna efter, klon lossades då och släppte stenen. Men under dessa stora sandstensblock hade 
lagts en bädd av buskris i tjocka floker intill stranden och så långt ut, som kajen skulle gå. De kunde lägga flera 
lager av kvartstenar på varann, kanske 60 cm höga stenar ovanpå ”risflokera”. Stenen var uppe i land huggen 
med raka kanter, och en beläggning av plankor höll kanten på den blivande kajen jämn. När de staplat tillräckligt 
högt med kvartstenar, sågades isen utmed kanten, och det hela sjönk.  
Den sten, som kom över vattnet, tuktades sedan på ytan. Intill kajkanten blev givetvis ojämnheter. Där fylldes 
med ”vrak”, mindre sten, som de bara ”kultade i”. En del av vraket var också sandsten. 
För detta arbete betalades 84 öre om dagen. Man fick börja på morgonen ”när en så” (såg). 
 
Vraksten slogs i skogen av samma kalkarbetare, men inte större än att en man orkade lyfta stenarna, som kördes 
ner till hamnen med häst på släpor eller vagn. Ibland kunde sådan vraksten få ligga i skogen i flera år. Det ligger 
sådan kvar än på sina håll. Denna sten skeppades även per båt till järnbruk i Värmland och Norrland ex. 
Sandviken och begagnades vid järnsmältning. 
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Prickar och prickhållning och fyrar 
Meddelare: Isidor Andersson, prickhållare på Hönsäter, f. 1899. 
Fru Berta Andersson, hans hustru, f. 1904 
Anders Persson, stenhuggare, f. 1873. Bott 40 år i Råbäcks hamn. 
 
Jfr uppteckning i kapitlen om ”Fiskarn på Hönsäter” samt ”Prickhållare, lots, fiskare på Vänern.” 
Prickhållarna fick förr själva hugga virket till prickstängera, som skulle vara 8-10 alnar höga. Det måste vara 
rundvirke, unga granar. Annat trä dög inte lika bra. Tall flyter sämre och har mindre motståndskraft i vatten. 
(Men båtar görs av ek eller bok eller fur – andra träslag anses nästan odugliga till båtar) Prickhållarna fick ta 
virke i den hamn de tillhörde. Det var inte så noga med skogen förr. De tog granarna på rot om vintern. Numera 
kommer prickarna om våren med båtar från Åmål. De har blivit större och är försedda med ”spröter”, så att 
stången ska synas bättre. Överst en kvast av björk, både förr och nu. Spröten är gamla bräder, som kallas spröt ½ 
tum – 1 tum breda. Tre sådana är fästade vid prickestången, så att den ska synas bättre. De sluta vid vattenbrynet. 
Prickstängerna är nu 9-10 m. Under vattenytan är två tjocka klampar fastspikade vid stången med 4-tumsspik. (?) 
Klamparna är omkring 1 m långa och 4-7 tum i diameter (=omkring 15 cm) de brukas för att hålla pricken uppe, 
så den står rätt. De kallas prickebyxer. Vid prickestången fästs en kedja, som sätts genom ett schackel det är en 
järndubbe med en slags ögla fastborrad i tunga stenar, 80-100 kilo för varje prick. 
Varje sådan tung sten skall hålla pricken på dess plats på sjöbottnen. När de förr skulle sätta ut ”prickera”, hade 
de bara robåtar eller kunde låna en jolle från något fartyg. Då låg pricken rätt över båten och de kunde bara ta en 
eller högst två prickar på en gång med sig, ty tyngdstenen var svår att manövrera. Den fick hänga utanför 
relingen, och det gällde att hålla båtens balans. Man måste ha barlast i båten. Om de hade en jolle, så fanns det 
ett vricke-spår i aktern för en åra. Där låg pricken, med stenen utanför. Även i jollen måste de ha barlast. 
Sjöfarten brukade sluta i december, när Trollhättan slussar stängdes, och det gällde att försöka få in prickarna, 
innan isen tog dem, ty isen bröt ofta av dem eller rubbade dem. Så fort det blev isfritt om våren, måste prickarna 
ut, och det gäller ju än.  
 
Fyrar 
Nu har man också agafyrar, t.ex. fyra stycken vid inloppet till Hönsäter. Men cementen lägger sig på fyrglaset, så 
det måste putsas, så att lågan syns. 
 
Prickhållare, lots och fiskare på Vänern 
Meddelare: Oskar Nilsson, bruksfiskare på Årnäs, f. i Björsäter 1959. Upptecknat 1941. 
Sjödirektionen i Åmål höll prickhållare och lotsat på Vänern. Meddelarens far Nils Jonsson var född 1811 på 
Torsö. Han började att som pojke, 17-18 år, segla med en båt, en jakt, med en mast. Den tillhörde sjödirektionen 
och skulle segla runt Vänern för att se efter, att alla prickhållare och lotsar skötte sitt. Chefen för denna ”syning” 
var löjtnant. De var bara tre på båten, löjtnanten, ”bäste man”, som mest kallades rorgängaren samt kockpojken. 
Rorgängaren skötte seglen och styrde ”dit han blev befallder till”. Nils fick mest sköta hushållet på jakten. De 
hade en liten skeppsspis: den var som en liten öppen spis, murad på durken = golvet, murade sidor och ett rör 
upp. Den dagliga kosten på båten var mest ärter, fläsk och potatis. Fisk såg de sällan, om de ej kom åt att köpa av 
någon fiskare. Så fort de kom nära land, fick pojken springa upp och köpa en kanna mjölk.  
 
Sedan blev Nils en tid sin egen, han var då skeppare och seglade en slup, som hette Amiral. Han seglade mellan 
Stockholm och Göteborg och hade två besättningsmän. Han seglade med allt möjligt: trä, spannmål m.m. Men 
han tröttnade och slutade med seglationen. Då tog han plats som lots och prickhållare vid Viksnäs mellan 
Mariestad och Årnäs. 
 
Sjödirektionen höll bostaden för prickhållarn. Omkring 1870 eller något tidigare var pricklönen kontant 160 kr 
om året. Bostaden var inte ett torp, utan bara hus, men han hade potatisland och fri vedbrand och skog, vilket väl 
betydde, att de hade rätt till bete i skogen för kor och får. De hade en eller två kor samt två-tre får, som 
övervintrade, men på sommarn 6-7 stycken, då lammen också gick på bete. De hade intet lövfoder, bara 
barrskog. Kanske kunde man slå litet vid vägkanterna, ”kantera”. 
Prickhållarns kunde också hålla gris, men hade inga höns. I lotspengar fick han betalt av var och en, sonen tror 
det var 1 kr per sjömil. 1,80 blev det till Mariestad. Det räknas som 1½ mil från Viksnäs.  
 
Sjöfoder 
Man använde alltid sjöfoder till djuren. Man gick på sjöbotten och skar med ena vassaskära. Den hade egg som 
en lie och träskaft. De kunde också ta vass i båt. Då borde de vara två personer: en fick staka båten och en 
skar vass. Vassen borde helst tas i augusti, då han blommade ordentligt, ty om man tog den tidigare, krympte den 
ihop så hårt. Rörtopp hette vassblommen i handeln i Mariestad, men folket kallade den vassatjes = vassblom. 
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Sådant användes allmänt till sängkläder i stället för halm. Fiskarns hade aldrig halm. Två pund var lagom till en 
tvåmansbolster. (0,15 kr) antagligen menade meddelaren 2 pund vass). 
Sjöfodret gav dessutom fet mjölk, så att man kunde kärna mycket smör. Det blev starkt gult. Men det gick förr åt 
tio gånger så mycket arbete på ett lass sjöfoder som på ett lass lantfoder, ansågs det.  
 
Prickhållaren måste skaffa sig extra förtjänst för att kunna försörja familjen. På våren, hösten och sommaren 
byggde han båtar, och på vintern, då sjön var isbelagd, hade han fiske. Båtarna byggdes under stora träd, i 
skuggan, för att virket skulle hålla sig fuktigt. Det måste vara fuktigt, för att gå att böja. 
 
Fisket 
Man fiskade med not och långrev. Noten förvarades i notaskullen, det var ett litet uthus, där de hade den. Det 
frodades skrock och övertro där. En lussedag, så de skulle till staden ”te lussemarken, såg mor ett ljus brinna på 
motaskull’n”, berättade sonen, fiskare Nilsson på Årnäs. Men hon hade inte vågat tala om det förrän senare.  
Man hade 1½ mil till Mariestad och brukade sälja fick på torget. Men det var sällan de for till staden med fisk på 
julafton. Sjöfolk kom ibland för att köpa fisk. Sik togs på nät. Det var bra med sik, men dåligt betalt för den. 2 kr 
pundet = 8½ kilo, när det var riktigt bra betalt. Det var i slutet på november.  
 
I noten tog man all slags fisk. På vintern behövdes det 4 man till notfiske. På sommarn räckte det med två. På 
vintern fiskade man med vakar. Då sköts motstängerna fram under isen mellan vakarna, en man sköt dem på var 
sida och en man på var sida drog. Det var långa tåg.  
På notens övre kant var det hela vägen flöten med en meters mellanrum. I nedre kanten var det sänken. Noten 
kan vara två till tre famnar. Stora noter kan vara 4 famnar. Siken är som en liten strömming eller mindre och går 
i vattenytan. Braxen såldes för det mesta, men små braxen åts upp, mest torkad. Mört torkades mycket. 
 
I fiskarhemmet tog man vara på all sorts fick. Den saltades lite grand och träddes upp på träpinnar samt hängdes 
på soltork. Den blev då alldeles torr och seg, och kunde hålla sig länge. Den kunde sedan kokas. Men man kunde 
också ta den torra fisken direkt ur knippet och steka den på glöden i den öppna spisen. Sedan fick fisken ligga en 
stund i vatten, lades i en handduk och åts med potatis. Man tog bara bort ryggbenet. Småbenen åts och de kändes 
inte, påstår meddelaren. I vardags åts för övrigt mycket sill och potater. Och att få lutfisk var inte svårt på den 
tiden. 
 
Man band not hemma 
Mor köpte lingarn i Mariestad, hälsingelin, som köptes i stora dockor, men de måste häcklas. Blånera användes 
till noten, och själva taglet, det bästa av linet, användes till långrev. ”Far själv var allra värst te binda”, fast 
barnen var kvickare i nyporna många gånger. Redan vid 7-8 års ålder fick barnen binda not. Man band nät både 
sommar och vinter. På vinterkvällarna satt far och de äldre barnen och band not, och ”mor kunde sitta ve 
spinnrocken å så lärde ho de mindre barna läsa på samma gång”. Skriva kunde hon inte. Det kunde far, men han 
brydde sig ej om att lära barnen något sådant.  
Till lyse endast den öppna spisen. Inga oljelampor. Talgljusen som mor stöpte, räckte ej i vardagslag. Men man 
lyste sig också med ljusestickor, tunna som papp, skurna av rått trä och torkade i taket över ett par stänger. 
Barnen skar dem, men man kunde också ibland få köpa buntar med färdiga stickor av gubbar, som i lön fick ett 
mål mat. Ville man ha riktigt ljust i spisen, brände man töre. 
 
Läsning och skolgång 
Vid detta dåliga lyse fick barnen alltså lära läsa och lära läxor. När de kunde ”bokstavera” (bokstäverna) 
ordentligt, fick barnen lära sig själva. De hade en ABC -bok och Luthers katekes och Åkerbloms bibliska 
historia. ”Tuppen värpte” sockerbitar, men det kunde bli ris med. ”Kakesen var en riktig barneplågare.” Vid 8-10 
år skulle de kunna den utantill, 173 frågor med förklaringar. Men bibliska historien var värre, för det var så stora 
långa stycken. Detta skulle de kunna i konfirmationsundervisningen. 
Meddelaren, fiskarsonen, f. 1859, fick lära skriva och räkna i en skola på Sjöberg för en lärarinna. När han var på 
11: te året blev det en skola ½ mil från Viksnäs, och gossen fick gå där i 8 månader. Året därpå fick han i stället 
gå fram till skolläraren i Björsäter, för att ta läxor. Barnen fick gå tre gånger i veckan och fick läxor, men läraren 
kunde inte mycket själv.  
Barnen hade mycket att göra hemma. Inte bara skära ljusestickor och binda not, utan de fick också tidigt hjälpa 
far med skolagning. När nya skor skulle göras, kom skomakarn 8-10 dagar och fick ligga i en soffa i det 
gemensamma rummet. Skotråden hade mor spunnit. Hon spann också sytråd, det var en ganska stor konst att 
spinna den jämn. Ibland kom skräddarn också till hemmet, men ibland gick man till honom med tyg, som vävts 
hemma. 
Allt detta arbete utfördes i det enda rummet omkring 8 alnar i kvadrat, nästan fyrkantigt. Två soffor stod utefter 
varann intill en vägg (knappt 5 m lång), och de sov två-tre personer i samma säng. 
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När de var sjuka gjordes bädd på golvet för de friska. Högst fem av barnen brukade vara hemma samtidigt. 
Meddelaren Oskar var näst yngst. När smittkopporna gick var det besvärligt. 
 
Man hade ett krypin, som bar namnet ”köket”, men som knappast gjorde skäl för namnet. Det var en golvyta på 
högst 2 kvm + en stor bakugn. I den kunde man grädda ”16-18 kakor i slängen”, men skaftet på grisslan slog i 
väggen, när man skulle manövrera brödet. Det var brädgolv i ”köket”, och på sommarn kokades verkligen maten 
där, men man kunde inte vara där. 
 
Storbak 
Mellan lusse och jul hade man storbak, ty man skulle då göra bröd att spara till långt fram på vintern. Det var 
”limpebrö, vörtbrö, siktat brö och vanligt grovt brö”: På vintern torkades brödet i taket över spisen, men på 
sommarn gick det ej bra att förvara det, ty sjöluften var fuktig. 
 
Bär 
Råa bär förekom aldrig till en måltid, men mor plockade mycket blåbär och kokade mycket lingon. Blåbär och 
körsbär torkades mycket i hemmet, liksom annan frukt, som de hade litet av. De hade körsbär och aplar.  
 
Lusse och jul i fiskarhemmet, Björsäter 
Meddelaren f. 1859. 
Före lusse hade man slakt, lak och brygd, allt inomhus i stugans enda rum omkring 8 kvadratalnar. Slakten var 
”först på december”.  
Till lusse var ”det ingen stass alls” utom det, att mor bjöd kaffe på sängen och smörgås. Inga lussegubbar där 
(men på Årnäs gick de kl. 4-5 f.m.). I Mariestad var det lussemarken (marknad) med nyslaktade svin i vartenda 
åk, med bara innanmätet urtaget. ”Då köpte stabora hele svina”: Och detta långt efter det att slakteributiker 
införts. Många fiskare hade att gå omkring och sälja fisk på julafton, ty folk ville ha lake, men Björsätersfiskaren 
slapp i regel fara till staden åtminstone.  
 
Dopp i gryta i fiskarhemmet på jul och lördagar 
Kött fanns icke att köpa i regel. Någon enda gång kunde det på torget i staden bjudas ut litet färskt kalvkött. Man 
slaktade ju själv, vad man skulle ha. 
I julgrytan skulle det vara både nötkött, fårkött och ett halvt svinhuvud: svinahös. 
På julafton vid 11-tiden skar mor upp sovlet: kött, fläsk och korv, och så var det ”te doppa i gryta” i spadet, 
sedan bitarna tagits upp. Detta skedde både på jul- och nyårsafton, på trettonafton och på ”lilla-jula” = tjugondag 
Knut. Men man doppade i det hemmet också i gryta varje lördagkväll. Mor kokte då sovlet till söndagen. ”Då 
tog mor upp korv å koka å barna fick äta det med bröd.” Vid aftonvarden på lördag fick de soppa med fläsk och 
kött skuret till. Men inget smör. Bara brödet. Smörgås förekom sällan. Sjöfolk kom och köpte mors smör. De 
ville för resten köpa snart allting, då de kom iland.  
 
Julritualen i fiskarhemmet i Björsäter efter dopp i gryta 
Julgran förekom inte, ej heller julkrona. Man hade endast låga stakar på bordet, ett par, tre stycken med ett ljus i 
varje. På eftermiddagen drack man kaffe, och då fick barnen varsin s.k. julalev av rågsikt i form av en åtta, stor 
som två rediga bullar. 
 
Vid tretiden var det julbad. Mor hade en stor balja, så att barnen fick krypa i helt och hållet. ”Far fick allt krypa i 
helt och hållet med!” (Om mor fick julbada eller bara tvätta sig, förmäler inte historien.) Alla fick nu riktigt rena 
kläder på sig, och i bäddarna lades rena lakan. Man gagnade endast underlakan. Över sig hade man endast 
vanliga sticktäcken. Men på sommaren litet lättare ”veper” av halvylle, ett slags filtar med ylle till väft och 
troligen grovt lin till varp. Senare blev det bomull. Om sommaren badade barnen varenda dag. 
 
Julkvällen i fiskarhemmet, Björsäter 
När alla på julaftons eftermiddag var badade och klädda rent, firades julandakt i hemmet. Julevangeliet lästes – 
de kunde läsa en bit var. Far var riktig sångare. Han kunde varenda sång i psalmboken, och barnen sjöng med.  
 
Julmat och julhög 
Till julkvällen lade mor vit duk på bordet. Vid vars och ens tallrik lade mor upp en julhög. I julhögen låg underst 
en grov rågbrödskaka. Därpå en rågsiktskaka. Överst en rund vörtlimpa. Detta bröd togs undan och åts sedan av 
julhögens ägare.  
Det stod ljus på bordet. Maten utgjordes av sovlet och potatis och smörgås samt lutfisk och ”viter gröt”. Till sist 
åt man kräm eller fruktsoppa av egen frukt, som torkats.  
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Julotta i Björsäter ur fiskarhemmets synpunkt 
Från fiskarhemmet hade de tre kvarts mil att gå till kyrkan. Man fick gå hela vägen, men om isen låg på sjön, 
blev det kortare. Det var ganska tätt med stugor utmed vägen, och inga hade gardiner på den tiden. I vartenda 
fönster i Björsäter brann det ljus och på borden. Den gamle fiskaren, f. 1859, blev så rörd vid minnet av 
barndomens högtid:”O, det var så högtidlit. Det var för ljusen vi gick. Vad prästen sa, det begrep inte vi, men 
ljusen var så högtidlia.” Ottesången började kl. 7. Ljusen brann till ottesången var slut. Far hade hemmasydda 
mössor av vadmal, men till kyrkan brukade han ha stormhatt med oerhört hög kulle. Mor hade svart silkeduk. 
Men vid begravningar hade hon vit duk på huvudet, så stor, att den räckte långt ner på ryggen. Dessutom vitt 
förklä. (Jfr dräktskick) 
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Fiskarn vid Hönsäter 
Enligt Magnus Wikström, f. i fiskartorpet Wiksnäs 1854 och sonen Fritz Wikström, född där 1883. 
 
Torpet numera rivet, omkring 1892, för att ge plats åt cementfabriken vid hamnen. Manne Wikströms far, Lars 
Wikström, f. 1817, dog 1897 i sin egen lilla stuga, som låg på torpets område under bolaget, men intet arrende 
betalades för den platsen. Det var gammal regel, att då de äldre slutade arbetet för Wiksnäs torp, flyttade de in i 
den egna lilla stugan, som bestod av 
1. Kök utan förstuga: dörren kunde vara vitluden av frost. Där var stor öppen spis med öppning rakt mot dagern 
med bakugn i ”gruvan”. Två krokar var inmurade vid spisen. 
2. På framsidan var en förstuga med trägolv och ingång till en kammare och ett rum. I rummet var ett slags 
eldstad, ett mellanting mellan kakelugn och öppen spis utan luckor, men med rör. Såg ut mest som en öppen spis.  
 
Fritz berättar, att farfarsfar hade dött där. Farfar Lars flyttade troligen dit på femtiotalet. Lars Wikström hade 
torpet under greve Hamilton. Han skulle lämna all fisk i arrende och fick icke sälja fisk, endast behålla fisk i det 
egna hushållet. Herrgården sålde fisk till staden och i bygden. De skrev upp varje skp fisk i köket på Hönsäter. 
Men greven brukade torpet: plöjde, sådde slog och körde in åt fiskarn, men sjöfodret fick de sköta själva. Torpet 
födde 1-2 kor. Jfr nedan. Greven skulle hålla fiskredskapen, men fiskarn hade 4 kr kontant per år för att ”binna” 
alla redskapen. De gagnade hamp, och fiskarn fick låna häst av greven, för att hämta hamp i staden. Gummor vid 
Hönsäter spann hampan. Det skulle göras not och ryssjor och långrev (ej så mycket långrev). 
Fiskarn band själv näten med hjälp av barnen. ”De va te sitta om vinterkvälla å te ella i den stora spisen å skaffa 
lite töre, så en så. De va te lägga på en töreflis, för de ljuste så bra, så vi så å binna.” Vid samma lyse satt 
kvinnorna och spann och kardade. De hade ”bå skrubber å karer”. Kontanter fanns så gott som aldrig i hemmet: 
”Varenda klätrå, som vi slet, de vävde mor hemma”, berättar gamle Wikström, ”å sena fick söstera börja på, så 
snart de ble så pass vata.” 
I regel vävdes alltså allt hemma, men bomullsgarn måste ju köpas, och huvuddukar ibland. Far hade skörtarock. I 
synnerhet de gamla gagnade sådana. De var svarta merendels. De var ej insvängda, men kanske något vidare 
nertill och hade skört bak. "Vi pöjka" hade mera som kavajer. 
 
För att få litet biförtjänst var Lars Wikström också lots och prickhållare. För detta hade han 48 kr om året. Han 
hade 17 prickar att underhålla och fick själv forsla hem virket från skogen till dem. 
Till jul var fiskarn in till Mariestad, för att hämta sin ”pricklön”, och då köpte han hem till barnen pepparkakor: 
”gubbar å käringar å bocka” och av vetedeg med och tog hem. De fick stå till julahögarna. 
 
Det var inseglingsprickarna han skulle hålla i ordning, och kom det främmande fartyg, skulle han hjälpa dem i 
hamn eller lotsa dem till Lidköping, Karlstad eller Mariestad m.m. Var båt som lotsades ut eller in betalade 50 
öre. Efter 51 års tjänst fick Lars Wikström för detta arbete Patriotiska Sällskapets medalj. 
En liten biförtjänst för Lars Wikström var, att vintertid ta upp is till herrgården efter en dagspenning av 50 öre. 
Denna dagspenning steg sedermera till 75 öre. På Manne Wikströms tid fick han 1 kr för styck, då han lotsade. 
1875, ”då han tog prickera”, dvs. blev prickhållare, fick han för detta arbete 60 kr per år och 5-10 år senare, 
alltså på 1880-talet ökades lönen till 70 kr. Man tog arbetet för fem eller tio år med tryckt kontrakt. 
”De sulle vära stor, redi fisk.” Men inte vitfisk (ex mört, braxen). Det gav vi bort för det mesta. Den bars aldrig 
åt herrgårn. Fisken var mest aborre, gädda, gös och ål, någon gång lax.  
 
1873 såldes Hönsäter av Hamiltons. 1874 tog Lars Wikström fisket av Hellekisbolaget. Wikström fick då bruka 
torpet själv mot 20 pund fisk (400 skp) om året för arrendet till Skiöldebrand på Hellekis. Häst fick lånas på 
herrgården eller av torp mot betalning då. På Hamiltons tid skulle Lars Wikström gå upp till grevens kök på 
julafton med fisk, som han var ute och fiskade den förmiddagen. ”När far kom upp te herrgårn”, berättar gamle 
Manne, ”då blev det riktigt kalas. Det blev te sitta te bords å äta. De va allt rejält på den tiden, då Hamiltons va 
på Hönsäter. Det blev nogare på allting då Skiöldebrand kom å mö ändringar på allting.” 
 
På våren fick de mycket nors. På vintern fiskade man lake med ryssjor. Själva ryssjan (kassen) som fisken går in 
i, är en ryskestrut. Man måste ha vak upphuggen över hela ”struten”, men ryssjorna  kan skjutas in under isen 
med hjälp av en stång mellan vakarna. Vanligen sätter man ut ryssjor i hela vakar eller öppet vatten. Men vid 
tjock is, lade man ner ryssjan i en upphuggen vak. För att slippa hugga upp för långt stycke is, tog man upp ny 
vak ungefär 6 alnar från den första och sköt ”lanngårsarmen” eller ”rysjkarmen” mellan vakarna. (Fritz 
Wikström säger ryskarm eller rysjkarm, något mellanting mellan dessa uttal, men vidgår ej sj-ljud vid fråga) 
”vicka” = vittja ryskera, säger de. Man kan ha stora ryskegårdar, mest 17 par, säger Fritz, att han sett. 1902 var 
det mycket lågt vatten.  
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Då såg man gamla fiskegårdar i vikarna och nedsatta störar, men Wikström minns ej när dessa förekommit. 
"kupor" i åmynningen: en fyrkantig ram och köppar av pil, men sådant användes ej av yrkesfiskare.  
 
På detta arrende tog de mest gädda och lake i högleken. Aborre går in, men ej så mycket. Amatörfiskare använde 
I fiskarhemmet var de så vana vid att äta fisk, att de ”var inte så mö på en”, säger gamle Manne Wikström. 
”Vitfisk” åt de sällan eller aldrig, d.v.s. mört, braxen, i dem o.d. som var mycket ben i. Det var just ingen, som 
ville ha dem. De brukade ge bort den, ty den gick inte att sälja. 
 
Om sommarn kunde de salta fisk ibland, gädda eller sik egentligen. Det gjordes både av Lars och Manne 
Wikströms hustrur. Fisken rensades och saltades litet, hängdes upp på snören eller kvistar i solen. 
Den torkade fisken kunde sedan halstras på glöden i den öppna spisen eller kokas eller till och med ätas som 
”speke”, men det senare skedde inte så mycket, fast barna tyckte bra om fisken ”bara torrer”. De kokte den för 
det mesta. Då blev han litet mjukare. 
På Kållandsö m.fl. ställen torkar de fisk än, säger Manne Wikström (1941). 
 
I en bouppteckning från Wiksnäs torp år 1839 i fiskarhemmet finns bl.a. kaffepanna, en ”handquarn”, en vävstol 
med tillbehör, ”boviner, härvel och garnvinna” (vinda). 
Gamle Wikström berättar, att ”när de hade spunnet, härvade de å på härveln.” ”En härvel härver de ännu upp 
revera på” = fiskrevarna. Handkvarnen bestod av två kvarnstenar omkring 5-6 fot i rundel, kanske en aln i 
diameter. De hade dem i uthusen, och de låg på en stor fast sten. Det var refflor i stenarna. Det gick en stake 
genom kvarnstenarna. Man snurrade på den övre stenen och malde gryn, ibland även grovt mjöl. Grynen föll i 
”refflera” ner i ”ena låda” omkring kvarnstenarna. Det rann ut där, när de snurrade på det övre hjulet. Barnen 
fick hjälpa till med detta arbete.  
 
Fiskarns lantbruk 
Mor i gamle Lars fiskartorp hade ibland 3 kor över vintern och 5 får. Snickarn och smeden hade ko men sällan 
får. Alla torpare hade får. De måste ha egen ull, för att slippa köpa till kläder, ty de hade intet att köpa för. 
 
Varje höst slaktades 5-6 får och 2 grisar, och någon gång ett nöt. Man sålde aldrig en kalv, och ingen ville köpa 
heller. Det var inga slaktare, som köpte. Mor stöpte ”julaljus” av talgen. Till foder bärgade de mycket sjöfoder. 
Det var stor efterfrågan på sjöfoder förr: ”De va riktit foder de. De mjölka så bra å hull fick di!” Korna var 
”jälmiga” å ”grielta”. Jälmig = hela huvudet vitt. Grielta = spräckliga i huvudet, bruna och vita = grilliga. 
 
Sjöfoder togs i augusti och september. Man lät det stå bra länge, för det blev rörtopp då eller vasstjes, som 
användes till bolster. De har lagt bort det nu. Man satt i en båt och skar med skära och band det vid land i kärvar. 
Säd bands i neker, men vass och löv i kärvar.  
”När det var grunt, så pulsa vi allt med båten in té”, säger Manne. Vattnet var rätt varmt på sensommarn. Om 
sommarn fick fåren gå lösa på skogen. Man tog ”lövhack å hacka å kvista”. Förr sålde de löv på kronoparken, 
men torpet hade ”ena äng” att slå av, och buskar, så de bröt litet löv där. Fiskarn kunde sälja någon ”sö” någon 
gång. Och mor till Manne Wikström sålde mjölk till skepparna för 8 skilling kannan (omkring 16 öre) och litet 
smör för 40 och 50 öre skålpundet. 
 
Höns och gäss hade de i hemmet. Det passade bra med gäss intill sjön. Varje höst slaktade de 12-14 gässlingar, 
men dem åt de upp själva.  
 
Torpet hade ”mö apler” och körsbär. Man torkade frukt på ållor i ugnen. Av körsbär hade de både sötbär och 
moreller. Moreller = svarta bär, större än sötbär, men mindre än bigarråer.  
 
Ibland om sommarn hade de i torpet en lejepojke på 15-16 år att följa far på sjön, berättar Manne Wikström. Då 
fick Manne gå i dagsverke. Han gick dagsverke i grevens tid vid tio års ålder omkring 1865, tolv timmars 
arbetsdag med en lön av 6 skilling om dagen. Man räknade i skilling, styver och riksdaler. Sedan ökades det till 
25 och 50 öre, tills han hade gått och läst. 
När kammarherre Skiöldebrand köpte Hönsäter 1873, fick Manne i dagsveke 74 öre om dagen på vintern och 1 
kr per dag om sommarn. Detta var till 1875. Sedan gick det småningom upp. Torparna hade kontrakt, och där 
stod det, att de skulle ha 84 öre om vintern och 1,24 om sommarn, medan de andra samtidigt hade 74 öre och 1 
kr i dagspenning. 
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Varg var det gott om i Lars Wikströms ungdom. De hängde upp varggårdar med gubbar på snören, borta i 
Holmestad och Fullösa. Manne själv såg spår efter varg, då han var liten. De kom från Värmland över sjön, och 
de måste bomma för husen, för att skydda kreaturen. I fars barndom (f. 1817) kom en gång 15 vargar till 
Kållandsö från Värmland och rev ihjäl mycket kreatur innan de blev dödade. 
 
På sommarn gick Hönsätersbarnen i skolan på Hellekis, men den eldades icke. Då tog greven hit skollärarn från 
Hellekis ”å hållde skola på Hönsäter för barna” en månad – 6 veckor. 
 
Helger i fiskarhemmet 
Inte lussebete. Julklapp, det fick de aldrig i Mannes ungdom. Julhög: litet småbröd till högtiden. "Vörtbröd 
bakades, för mor brygga te julen. Mor bakade av vört små levar i form av ess och fyrhjulingar. Båda slagen 
kallades "leva"”, inga russin i dem. Och så lade de pepparkaksgubbarna och bockarna, som far köpt i Mariestad 
för pricklönen intill julhögen. ”De tror’ a de!” De hade varken julgran eller julkrona i fiskarhemmet. Men när far 
kom ifrån sjön, doppade de i gryta. Ingen fick gå ofägnad ut om julen, ty då ”bar de ut jula”. ”Fägnata skulle de 
bli ända te tjugenne.” I skymningen på julafton fick de kaffe eller någon gång te och mor hade bakat lite gott brö. 
Till sist fick de lutfisk och potatis och ett halvt svinahuvud. Svinhuvudet skulle stå framme hela helgen, men mor 
skar av det och la på tallriken på julafton. Tallrikar var av ”postelin”. Sedan åts det risgrynsgröt med kanel och 
socker, som var strött över. En del rimmade på gröten, men det gjorde de ej i fiskartorpet. 
 
På juldagen skulle de i otta, ”de slo allri felt”. Det var närmast till Forshems kyrka, styvt en fjärdingsväg, men 
till Österplana ½ mil. På juldagens middag åt de lutfisk och sågel och potater och fruktsoppa. 
 
Natten mellan juldagen och annandagen gick ungdomen med stjärnan. Manne Wikström var själv med om det. 
Det var bara pojkar. De spökade ut sig med ”stjärner å årninger” på rocken och märke i mössan. De började gå 
”juldan om kväll”. Stjärnan var vit, men på det vita hade de satt stjärnor och ”gubba”, det var så granna bilder. 
Stjärnan satt på en stång och snurrade på ett hjul. Hon var inte tung, men de snurrade litet, när det behövdes, så 
stjärnan inte skulle bli för varm och ta eld. Utanför fönstren till hemmen sjöng de: 
”Vak upp, se ljus, se morgonstjärnan strålar klar, 
allt efter Guds eget välbehag i Edert hus! 
– Av blotta gunst och nåde är han oss sänd till hjälp och tröst.— 
Det var flera verser. 
”När de sjungit ifrå sig, var det te gå in å få fägnad. Det var starkt å så tilltugg te. De kunde inte koka kaffe om 
nättera.” Ungdomen gick till fram mot morgonen till bortåt klockan 4-5. Manne hade aldrig hört annat än att de 
blev insläppta: ”De där, de va rolit, de må tro, de va fint!” 
 
Påsken 
”Frimånda – asketisda – dummer onsda – skär torsda – långer freda – påske-lörda.” 
De hade påskeldar och sköt mycket. De skulle skjuta ”påskakäringa”. På påskaftons kväll fick de risgrynsgröt. 
”Men ägga di åt vi på påskeda – så många vi ville.” Inga rim på äggen.  
 
Sista april ella di Valborg 
1 maj skulle de ”sätta stjälk i bena”. Ägg och litet starkt skulle de vara. Äggen koktes. De fick så många de ville. 
Barnen fick allt på den tiden känna på det starka åg – men inte särskilt på 1 maj. För övrigt var ungdomen med 
på dans om pingst och midsommar, i slåtter och skörd och vid ”lek” på ”Djurgårdslon” och ”bjudningsbal” (se 
dans och lek) ”De roa sig mera förr”, säger gamle Manne Wikström. ”De vill vara så fina nu folk, å alla vill vara 
värst.” 
 
Den gamle Lars Wikström hade haft bara fisket och varit lots och prickhållare. Men sonen Manne Wikström 
hade också kalkbränning från 1875. 
 
Förr kunde gården fordra så mycket fisk, att man inte kunde hinna gå i annat arbete, säger han och tillägger: 
”Va en har sleet, de kan ingen tro. Torpet sulle en sköta på nättera.” 1875 brände Manne Wikström kalk. Han var 
också tegelslagare några år, ungefär 1877-84. Då gav han arrende för fisket och kunde slå mynt av litet annat 
emellanåt. ”De högsta en kunne tjäna på 80-talet var 700 om året”. Kalken höll Wikström på med tills fabriken 
startade. 1892 började Wikström i cementfabriken. Då blev det litet bättre betalt, och då kom torpet bort, men 
den egna lilla undantagsstugan var kvar till 1929. Bolaget hade köpt in den. Än i dag hålls gamle Manne gärna 
på sjön för att fiska. Där trivs han bäst och är kry ännu (1941) mellan 80 och 90 år. 
 
Som 17-åring, 1871-72 seglade Manne Wikström med en bror. Det var i ”greves tid”. Greven ägde båten. Manne 
Wikström hade 25 kr i månaden och fick hålla sig maten, som lagades på en liten öppen spis i skansen. 
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En tur mellan Hönsäter och Karlstad kunde räcka i tre veckor, om vädret var dåligt och vinden olämplig. Det 
kunde ta 14 dagar och 3 veckor fram och tillbaka till Göteborg. Det var 8 mil till Vänersborg. När det blåste, 
måste man söka hamn. Vid sjögång kunde man inte elda i spisen. 
Skepparn hade viss lön för en tunna kalk (Jfr skeppare). De kunde ta 8-10 tunnor på ett oxlass, som kördes ner 
till hamnen med kalken. Två oxar. Ibland begagnade man hästar, men i grevens tid mest oxar. 
Skepparn avlönade besättningen. Skepparn bodde i kajuta och besättningen framme i skansen. (Enligt de flestas 
utsago utgjordes besättningen på kalksluparna = enmastarna – av endast en man”) 
 
Skrock fanns på sjön. Wikström hade hört, att ett fruntimmer varit ombord när skepparn var i Råbäcks hamn, 
och då blev det ”storm och svårt vär” efteråt. I en Vänerstad – Manne Wikström tror det var Lidköping – hade de 
talt om, att de sett ett fint och vackert fruntimmer i stan, men på ryggsidan var det ingenting.  
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Vänerfiske och sommarsnickeri 
 
Året runt hos en fiskarfamilj i Forshem 
Meddelare: Fredrik Karlsson, ”Friheten”, Forshem = Kroks udde, f. 1868. 
 
Häradsallmänningen gick förr fram till denna udde, men 1841 års riksdag beslutade där en fri lastplats med 
kungligt brev  på detta 1842. Därav namnet Friheten på platsen. Se kap. om detta. 
Här på Kroks udde bodde Fredriks far, född 1833. Han var sin egen utan arrende till socknen eller till gården 
Tångemyran, som marken tagits ifrån. 1861 hade han köpt en stuga, men den brann ned 1925. Ny stuga 
uppfördes. 
Snickarboden är däremot en mycket gammal byggnad med hundraårig skorsten av kalksten i ortens stil och 
gammalt tegeltak. Fredriks far var fiskare, båtbyggare och vagnmakare. Körredskap var hand specialitet.  
Fisket försiggick mest på vintersäsongen från hösten till våren. Även på sommaren fiskades i mindre skala, men 
mest till husbehov. Då var snickeriet huvudnäringen. Aborre var det mest man då fick upp på nät och långrev vid 
tjänligt väder.  
 
I oktober-november fiskades sik. Den gick bäst under land, när det blåste utåt, men i storm for de inte ut. De 
använde robåtar = vänersnipor med liten köl och två par åror och segel. Till omkring 20 november pågick 
sikfisket, men då tog det slut på en gång. Sedan blev det ingen fisk, förrän laken kom, utan då arbetade fadern 
med vagnar och kälkar, möbler och åkerbruksredskap m.m. ”Han hade gärning jämt.”Laken började komma vid 
lussetiden. 
På lussemorgonen gav mor far och barnen lussebete kl. 4 på morgonen: kaffe och smörgås med sovel, ty grisen 
var just slaktad, och barnen fick äta så mycket de ville på tallrik och sedan sova ännu en stund. Lusse firades inte 
med särskilda ljus i det hemmet. 
Att laken började leka ungefär den tiden, betydde mer för fiskarfamiljen. Den fiskades med ryssjor: ”rysker”. Det 
var en stake och en strut i var ände på ryssjan (Jfr bild i kap. Fiskarn på Hönsäter) Mellan bägge ”struta” var en 
arm, som fisken gick utefter. Armen var som ett rakt nät. Man högg vakar, ett par meter långa och omkring 6 cm 
breda, så att ryskera gick opp.”  
 
När det var riktigt kallt och ville bli tjock is, fick pojkarna ösa snö över vakarnas tunna isskorpor, som bildats 
under natten, ty snön höll temperaturen högre på isen inunder och hindrade isskorpan att bli så tjock. Sedan tog 
de bara en skyffel och skyfflade bort snön: sedan var det lätt att hugga igenom isen igen mot om den fått bli 4-5 
tum tjock. 
Ryssjorna stod ute jämt. De vittjades: ”vickades” varannan dag. De tog då upp staken med struten. ”Det var bara 
att få in näven och få upp fiskarna och sedan få ner ryskera igen. Då va en tvungen te skynda sig, för ryskera 
frös, när di kom opp.” ”Maskera var över en sno.” De kunde ha 30-40 ryssjor att vittja på en dag. Om isen var 
bar och tjock, kunde det hända, att de inte hann med arbetet på en dag.  
 
Julfisket och helgen 
Till julkvällen hade mycket folk tingat lake – lutfisk hade de inte lika mycket. Det var alltså att ge sig ut på 
själva julafton på morgonen för att ”vittja ryskera”. De fick då ett mål mat av smörgås, kaffe och sovel. Smörgås 
var inte vardagsmat. Det brukades endast om söndagar och helger. 
 
Mor satte på julgrytan med sovel till dopp i gryta, så att fiskarna skulle få varm mat vid hemkomsten från sjön, 
innan de gav sig ut i bygden för att sälja fisken. I grytan koktes ett halvt svinhuvud samt kokkorv med gryn i. 
Leverkorven hade de ätit, när det var nyslaktat i lussetiden. Så kom fiskarna hem, sedan de vittjat ryskera, drack 
en sup och doppade i grytan med bröd, vanliga rågbrödskakor, ”så mö en ville”. Potatis bjöds inte till detta mål, 
men ”då fick en doppa, så en ble mätt.” Sedan var det att vandra iväg med fisken. De hade kunder på många håll. 
En halvmil var ingenting att gå på den tiden. Upp till Gössäter tog det en timme. Patron Kylberg och 
stenhuggarna i Österplana brukade vilja ha fisk. De gick ända till Törnsäter. Överallt fick man traktering: kaffe, 
smörgås och litet av varje. ”Somliga bjudde på sup.” Fadern var aldrig ”dragen” men han försmådde inte heller 
litet starkt. Han kunde själv bjuda på en kaffehalva. 
Innan fisken blivit såld, blev det mörk kväll. De kanske inte var hemma för att fira jul, förrän klockan åtta. Men 
då blev det helg i hemmet. 
 
Mor brukade gå i dagsverken hos bönderna. Ofta hjälpte hon till vid slakt och ljusstöpning, trodde sonen, och då 
brukade hon i bondstugorna få ett par ljus till jul. Man satte ljus på julbordet i mässingsstakar med fat och tände 
gran. Far eller mor läste evangeliet. De hade också julklappar i fiskarhemmet. Till julkväll åt man lake, om man 
kunde: den kanske hade tagit slut. Annars lutfisk och potatis och risgrynsgröt.   De skulle rimma på gröten. 
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Juldagen var stilla. Då gick man i ottan i Forshems kyrka och sedan fick barnen inte gå ut på hela dagen. Mor bar 
nog sin vita huvudduk i kyrkan, ty det brukades på helger. 
Redan annandag jul var det att börja fiska lake igen, och så höll man på till ”tjugennetiden”, då det var slut med 
laken för den vintern. Då ställde sig karlarna i snickarboden igen, men så fort isen gick bort, satte de ut ”ryskera” 
i vassarna: ”Då skar de unna vassen, så de fick rännor och kom till botten med ryskera. Allteftersom sjön blev 
ren från is, lekte gäddorna.” Mitt i gäddleken började de få abborre och fick det också när ”gädda sluta leka”. 
Någon enda ål kunde man få i vårryskera. Annars tog de ål på långrev i rötmånaden. Men då var det sommar och 
mindre fiske. Man byggde båtar och tröskverk, som skulle vara färdiga, tills rågen var mogen. 
 
Nätbindningen och tillverkning av metrevar 
Näten bands om vinterkvällarna av far och pojkarna. De använde vanligt otvinnat skogarn. Senare köptes tvinnat 
fint garn från Göteborg. Mor band inte nät. Hon hade fullt upp med arbete ändå. Hela vintern, så snart det blev 
vägat, gick hon ända till Helldal efter mjölk, omkring 5 liter i taget, men på sommarn kunde de få mjölk på 
närmre håll i bondställena. 
Själva hade de ingen jord, bara till ”potateland”, som sköttes av vem som helst i familjen, den som hade tid. Gris 
hade de däremot. Mor gick ju också ofta bort på dagsverken hos bönderna, inte bara vid slakt o.d. utan hon gick 
på karehjälp o.d. (Kardade ull). På sommaren gick hon bort för att raka och ta upp säd. Hon spann och vävde och 
tog emot ull och lin till spånad: vintertid. Hon vävde egentligen till familjens eget behov, inte vadmal, men tyg 
till underkläder och bomullsklänningar. Karlarna begagnade vadmal och mollskinn. Sådant fanns i brunt, blått 
och grått. 
 
Metrevarna tillverkade de alltid själva förr. Den gamle fiskaren i Friheten gjorde revar med knutar. Men sonen = 
meddelaren, lärde sig av en gubbe att göra extra bra metrevar, som blev eftersökta och många gånger sålda till 
andra. Dessa metrevar göras av tagel, som snos med två träkrokar, och sedan snos de två snodderna ihop. 
Man börjar med hälften av det antal trådar, som skall vara i reven. Ofta är det 8 tagel i snodden. Fredrik i 
Friheten kunde, då han berättade detta 1941, på ett par timmar sno omkring 6 meter på krokarna. Sedan fästs två 
träkrokar i en spricka i bordet, och två snodder snos ihop. Det blir då 16 tagel i varje metrev. Antalet kan variera 
efter grovleken. Böndernas revar var klumpigare med knutar efter varje tagellängd. Fredrik har alltid brukat sätta 
litet vitt tagel intill metkorken, ty fiskarna ser det vita sämre än det svarta. När de två längderna har snotts ihop, 
läggs de i ljumt vatten för att bli mjuka. Sedan sträcks de borta vid en vägg, ”där en kan få fast ändarna”. 
Därefter klipps snodden fin, ty taglet står ut som piggar eller hårstrån. Taglet är starkt och trasslar sig inte. Dessa 
metrevar blir ytterst starka. Numera köper folk färdiga revar av senor, sade meddelaren, ”men de är sköra och 
smäller av som en tak-is”. ”De stå inte en tredjedel så länge.”  
 
Denne Fredrik i Friheten, fiskarsonen, arbetade som ung med litet av varje. Liksom modern gick han på 
dagsverken i bondgårdarna. Fick ibland köra tröskverk, ibland arbeta i halmen och dra fram till tröskverket, 1883 
- 84 arbetade han för 8 skilling per dag (omkring 16 öre) Då började de om hösten i dagningen och arbetade så 
länge de såg, omkring åtta timmar. På stora gårdar kunde de hålla på 4-5 dagar å rad, så att de sedan kunde fara 
till kvarnen och mala. Halmen blandades med klöver, och detta åt kreaturen upp.  
 
1884 gav sig Fredrik ut på sjön. Han seglade med sten eller vedskutor. Lönen var då 30 kr i månaden, men han 
måste hålla sig maten själv. Det var sill, fläsk, potatis och kaffe. De försökte få köpa bröd i land. En gång låg de i 
13 dygn vid Karlstad och kom inte ut med båten. 
På vintern var det snickeri och fiske hemma. 1905-38 var han snickare vid Cementfabriken: gjorde kärror m.m. 
Att börja med hade han vid fabriken 22 öre i timmen, men fick hålla verktyg själv. Sedan började fackförening, 
och då gick det ”oppföre”. 
 
Fredrik Karlsson i Friheten har haft starkt sinne för gamla saker och samlat ett litet ”museum” i sin snickarbod. 
Han vet en hel del om sin egen farmors gamla dräkter, har beskrivit hennes broderade mössor och en klänning 
med snörat liv, som han påstår skulle ha köpts till något museum. (Efterfrågat vid Nordiska Museet förgäves, en 
broderad silkesmössa, gjord av hans farmor, f. 1809, har förvärvats av upptecknaren. Se för övrigt kap. om 
Dräktskick med beskrivningar. 
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Gårdsfiskaren på Årnäs glasbruk, Forshems sn 
Meddelare: Oskar Nilsson, fiskare, f. I Björsäter 1859. Upptecknat på Årnäs 1941. 
 
Oskar Nilsson var son till lotsen och prickhållaren, fiskaren m.m. Nils Jonsson från Torsö, f. 1811, länge bosatt i 
Björsäter medan han hade ämbete under sjödirektionen. Sedan återflyttad till Torsö. Den unge Oskar for på sjön 
en tid, tog sedan plats som fiskare och jordbrukare hos en bonde på Torsö, men flyttade 1884 till Årnäs glasbruk 
som gårdsfiskare. Han var då ogift och fick följande ekonomiska villkor: 
Alla fisk han tog upp skulle avlämnas till bruket, men fiskarn hade rätt till 10 % på fiskets inkomster. Han hade 
eget rum och sängkläder samt fri mat och 110 kr om året i kontantlön. Dessa villkor hade fiskarn ända tills han 
gifte sig. Sin egen fisk måste han köpa! Liksom han fick gå omkring till folket och lämna ut fisk efter en viss 
taxa. Sådant skrevs upp i en bok och lämnades in på kontoret för att skrivas in i folkets motböcker. Det var 
likadant med andra varor i handelsboden som bruket höll, ty pengar förekom sällan i kontanter. Glasblåsarna 
kunde väl få litet kontanter, men jordbrukarna fick ej sällan skuld, så de måste skänka efter. Fiskarn bad patron 
Danielsson att få sätta upp ett par egna ”rysker” (ryssjor), men fick nej. Under hans son fick de en bokhållare 
Sjöberg, som fann detta orimligt. Han sa, att Nilsson borde få behålla fri fisk till husbehov, men fiskarn vågade 
inte ta någon. Sälja för egen del skulle han inte få. Han skrev dock fortfarande upp sin egen fisk på konto. Då 
inspektorn märkte detta i böckerna, sade han ifrån åt disponenten, så att det blev ändrat. Som gift hade fiskarn 
viss månadslön i stället för årslön samt bostad och vedbrand. Att börja med 30 kr och 10 % på fisket. Han fick 
många barn och anmälde, att lönen ej räckte. De ökade med 5 kr per månad. Småningom höjdes procenten till 15 
%. Det hade han till 1918. 
Då de byggde fyrar, ville lotschefen ha Nilsson till fyrmästare och Nilsson ville säga upp sin plats. Då ökade 
disponenten på 10 kr.  1918 eller 1919 övertog Nilsson fisket på arrende och fann det förmånligare. Men han 
tröttnade till sist på fisket och ägnade sig åt jordbruksarbete.  300 kr i arrende, men hade då ”husavära ” = bostad 
+ vedbrand + potatisland. 
 



 242

Sociala förhållanden 
 
Postgång och kommunikationer 
Postgången har skildrats av flera personer, bl.a. av greve Gilbert Hamilton, f. 186 
Greve Wathier Hamilton, f. 1868, Hjälmsäter 
Fru Mia Magnusson, rättardotter på Hjälmsäter, f. 1873 
Ida i Vråna, Medelplana, f. 1864 
Kära Mor i Stenhuggargården, med sin ungdom i Bestorp, Medelplana, f. 1862. 
 
På 1870-80-talet gick det postskjuts mellan Mariestad och Lidköping med postiljon två gånger i veckan i vardera 
riktningen. Postkärran hade två hjul och ett säte och en postlåda i bak med ett posthorn på. Kärran kördes med en 
häst, med hästombyte i Björsäter, Forshem och Medelplana. I Hällingsgården i Forshem höll de posthästar. Det 
var två stora torp under Österäng, som hade tre hästar var till postskjutsen. 
När det kom snö, var det särskilt viktigt med plogningen av de vägar, där postskjutsen skulle fram.  
Vägen var 6 mil. När postiljonen kom till stationerna tutade han i ett horn, och då fick folk komma och hämta sin 
post. T.ex. i Forshems skola var det poststation. Skollärarn tog hand om posten och delade ut den. 
På andra sidan Kinnekulle vid Lundsbrunn hade de postkontor. Dit kom posten i en kärra från Skara minst fyra 
gånger i veckan, och det ansågs vara bra förbindelser. 
 
I Medelplana lämnade postiljonen av posten i Hulegården strax vid kyrkan. ”Prästegårn hade sin postväska”, 
sade Kära Mor i Stenhuggargården, som då för tiden var ung och bodde i Bestorp, Medelplana. Men Bestorp fick 
som många andra hämta sin post i Hulegårn eller hos post-Kajsa, som gick omkring med post och 
budskickningar. De fick ge henne något, då hon kom, enligt Kära Mor. 
 
Kajsa var inte gift, men hade barn och bodde på fattighuset i Medelplana. Den som var yngst av hennes barn var 
utlejd. På sommarn gick Kajsa barfota, berättade Ida i Vråna, som bodde nära kyrkan i Medelplana hon med.  
Hur länge Post-Kajsa hade haft sin tjänst visste inte meddelarna: ”Ho hade vari där längen”, sade Ida i Vråna, ty 
Kajsa gick med post, då hon var mejeripiga på Hjälmsäter i början av 80-talet. Enligt grevarna Hamilton från 
Hjälmsäter kom Post-Kajsa dit med post måndagar och fredagar. När hon kom dit, fick hon en måltid vid 
Hjälmsäter. Därifrån bar hon posten vidare till Trolmen och ända till Hellekis, över en halv mil. 
 
Vid Hellekis fanns det en handelsbod, och där handlade Kajsa åt dem, som skickade bud med henne. Hon kunde 
ha ett fjärdedels hästlass att bära på, ansåg grevarna, och dessutom åtog sig Kajsa ärenden till staden och bar ett 
helt lass. Ibland bar Post-Kajsa smör från det ena stället till det andra. Två mil hade hon till staden. 
Dagen efter det Kajsa lämnat post kom hon igen, för att hämta avgående post och passade postiljonen, då han 
kom åkande. Att möta Kajsa ansågs inte farligt som annat käringmöte. 
 
Fram mot 90-talet eller kanske ett stycke inpå detta årtionde hämtades i alla fall post varje dag uppe vid 
Medelplana kyrka av stallpojken, som red efter den, påstod Mia Magnusson, rättardotter vid Hjälmsäter. Men 
antagligen inte söndagar.  
 
Gång eller rodd till Lidköping 
Det är typiskt för den gamla tidens kommunikationer, att torparekontrakten innehöll vissa bestämmelser om ett 
antal gångebud. Det kunde vara oerhört betungande att bli skickad några mils promenad med ett brev eller för att 
hämta en sak åt ”husbonden”. Men folk var förr tränade att gå. Typiskt är det, att en mor kunde säga till sin 
dotter i Kinne-Kleva: ”Spring te Lidköping (2,5 mil) å köp hem garn!” (Se kap. om skolgång). 
Eller när en skeppspojke på en dag traskade 7 mil, för att komma hem till Råbäcks hamn efter en färd med en 
skeppare. Det behövdes ingen riksmarschpropaganda då, sade en åldring, Manne Wikström, f. 1854, då han 1941 
berättade, hur han i ungdomen brukat gå till Lidköping från hemmet i Wiksnäs på Hönsäter. Han gav sig av kl. 4 
på morgonen, var framme vid åttatiden. Uträttade sedan allt han skulle i staden och vände hemåt vid 6-tiden. 
Klockan 10 på kvällen var han hemma! 
 
Ibland rodde de hela vägen, men det tog också 4 -5 timmar. Barn från Råbäcks hamn kunde få ro till Lidköping 
och tillbaka på dagen, för att sälja körsbär för 20 öre kannan (kap. kvarnar, Sågersta) 
 
Ida i Hallamarka, f. I Kullatorp, Husaby 1851, berättade 1941, hur hon som flicka fått gå till Lidköping 1,5 mil 
med levande ungtuppar i en korg samt smör och ägg. Det var svårt att bära tupparna, ty de ville samla sig i ett 
hörn av den lockförsedda korgen, och den ville inte hålla balansen. 
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Vid ett bröllop, där hon var brudepiga, fick pigorna i bröllopsgården gå till staden, för att köpa en krokan, som 
de bar mellan sig hela vägen. Sådana varor kunde inte skickas då. I varje fall inte till vanligt folk.  
 
Järnvägarna kring Kinnekulle blev revolutionerande, först Skarabanan från Mariestad och slutligen Lidköping-
Forshemsbanan, som byggdes 1895, och faktiskt fick ”tocka på sig”, maka åt sig för de gamla ekarna i 
Munkängen. Men mycket av den gamla Kinnekullekulturen blev förändrad genom de modernare 
kommunikationerna. Inte minst bärsöndagarna. Förr kom ju stora skaror folk till bärsöndagarna med lövade båtar 
från olika orter vid Vänern. Efter järnvägens tillkomst blev det fulla järnvägsvagnar ända från Göteborg och 
båttrafiken tynade av. 
 
Hotell Kinnekulle på Råbäck, byggt på 80-talet av baron C. Klingspor, brukade hämta sina gäster vid Råbäcks 
hamn i stora vagnar, s.k. charabancs. Nu är där två minuters väg från hotellet till järnvägsstationen. Men trots 
detta har de gamla folktraditionerna levat kvar i Kinnekullebygden på ett förbluffande vis. Människorna är med 
sega rottrådar fästade vid sin gamla kultur.  
 
Postbäring omkring 1880-talet i Källby 
Meddelare: Fru Maria Sjögren, f. 1847 i Källby. Upptecknat på ålderdomshemmet i Husaby 1945. 
Maria var torpardotter från Bernsgården, Källby. Hennes man for till Amerika och hon väntade biljett från 
honom. Men ingen biljett kom. Då fick hon ta vid efter en, som burit posten och den sysslan skötte hon i många 
år. Maria hämtade posten i Kållängen, en stor korsväg i Husaby, dit posten kom från Lidköping. Hon bar posten 
till Kvarnvik. Posten gick från Källby till Romme kvarner. Folk sade alltid förr Romme-kvarnera, tre kvarnar vid 
samma å och ganska nära varandra. Där malde alla Källby-bönderna sin säd. Kvarnarna heter nu: Nästakvarn, 
Mellomkvarn och Sjökvarn. 
I Kvarnvik var det många, som hämtade sin post. Den bars dit bara någon gång i veckan, och det kunde ta en 
halv dag för Maria. I svårt oväder gick hon inte hemifrån. Kvarnvik låg en mil från hennes hem. Där fanns det en 
bod.  
Lönen för postbäringen var mycket obestämd. Folk betalade efter vad de fick i tidningar och brev eller vad de 
skickade. Ibland kunde post-Marie få kaffe på något ställe eller kanske mat med. Då hon inte kunde äta upp, vad 
hon fick, var det att ta kakor med sig hem.  
 
Grevlig skjuts från Lidköping till riksdagen i Stockholm 
Meddelare: Fru Ester Gustafsson, lärarinna, Gössäter. Hon återgav berättelsen efter sin far, som var född i 
Sunnersberg på Kållandsö 1861. 
Greve Piper bodde då på gården Villa Giacomina utanför Lidköping (en sagolik vegetation där). Han ägde stora 
delar av Kållandsö socknar och brukade åka till Stockholm i en stor vagn, där han kunde ligga om nätterna. Den 
var nog så pass stor som en diligens och till och med försedd med ett litet kök. Betjänten följde alltid greven, 
men var han fick sova, visste ej meddelaren. 
Förridare skickades undan för undan för att beställa hästar vid gästgivargårdarna, troligen fyra hästar, och man 
åkte natt och dag. Resan tog omkring fem dygn fram till Stockholm. Detta var innan järnvägen Stockholm-
Göteborg byggdes.  
 
Hur man förde häst till utställning 
Kusken August Larsson berättade. Född i Kinne-Kleva 1851. 
Kom till Hönsäter och ”tog stall” 1875 efter att ha ”gått på herrgården” ett par år, då Hamilton var husbonde. 
Efter honom tjänade Larsson förvaltar Lokrantz på Skiöldebrands tid. Bodde på Hönsäter och hade tre 
vagnshästar. En gång fick Larsson i uppdrag, att föra en ettårig fölunge till lantbruksmöte i Jönköping. Det blev 
att leda fölet först till Lidköping och därifrån till Skövde, men från Skövde fick de tåg till Jönköping. Larsson 
tror, att Skiöldebrand var med på utställningen och att de fick pris för hästen. 
 
Läsning och skolgång 
Då denna uppteckning gjordes i olika somrar 1940 – 47, påträffades ofta gammalt folk, vars föräldrar knappast 
var kunniga både i läs- och skrivkonsten. Någon enstaka åldring var analfabet, t.ex. mor AnnaLisa Ström på 
Österäng, Forshem, torpardotter och sedan knekthustru, f. 1851. Inte modern men fadern kunde läsa och skriva. 
Han till och med läste evangeliet för dem. AnnaLisa hade börjat skolan en gång, men måste sluta snart.  
 
Mor Anna Glad i alldeles samma ställning, men 11 år yngre, f. i Forshem 1862, torpardotter, knekthustru, hon 
kunde läsa, men berättade, att ingen av föräldrarna kunde skriva. De kunde läsa hjälpligt, men hade svårt att 
fatta. Anna fick läsa för fadern.  
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Oftare var det modern i de små torftiga hemmen, som både kunde läsa och som var angelägen, att lära barnen 
denna ädla konst. Mor Betty, f. på Österäng, Forshem 1852, sade om modern, att ”Ho va kvick å läsa”. Modern 
levde 1809-84. Troligen kunde hon inte skriva. 
Bettys äldsta syskon gick och lärde läsa för en gammal knekt, men inte skriva. ”Det kunde visst inte han heller”, 
lade hon till.  
 
Dåligt med skrivkonsten. Barnen blev ”lärare” 
Meddelare: Klas Larsson, f. 1859, Österäng, Forshems sn. Han var statare, snickare och maskinskötare, det 
senare efter fadern, som skött egendomens lokomobil, den första någon hört talas om i bygden. 
Fadern var född 1828, var händig i mekaniska saker, men skriva kunde han inte förrän barnen kommit i skola 
och lärde far att skriva. Läsa hade han lärt av en gammal knekt, troligen samma knekt, som mor Betty berättat 
om och som hon trodde inte kunde skriva. Denne knekt lärde 8-10 barn att läsa, upplyste Klas. Hans mor läste 
bra, men inte heller hon kunde skriva. Det var dåligt ”me räkninga”, sade Klas om fadern. Knektens kunskaper 
kanske inskränkte sig till läsning, när det gällde undervisning. 
 
Milslång skolväg för en del barn 
Samme meddelare, Klas Larsson, fick gå i skola på Österäng, där han bodde, men läraren var då den ende i sitt 
slag i hela Forshems socken, dit man räknade Fullösa och Vedum som yttersocken. Barnen från Fullösa fick gå 
”ena dryg mil” till skolan. Men den läraren måtte ha varit duktig, och hemma fick barnen träna i att ”var söndag 
läsa var sitt stycke ur postilla. På julafton läste di i psalmboka. Far själver läste ibland.” Det var den pappan, som 
lärt sig skrivkonsten av barnen.  
 
Mor Fast, f. på Hönsäter 1859 i ett litet torp, berättade, att hennes föräldrar aldrig gått i skola. Hennes bror, som 
var tio år äldre än hon, f. 1849 alltså, han måste gå i skolan uppe i Österplana lång väg. Men själv hade hon 
tydligen haft det litet bättre, ty ”greva byggde skola ve Hönsäter”. 
 
Valla kor i stället för gå i småskola 
Smeden Sanfrid Hvass, f. i Fullösa 1873 hade aldrig fått gå i småskolan. Prosten Timberg sade till pojken: ”Du 
behöver inte gå till småskolan.” I stället måste han valla kor åt bönderna. Kanske visste prosten, att pojken i alla 
fall lärde sig läsa av moderns läskunniga vänner? Sedan kom han i skola i alla fall. 
 
Farligt att vara skrivkunnig – fick ej vara i fred! 
Meddelare: Folkskollärare fru Ester Gustafsson, f. i Kinne-Kleva 1890. Av mjölnare- och bondesläkt. Hon 
berättade om tre äldre generationer. 
Hennes mormors far, f. på 1700-talet, hade varit skrivkunnig och blev då mycket anlitad av grannarna, för att 
läsa brev och skriva brev åt dem, då inte prästen gjorde det. Han fick också sätta upp kontrakt och alla möjliga 
andra handlingar åt folk i grannskapet, och det blev i längden tidsödande. Han blev trött på det. 
När dottern växte upp – det var meddelarens mormor, f. 1808 eller 1809, då fick hon lära sig läsa, men fadern 
varnade henne för skrivkonsten: ”Vad du gör, tös, men lär dej aldri å skriva, för då får du aldri vara i fre!” 
Dottern lärde sig inte heller att skriva. 
Dennas dotter var född 1849, och blev mor till meddelaren. Hon gick i skolan bara i 14 dagar, ty hon var så rädd 
”för di store pôjka”. Men när hon kom till skolan, kunde hon i alla fall redan bokstäverna. 
 
Föräldrarna drev väderkvarnen i Kinne-Kleva. De hade fått den nybyggd, och bodde i Per Månsgården. Fadern, 
alltså meddelarens morfar, hette Claes Eriksson. Han och hustrun tyckte tydligen, att flickans skolgång var 
onödig och lät henne slippa. Men de lärde henne läsa, och hon ägde både psalmbok, katekes och bibel. När hon 
kunde bokstäverna brukade hon fråga: ”Hur gör en, när en läser rent? ”.Jo, svarade föräldrarna, troligen 
egentligen modern: 
”Då säjer en hela ort (ordet) på en gång.” Tösen uppfattade snabbt och gjorde som de sade. Hon lärde sig läsa 
riktigt bra. Hon ville veta mera: syskona lärde henne skriva, och hon kunde räkna bråk. Sedan fick hon lära sig 
svensk språklära, och botanik för prästen. Hon kunde till och med de latinska namnen på en mängd växter. Men 
hemsysslor och plikter tog mycken tid frånläsning. Till staden Lidköping var det 2½ mil, men mor i hemmet 
kunde säga till sin dotter: ”Spring te Lidköping efter lite garn te väven!”. 
Det var ingen annan råd än att lyda: ”Tösen fick ”spring” vid 5-tiden på morgonen och kom tillbaka hem på 
eftermiddagen. Då var hon välkommen att gå ut och hjälpa till med mjölken. Denna läshungriga flicka i 
mjölnarhemmet gifte sig 1886 (f. 49).  Mannen hade gått mera i skolan än hustrun, kanske ett år, men han kunde 
inte så mycket som hon i bokliga kunskaper. Han köpte sedan sin svärfars kvarn. I det äktenskapet föddes alltså 
hon, som har berättat historien. 
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Klen skolgång för skeppspojkar och lotsbarn 
Meddelare: Kalkskeppare Janne Jönsson, förde kalkslup till och från Hönsäter, d.v.s. numera cementfabriken. 
Fadern förde också kalkslup, som gick mellan Hönsäter och Göteborg. Han behövde en skeppspojke och tog 
sonen med sig, då denne var tio år gammal. 
Pojkens skolgång var det inte så noga med, när fadern behövde honom. Tre månader av året kunde han utebli 
från skolan, men betyg fick han ändå. 
På sommaren hade de bara ett par veckors lov och sedan examen på hösten, men sommaren var ju den bästa 
seglationstiden, och det ansågs viktigare än skolan. Skepparn bodde i Lilla Edet, Tunge sn. 
 
Man vill gärna jämföra med förhållanden, som lotsbarnen i Björsäter levde under. Gårdsfiskaren på Årnäs 
glasbruk, Forshem, hade en hel del att berätta. Han var född 1859,  Oskar Nilsson. Lotsfamiljen bodde vid 
Viksnäs vid Vänern i Björsäter. 
Det var mycket lång och besvärlig väg till någon skola. Fadern, som var lots och fiskare, kunde både läsa och 
skriva. Modern kunde bara läsa, och hon lärde dem den konsten allt medan hon satt och spann om 
vinterkvällarna och barnen fick hjälpa far med att binda not vid skenet av den öppna spisen. Han hade intet 
intresse av att lära dem skrivkonsten – hade väl också ont om stunderna.  
Men modern lärde dem bokstäverna ordentligt, och sedan fick de knoga och lära sig själva att använda dem så 
gott de kunde. De fick en ABC-bok och Åkerbloms bibliska historia. Tuppen värpte sockerbitar, men det kunde 
allt bli ris också. Redan vid 8-10 års ålder måste ungarna kunna katekesen utantill, och det var föga roligt. 
”Katekesen var en riktig barneplågare”, sade meddelaren-fiskaren. Den hade ju 173 frågor med förklaringar. 
Men när barnen blev större och måste lära sig de långa styckena i bibliska historien utantill, så var det än värre. 
Detta måste de kunna i konfirmationsläsningen. Men vid det laget hade de i alla fall fått litet skolgång. När 
berättaren var på sitt elfte år, alltså omkring 1870, blev det en skola på Sjöberg, ”bara” en halv mil från hemmet 
på Viksnäs. Där fanns en lärarinna, och gossen Oskar lärde sig både skriva och räkna. I åtta månader fick han gå 
i den skolan, men året därpå gick han och syskona tre gånger i veckan till Björsäter, för att ta läxor av läraren. 
Men denne kunde inte mycket.  
 
Posse-skolan vid Hellekis 
Många är de Kinnekullebarn, som ofta långväga ifrån gått i den av fröken Louise Posse, död 1841, grundade 
folkskolan på Hellekis ägor. Hon var hovfröken och hade brinnande intresse för barnaundervisning. Skolan drevs 
i många år med den s.k. Lancastermetoden, varvid äldre och duktigare elever fick hjälpa till att undervisa de 
yngre. 
Dit traskade barnen den långa vägen från Råbäcks hamn med en blygsam matsäck på fickan. Dit gick barnen 
från Lukastorp med sitt flikabrö till matsäck. Det kunde också hända, att Hönsätersbarnen fick gå i skola där, 
berättade Manne Wikström, f. 1854 i fiskartorpet Viksnäs på Hönsäter. Han hade gått i Lancasterskolan på 
Hellekis på sommarn. Den var för övrigt oeldad jämt. ”Då tog greven hit skollärarinna från Hellekis å hållde 
skola på Hönsäter en månad eller sex veckor för barna.”( Jfr uppgift av mor Fast i kap. Skolgång) 
 
Medelplana skola på 80-talet 
Meddelare: Fru Mia Magnusson från Hjälmsäter, f. i rättarhem 1873. 
Det var skola både i Medelplana och Västerplana, när Mia var barn. Samma lärarinna tjänstgjorde tre dagar i 
vardera skolan, som ju också låg ganska nära varandra. Mia hade fått gå två år i den ena skolan och fyra år i den 
andra samt i fortsättningsskolan 6 veckor. 
 
Hjälmsätersgreven Gilbert Hamilton var särskilt intresserad av undervisningen och gick gärna och hörde på i 
skolan. Det var i Medelplana. ”Gud välsigne honom”, sade berätterskan, som blev rörd vid blotta minnet: ”Vad 
högtidligt det var, när han kom å hörde på. Det var som om Gud hade kommit!” Dessutom lade hon till, att 
”greven å grevinnan cedera ingen examen”. 
Greven ville, att skolbarnen i Medelplana skulle sjunga i kyrkan. Varje lördag fick de komma på sångövning, 
och sedan de varit med några gånger, fick de tio öre per övning. De fick skriva sitt namn på en lapp varje gång 
de var med på orgelläktarn.  
Lönen utbetalades på examen. Flera berättare talade om dessa tio-öringar, som enligt Hulda Karlsson i 
Stenhuggartorpet Nedre Vessla på ett särskilt sätt ansågs vara barnens egna pengar. Annars måste de i regel 
lämna ifrån sig det mesta de förtjänade på sitt arbete. 
 
Medelplanabarnen skulle åtminstone sedan 1890-talet sjunga i kyrktornet på Kristi Himmelsfärdsdag, och 
skollärarn spelte, enligt gamle Gustaf Johansson på Blomberg, f. 1859. 
 
 ”På Kristi Himmelsfärdsda locka räven ut sina onga”, sade Mia Magnusson. Men om det hade något med 
barnens sång att göra, lämnade hon osagt! 
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Skolterminer och barnarbete 
Skolan brukade börja 1 mars. Sedan hade barnen ett par månaders sommarlov. Höstterminen slutade omkring 
den 13 eller 15 december. Somliga barn hade sitt allra hårdaste jobb under mellandagsterminen på vintern, som 
t.ex. Tilda Almqvist berättade från barndomshemmet i Sågersta kvarn. Hon var född 1860. Fadern, mjölnaren, 
bedrev fiske som biförtjänst och brukade under vinterlovet skicka dottern nästan varje dag över isen till fiskarna 
på Kållandsö, för att hämta småfisk till levande agn på mjölnarns ståndkrokar. Hon fick ta en flaska och en kälke 
med sig och streta den milslånga vägen över den blåsiga Kinneviken, som låg frusen. I varje fall minns hon detta 
från 13-årsåldern. Jfr kap. om Mjölnare. 
 
Hulda Karlsson från torpet Nedre Vessla berättade, hur hon och hennes syskon ofta måste arbeta i Hjälmsäters 
trädgård eller på Trolmen, det var nog mest på Trolmen, med rensning och med tobaksplanteringarna (se kap. 
om detta). Då, när barnen kom från skolan den långa vägen från Medelplana kyrka, mötte modern dem nedanför 
kleven med litet middagsmat och andra, tarvligare kläder och kanske säckvävsförkläden åt flickorna, ty sedan 
måste de unga arbetarna gå direkt till sitt dryga arbete i trädgård på herrgården. Det blygsamma arvodet (kanske 
en 25-öring) fick de inte ens helt behålla, utan det togs i familjens gemensamma kassa. (Jfr kap. om 
Stenhuggartorpet efter Stenhuggeri) 
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Sjukvård 
Två drag kommer tydligt fram i frågan om sjulvården förr vid Kinnekullegårdarna, innan det blev ordnad 
socialvård. 
Dels de patriarkaliska metoderna, som tillämpas i stor skala i vårt land, där ofta herrgårdsfruarna eller deras 
geliker skött gårdens sjuka, ofta sakkunnigt och med framgång.  
Dels huskurer som kunde vara så bemängda med skrock. 
Jfr detta kapitel 
Här skall endast anföras några få men rätt belysande exempel på båda företeelserna. 
 
Råbäck 
Hulda Karlsson, f. i stenhuggartorpet N. Vessla 1882, berättade liksom flera andra, hur baron Carl Klingspors 
syster brukade gå omkring till de sjuka och lät skicka till dem mat. Hon tog även linne och medicin med sig och 
höll sig inte strikt till Råbäcks underlydande, utan kom även till andra i trakten, som behövde sjukvård. Huldas 
eget hem hörde t.ex. under Hjälmsäter, men de fick där besök av fröken Klingspor, när sjukdom påkallade hjälp. 
Hon var starkt religiös och brukade även bistå de sjuka med själsvård. Hon kunde falla på knä vid sängen och 
hjälpte dem med bön. 
Friherrinnan Louise Klingspor gav bort mycket kläder till folket vid behov, men hon höll dem personligen litet 
på avstånd. 
 
Blomberg 
Fru Hilda Gustafsson på Loftarebacken, f. 1891, berättade om greve Hugo Hamiltons andra hustru Sofia 
Nordenfelt, att hon var synnerligen intresserad av sjukvården på godset. Hennes gestalt blev nästan legendarisk, 
där hon gick omkring på gårdens ägor och små hem klädd i svart slängkappa och grå ullschal med ”tresnipp”. 
Hon var en herrgårdsfru av gamla stammen med starkt socialt ansvarssinne.  
 
Gössäter 
Disponent Kyhlberg vid stenhuggeriet på Gössäter höll läkare åt folket en gång i veckan. Det kom då en doktor 
från Skara och höll mottagning i stationens väntsal på Gössäter. Där drogs ur tänder och konsulterades, medan de 
resande kom och gick. Folket fick säga till på bolaget, när de var sjuka. 
 
Men den dagliga sjukvården på platsen sköttes i regel av överingenjör Undéns fru, Hilma Undén, f. 1858. Hon 
kom till Gössäter 1894 och de bodde på herrgården. 
Alla med sår av skilda slag vände sig till fru Undén. De kom när som helst. Om någon hade skadat fingrarna i 
tröskverket t.ex. blev han omskött av herrgårdsfrun, som hade gott omdöme, handlag och, vana. 
Hon skötte även lunginflammation. En gång fick hon hand om sitt barn, som hade sväljt en slant. Doktorn kom 
visserligen ibland, men han skickade patienterna ofta till herrgården: ”Gå till fru Undén, så får ni buljong eller 
cognac, kunde han säga. 
 
Forshem 
Om prostinnan Timberg i Forshem berättas, att hon var mycket sjukvårdsintresserad och hjälpsam. Till henne 
vallfärdade de sjuka från hela bygden, ända från Hellekis och litet varstans. ”Där får en fri medicin”, hette det. 
 
Huskurer 
Torparsonen Frans Lind i Forshem, f. 1862, berättade, att man brukade söka et par ”mamseller” i Vara. De kom 
från ett bondehem och använde plåster, grankåda och litet av varje till enkel sjukvård. Som laxérmedel brukade 
de ordineras gåsflott uppvärmt med mjölk. Det var ”rysligt” att förtära, härsket och otäckt, och det kunde bli 
kräkningar av det. Troligen var det också meningen. I betalning hände det, att man fick ge något litet. 
 
Glödande kol och kall sten 
Hulda Karlsson född 1882 i stenhuggarhem, Medelplana var i bardomen van vid att modern släppte glödande kol 
mellan linnet och kroppen på barnen då de var sjuka. Det skulle vara nyttigt. Likaså lät hon Hulda en gång vid 
förkylning för att bli frisk sätta sig på en sten utanför stugan med bara ”röven) (stjärten). Men den gången blev 
barnet mycket sämre (Jfr kap. om stenhuggarhem året runt) 
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Religiöst och kyrkligt 
 
Om det religiösa livet i Kinnekullehemmen har endast sparsamma meddelanden getts av de gamla berättarna, 
men där fanns vissa allmänna drag. 
Enligt Frans i Rakås, gammal kalkbrännare, Råbäck, f. 1865, fanns det et psalmodikon nästan i var stuga. 
Instrumentet hade i regel bara en sträng, men somliga satte dit två till, så det blev tre strängar. 
 
Gripande är Hulda Karlssons skildring av hur helgen gick in i stenhuggarhemmet i Medelplana i torpet Nedre 
Vessla. Man kunde inte höra kyrkklockorna ända dit, där stugan låg under rödstenskleven, Hjälmsäter. Men far 
och mor visste, när helgsmål ringdes in på lördagsaftnarna, och då stillnade allt arbete av. Gamla och unga 
kände, att det var helg. De barnen och många andra brukade vara med och sjunga på gudstjänsterna i Medelplana 
kyrka, men grundorsaken till flitiga kyrkobesök var väl greve Gilbert Hamiltons tioöring, som barnen fick för 
sången varje gång. På Kristi Himmelsfärdsdag sjöng de också på morgonen i kyrkan.  
 
Evangelium och sång i varje hem på julkvällen 
Påfallande enstämmigt har de gamla berättat om julkvällens firande, då i regel far själv läste julevangeliet, och 
mor ledde sång av julpsalmer: ”Mor, ho sjöng, ho”, har många vittnat om. Det hände i ett och annat hem, att far 
inte var så säker i läskonsten. Då lät han gärna något av barnen i stället läsa texten. Det kunde ju också vara mor, 
som fick läsa. Det var ju också hon, som i många hem lärde barnen abc och katekesen, medan hon spann under 
vinterkvällarna. Så berättas t.ex. från ett fiskarhem. 
Juldagen var i hemmen en oerhört stilla dag efter ottan. Man fick då inte göra besök och umgås med andra. Men 
ungdomen tog skadan igen redan på natten till annandagen, då åtminstone pojkarna gav sig ut att vandra med 
stjärnan och sjöng och ibland också nojsade i hemmen.  
 
Hembesök 
De gamla Klingspors var enligt Hulda Karlsson i stenhuggartorpet starkt religiösa, alldeles särskilt baronens 
syster fröken Klingspor, som kunde slå sig ner och språka i timtal. När någon gammal var sängliggande, kunde 
hon gå dit och knäböjde vid bädden, såsom i Sågersta kvarn eller i Månstorp. Hon hade då vanligen även 
materiella gåvor med sig, mest för de sjuka.   
 
Fasta före nattvard 
Fasta före nattvard är ett gammalt bruk från den katolska tiden och har länge dröjt sig kvar i folkets seder. På 
uppmaning av en prästerlig forskare frågade upptecknaren några åldringar vad de visste i ämnet. Många visste 
ingenting alls. Andra hade dunkla minnen från föräldrarnas dagar. Ingen visste egentligen varför man hade 
fastat. Några exempel ha upptecknats. 
 
Mor Augusta Lidbeck i Medelplana, f. 1852. 
I Augustas ungdom fastade man före nattvardsgång. Hon hade tydligen själv varit med om det. Men hon visste 
inte ”vad det skulle vara bra för!” 
 
Frans i Rakås, f. i Sävared, söder om Lidköping 1865. 
Hans föräldrar brukade fasta före nattvard. Det var meningen, att de unga skulle göra så med, men de var inte så 
noga utan tog sig allt litet att äta, sade berättaren. 
 
En Råbäckstorpare, Karl Jonsson, f. 1861, berättade, att i hans barndom skulle de, som ämnade sig till nattvard 
inte äta något. Möjligtvis drack man något, han mindes inte riktigt. Tydligen gällde det även hans ungdom. 
 
En dagsverkare, Gustaf Johansson, arbetare på Blomberg, f. i Källby 1859, hade ej själv varit med och 
praktiserat fasta före nattvard, men han hade hört mor tala om seden ungefär som Karl Jonsson ovan nämnt om. 
 
Från Fullösa berättade en bonddotter, f. 1867 (fru Natalia Jonsson, Kåvet, Forshem), att far, mor och jungfrurna 
fastade innan de gick till skrift. Men ungdomen gjorde det icke. 
 
Konfirmation och dräktseder i dess sammanhang 
Jfr kapitlet Dräktskick. 
Ingen talade om ordet konfirmation förr, utan det hette, att ”Barna läste fram” eller de ”läste för församlingen”. 
Det var tydligen storförhöret, som då betydde mest. 
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En gammal man, Klas i Skärpingen, Husaby, f. 1856, hade gått och läst: ”gick å las på 14:e året”, alltså omkring 
1870. Barnen gick 1-2 dar i veckan: ”Ibland hele dara på slutet, för vi sulle gå fram om påsk. Prästen var sträng å 
så krokordig. Han la krokord.” Den gamle förklarade det med att han vrängde litet på vad barnen sade. Han 
kunde förvilla med sina frågor. ”Dalsten hette han.” 
Från senare tid, då barnen brukat gå fram ”om pingst” mindes Klas, att det sattes äreportar av ett par överböjda 
björkar vid kyrkporten. Men på påsken fanns ju inga björklöv än.  
Man tog det i allmänhet grundligt med konfirmationsläsningen.  
 
Anna Pettersson, kalkbrännardotter från Hönsäter, f. i Forshem 1870. 
Hon gick och läste i Forshem 1884. Det året var de 52 barn och läste 52 gånger. Hon mindes det, därför att 
siffrorna var lika. Läsningen började i mars med en gång i veckan, ty somliga barn hade över en mil att gå. De 
som bodde i Kinne-Vedum hade ”gränslöst” långt att gå. Därför kunde de ej läsa så ofta. Sista tiden var det dock 
två gånger i veckan. De läste för församlingen sista söndagen i augusti och gick till skrift första söndagen i 
september. Ett år var där 107 barn. 
Klädsel, då de ”läste för församlingen” = konfirmerades, bar pojkarna svart rosett. Men vit rosett, när de gick till 
nattvarden. ”Det var som det hade varit lite högtidligare”. ”Tösera” hade svarta klänningar och på huvudet svart 
ny silkesduk med spets båda söndagarna. Men på konfirmationen hade de vita spetsar som manchetter på 
ärmarna och utmed den uppstående kragen. Dessa manchetter kunde vara 7-8 cm breda och de köptes. 
Men den andra söndagen, vid nattvardsgången, togs spetsarna bort. I stället bar töserna då vita krås kring hals 
och ärmar. De köptes också färdiga och var ett par cm breda.  Barnen bar då också svarta handskar. 
 
Andra vittnesbörd från Forshem och Fullösa: 
Vid konfirmation i Forshem 1886: svart klänning, enligt Maria Johansson, f. 1871. 
 
Svart rosett i håret och vitt krås kring hals och ärmar, mindes fiskarfun Djerf, f. i Forshem 1873. 
 
”Konfirmanderna hade vita kragar och vita insättningar av någon sorts tyll och spets och kring armen.” Så 
mindes smeden Hvass, f. 1873, konfirmationen i Fullösa. 
 
Blommig klänning vid konfirmationen hade Augusta Lidbeck, f. 1852 i Medelplana. ”De fick ha vad de ville den 
dagen de läste fram, det var nog på lördan. Men då di gick te nattvarden, var di svarta med vita krås om halsen.”  
Augustas klänning var nog mörk. Hon kallade den blommig med ”bruner bott” och små vita eller svarta fläckar. 
Den var ny till högtiden. 
 
Vita förkläden på de svarta klänningarna 
Uppgiften om den kulörta konfirmationsklänningen är ganska egen. I stället finns det många samstämmiga 
uppgifter om en i Kinnekullekyrkorna kortare eller längre tid brukad sed, att läsflickorna vid båda eller endast 
vid den andra högtidsdagen i samband med konfirmationen, bar stora vita förkläden på de svarta klänningarna 
med långa band och stora rosetter – vackert! 
Redan gamle lagårdskarlen Lage på Hjälmsäter, f. 1858, mindes konfirmanderna med vita förkläden och vitt 
kring halsen. ”De hade det vita både när de läste fram och när de gick till nattvarden. Pojkarna kunde ha svart 
eller vit rosett båda dagarna.” Medelplana. 
 
1877 vid konfirmation i Forshem hade barnen vita förkläden till de svarta klänningarna, enligt mor Glad, f. 1862. 
 
Hellekisflickorna fick vita förkläden 
Fru Skiöldebrand på Hellekis hade syskola för gårdens unga flickor. Vid deras konfirmation i Medelplana kyrka 
skänkte hon dem stora, vita förkläden av s.k. sockerduk. De var sydda med ”rysligt med rynkor på magen” 
berättade Selma S. f. 1874 i en lagårdsförmans hem.  Förklädena skulle ha två stora öglor bak och banden ända 
ner till kjolkanten. 
Men på lördagen var flickorna helt svarta i långa klänningar, utom att de hade vita krås kring hals och ärmar. På 
söndagen vid nattvardsgången bar de både vita krås och de stora vita förklädena. 
 
Ännu 1890 bar konfirmanderna svart klänning med vitt förkläde både vid konfirmation och nattvard i 
Medelplana kyrka, enligt Hanna Klasson, f. på Rustsäter 1875. De hade också krås kring hals och ärmar. 
Rosetter och långa förklädesband. Svarta vantar eller handskar. På huvudet hade flickorna svart silkesduk med 
liten spets.  
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Rangskillnad i huvudbonad 
Samma meddelare berättade om ett fall av rangskillnad i fråga om huvudduken. På ett bondställe, där 
berätterskans mamma tjänade, det var kanske på 60-talet eller omkring 1870, var en flicka, som hade kommit dit 
genom auktion. När hon skulle konfirmeras, fick hon bara en bomullsduk på huvudet, fast det fanns många 
silkesdukar på den gården. 
 
Blomkrans på huvudet vid konfirmation 
En unik sed har berättats från Österplana av en gammal kvinna, toffelmakarens hustru. Vid hennes konfirmation 
omkring 1880 bar töserna en krans av blommor på huvudet. 
 
Broderad silkeshätta 
Konfirmanderna i Medelplana hade 1840 då mor till ”Kära Mor” i Stenhuggargården skulle läsa fram. Hennes 
brokiga hätta finns kvar i pietetsfull förvaring, men eftersom fadern dog kort före konfirmationen, fick tösen vid 
högtiden i stället bära slät svart hätta med ”sorglin”, det vill säga vitt veckat framstycke i stället för tunt broderat 
”lin”. Mössa och lin hette plagget. 
 
Kyrktagning 
Den gamla seden kyrktagning av barnsängskvinna har levat kvar sporadiskt ända in i vår tid långt fram på 
nittonhundratalet. Visserligen i modernare, mildare ritual än förr. För hundra år sedan och möjligen något senare, 
men det torde inte ha varit mycket senare i så fall, då kom hon, som skulle kyrktagas jämte faddrarna till kyrkan i 
vita hucklen, huvuddukar, som avtogs vid ingången och bars hopvikna på armen. På huvudet under hucklet bars 
då mössa och lin, bästa broderade silkesmössan, som var kvinnornas högtidsplagg. De gamla meddelarna ha 
berättat om sina farmödrar och mormödrar, som var dem mycket.  
 
Granriserskor i vita förkläden vid begravning 
På flera håll i landet finns det omvittnat en sed, att unga flickor i svarta klänningar och stora vita förkläden gått 
före kistan i liktåg och strött ut granris hela vägen eller någon del av vägen från hemmet till graven. Ett par 
belägg har av upptecknaren gjorts på Kinnekulleområdet. 
 
Mor Greta på ålderdomshemmet vid Hönsäter, Österplana, var född 1849, en av de allra äldsta i denna 
uppteckning. I hennes ungdom gick unga flickor vid begravning och strödde finhackat granris. De bar det mest i 
förklädet: ”Å så var de te ta me näven å kasta ut det.”  Flickorna hade vita ”huvudklän” och vita ´”förklän”. 
Uppteckningen gjordes omkring 1941. Mor Greta tillade då, att det var 74 år sedan hennes mamma dog. Men då 
hade de strött riset dagen förut från gården till graven.  
 
Granriserskor i Källby 
Kalkbrännaren Frans i Rakås, f. 1865, hade hört om granriserskor av sin moder, som var född i Källby på 1840-
talet. I hennes ungdom brukade unga kvinnor i svarta klänningar och vita förkläden gå allra först i liktåg och 
strödde granris ur förklädena. De var 6-8 stycken. ”För det mesta åtta, sa ho. De strödde ris från gården ut te 
store vägen. När de kom åv store vägen fram te kyrkeporten, var det granriset på förhand. Efter granriserskorna 
kom de, som bar båren på axlera eller körde ifall det var lång väg.” Jfr en skildring från Skärkind, Ög: 
 
Dottern till en trotjänarinna i Klingsporska släkten berättar i ett brev 14/9 1919, skrivet i Åtvidaberg, hur 
”Mamma tillsammans med 15 andra flickor klädda i vita förkläden och huvuddukar gick framför kistan efter 
gamla grevinnan Klingspor och strödde hackat granris hela vägen ifrån Skörtinge och till kyrkan i Skärkind.” 
Jfr även belägg från Bokenäs i Bohuslän och från Halna sn i Törebodatrakten, så sent som omkring sekelskiftet. 
 
Kyrkvärdens och kyrkstötens uppgifter 
”Han passa la opp prästen me kappa å tände ljusa om jul”, berättade fru Natalie Jonsson, Kåvet, Forshem, f. 
1867, och uppfostrad i ett bondehem i Fullösa. Annars trodde hon, att kyrkvärden gjorde ingenting. Men ”Det 
kunde kanske vara nyårsotta å trettonotta mä.” 
Kyrkvärden skulle trampa orgeln, sade gamle dag 
sverkstorparen Gustaf Johansson i Husaby sn. Han var född i Källby 1859. Uppgiften avsåg väl mest Husaby. 
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Marknader och gårdfarihandel 
 
Marknader, gårdfarihandel, bodar, krogar o.d. 
Eftersom det förr var ont om bodar på landsbygden och dåligt med varor i dem som fanns spelande marknaderna 
en mycket stor roll för köpenskapen. 
Det kunde vara vägamarten = vägmarknad 
Månadsmarken 
Sommarmarken 
Lussemarken 
Thomasmässemarken o.s.v. 
 
Bästa sagesmannen har varit stenhuggare Anders Törn, född 1869 ifråga om marknader. Bäst kände han till 
Lidköpingsmarknader, men gav också vid olika tillfällen 1947-50 en del allmänna synpunkter på företeelsen. 
Vägamarten hölls för försäljning av kreatur på en del orter dagen före stormarknad i Lidköping, Mariestad eller 
Skara. Sådana vägmarknader hölls till ex. i Källby, Lugnås, Lilla Holffaran och vid Österäng. 
Österängs vägamarten var vid Österängs ”röe påle”: en korsväg, där en väg tog av till Årnäs och en väg till 
Bredsäter. Den marknaden var på fjärde böndagen, alltså på en söndag.  
Uttalet marken växlar i bygden med marten, gamle Törn i Österplana sade helst marten. 
Månadsmarken hölls i Lidköping första helgfria lördagen i månaden. Liksom på vanliga torgdagar på lördagar 
var det ett vanligt inslag, att sadelmakare från Källby gick från ”gamle-stan” till ”nye-stan” (gamle-staden, nya-
staden), bärande på hästselare som de skulle sälja. Så kunde de gå fram och tillbaka till långt fram på 
eftermiddagen. 
 
På våren skulle grisar inköpas. Jfr. lussemarkanden i Mariestad!. På månadsmarknaderna i april och maj i 
Lidköping kom skogsägare från Holmestad och Lugnås och sålde skrätt byggnadstimmer, bräder, m.m. till 
Lidköpingsbyggmästare. De bjöd ut sina varor på Gamla Torget och hamnplanen därintill.  
Sommarmarknaden i juni i Lidköping var egentligen den månadens ordinarie marknad, men hölls i större skala. 
”Di gick stora kulla me ungdom”, sade en berättare. 
 
Enligt Törn var det ett typiskt inslag på månadsmarten i juni i Lidköping, Skara och Mariestad att se 
holmestadsbor, som sålde hökorgare (skrinor) och stegar. 
Katorpsbor sålde slipstenar (Katorp ligger i Böja socken vid Billengens norra ände) 
Alla dessa redskap användes vid kommande klöverskörd. 
Lussemarknad var enligt Törn vanlig i Skaraborgs städer, ”likadant i de flesta städerna”. 
Till dessa marknader kom det försäljare med hälsingelin och blåner: ”bosablå”. Både herrgårdarna och deras 
underlydande, som inte själva odlade lin, begagnade sig av dessa linmarknader. (Jfr. kap om lusse och om 
Hjälmsäter) Man köpte gärna Kampehovs bomullsgarn till varpen och Lidboms snus och mjölkbunkar, flaskor 
o.d. bleckkärl. Blåner såldes i pund (lispund) = ”spånn och ”hallspånn” (halvpund). 
Thomsmässemarten, Tomasmässmarknad på Thomasdagen 21 december. Om dagen inföll på en söndag, hölls 
marknaden på lördag. Denna marknad förekom endast i städerna. Österplana besökt helst marknaden i 
Lidköping, dit resa företogs efter häst, men en del ungdom gick hela vägen. 
 
Sedan Skara-Kinnekulle-Vänerns järnväg blivit byggd, reste de flesta till Skara på järnväg, men de äldre 
föredrog att åka till Lidköping fortfarande, för där fanns bättre Bosablåner att köpa hos en repslagare. 
Thomsmässemarten besöktes ibland av ungdomar från Österplana, kanske några drängar som skulle köpa sig 
stövlar och tyg till kläder. Och så var det viktigt med något hallstorp (halvstop) brännvin (1/4 kanna) till 
julabrännvin. 
 
Det hände också att stenhuggare, egentligen de gamla lejde sig häst och körde till staden med några mindre 
kalkstensskorstenar, svinhoar och ”glöhaller” (kakelsugnsplaner). Dessa varor uppköptes av någon järnhandlare i 
staden och stenhuggarna tjänade sig lite julpengar. 
 
Dessa marknader pågick inpå nittiotalet, enligt Törn. Men sedan avtog de mer och mer. 
Lantborna hade inte alltid varor med sig till marknaderna, men till lussemarknaden i all synnerhet till marken i 
Mariestad fanns det en nyslaktad gris närapå varje åk. 
Eftersom det inte fanns slakteributiker än var det svårt för stadsborna att få tag i färskt kött. 
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Till jul köpte de då gärna en hel gris för att själva salta ner den: ”Då köpte sta-bora hele svina”, berättade gamle 
fiskarn på Årnäs född 1859. Det var väl sannolikt att nyslaktade julgrisar också infördes till Lidköping. 
 
Enligt Hedvig Karlsson i Valåsen född 1890: 
Till Lidköpings marknad höst och vår fick de leda djur från Kinnekulle hela vägen 23 km och tillbaka åt 
brukspatron Skiöldebrand.  
 
Hästabröd vid långa färder 
Vid långfärder hade man ju matsäck med sig, och till hästarna medfördes vanligen särskilda brödkakor, som 
kallades hästabrö. De bakades ofta av grovt havre och kornmjöl, eller av bara havremjöl tidigare. Ibland tog man 
sina vanliga brödkakor, som hade torkat på spett. Så torkades också hästbrödet. Man brukade hänga det på 
bogträet, som går över nacken på hästen. ”Böndera baka mycke hästabrö förr”, berättade Törn. Hästarna brukade 
hålla reda på var de brukade få hålla och få sitt bröd. 
På väg från Österplana till Lidköping eller längre bort, fick hästarna vila vid en korsväg i Källby, där 
forbönderna antagligen möttes och fick sig en pratstund. Där skulle hästarna ha en kaka bröd. Likaså i Järpås. 
Men framme i Lidköping, fick Kinnekullebornas hästar en tapp hö. Somliga hade förningen åt hästarna i 
tornister.  
 
Långkörslor, Rövare 
Kinnekulleborna hade förr mycket långforor. De kunde köra med olika varor mellan olika städer, lämnade av sitt 
första lass och tog annat i ”baklass”. Det kunde vara Kinnekullesten från början, men framför allt var det kalk 
och dessutom spannmål. Ofta nog gällde färden Göteborg. Och den resan var visst inte riskfri. 
 
Kocka-Karl, f. i Medelplana 1853, torpare, berättade om sin far Kocka-Lars, f. 1803 på samma plats, att på 
dennes tid fanns det rövare i skogen Risveden på vägen till Göteborg. ”I fara ungdom” talade man om, att det 
skulle finnas tolv rövare där. Och det gick en historia då i Lars ungdom om en oerhört stark bonde från 
Västerplana. Han kunde klara sig mot dem allesamman. En gång blev han överfallen av hela rövarskaran, men 
redde sig mot alla tolv. Han slog ihjäl en av dem och ”slog den andre med”. Sedan tog han med sig de andra till 
Göteborg utom en, som sprang sin väg. Den starke mannen fick plikta 18 skilling för den han dödat, men fick bra 
betalt för dem han hade med sig. Historien är otrolig, och berättaren medgav i alla fall, att ”han var inte ensam på 
resan”. Styvast var han väl i alla fall. 
 
För att minska riskerna brukade det åka ett helt byalag bönder med kalk och spannmål. Då lät de de modigaste 
och starkaste åka först och sist i laget, ty där var de största riskerna. De for från Kinnekulle till Örebro och 
Uddevalla, till Göteborg och Kristinehamn utom till de närmre väsgötastäderna förstås. Ibland bytte de sig till 
”ena silletunna” för kalk eller spannmål. 
I Tiveden fanns det också rövare, likaså på Billingen. Kocka-Karl mindes mycket väl de där fororna med många 
i laget, och hans dotter Cornelia berättade om ett överfall på Billingen. Hon hade hört av en som var med, hur en 
fora blev anfallen av två karlar, som gick fram till hästen. De hade skurit av tömmarna, men karlen slog till med 
de avskurna tömmarna, varvid hästen lade iväg, och de räddades. 
 
Gästgivargårdar, värdshus, krogar 
J. Vester i Västerplana, f. 1871, hade som ung tjänat i en gästgivaregård, som fanns i Västerplana för 95 kr om 
året. Det var slitigt, ty om sommaren kunde man ibland inte få lägga sig förrän klockan 11 på kvällen. Ändå 
måste man upp klockan 5 på morgonen eller ännu tidigare, åtminstone i höbärgningen. 
 
I Medelplana fanns det både krogar och värdshus. Värdshuset låg i Lukastorp på väg till Högkullen, och det 
fanns kvar till omkring 1900. Värdshusmoran hade enligt fru E. Brink ett stort pipat huckle, vitt och stärkt. Det 
var olikt alla andras huvudbonader där på orten. På värdshuset serverades öl och något litet mat. De som kom 
åkande, kunde få ställa in sina hästar där, och på bärsöndagarna var stället mycket anlitat. Då stod det för övrigt 
gubbar litet varstans och sålde brännvin i skogen. Fredrik Skiöldebrand tog bort värdshuset. Stället ägs nu av 
Skånska Cementbolaget. Högkullen ägs av baron Klingspor. Bondgården Kullatorp ovanför Lukastorp köptes av 
C. Klingspor och är nu skogvaktarboställe.  
 
Krogar i Medelplana 
Göransson i Kuragebacken, kalkbrännare, f. 1871, berättade, att hans mor hade tjänat som piga i den stora 
Hisingsgården i Medelplana. Bonden, hennes husbonde, brände brännvin, och hans hustru drack. Han höll tre 
stycken ölkrogar. 
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Där brukade bönderna sitta och dricka. En gång då hustrun var full, tog bonden och kastade ner henne i källaren. 
Men pigan kunde inte se det, utan sa till husbonden, att hon skulle anmäla saken för ”nämnderna”.  
Bonden blev ”lite tagen, för pigan var rädd om matmora”, så han spikade igen luckor för fönstren på två 
ölkrogar. Det blev faktiskt bättre i trakten då, sade meddelaren. Men det var väl frestande att stanna ett slag vid 
sådana där ställen, när man var ute med körslor.  
 
Vandrande handlare 
Långa tider fanns det ingen annan handelsbod i Kinnekullebygden än en helt liten affär på Hellekis herrgård. Dit 
fick de gå ända från Råbäcks hamn och från Hjälmsäter och torpen uppåt Medelplana till. Barnen från Nedre 
Vessla-torpet brukade dock gärna gå ärenden dit åt föräldrarna, ty de kunde få en bit kandisocker eller dylikt av 
handlarn. 
 
C. Klingspor lät starta en ny handelsbod på Råbäck. Det blev en lättnad. 
 
På Trolmen tog en ägare hem en del varor till magasinet att låta folket köpa, när de fick ut sin arbetslön.  
Men det var inte så få vandrande handlare av olika typ. Det gick t.ex. gubbar omkring och sålde vävskedar, 
berättade gamla blinda Inga på Råbäcks ålderdomshem. Hon var född 1849. Det var på den tiden, då det var 
svårt, att väva de fina, vita ”kläena”. Det blev frestande att i stället köpa sockerduk i staden.  
Andra gubbar sålde träskedar och hornskedar. Dessa husgeråd användes ju allmänt i torparhemmen. 
 
Stenhuggare Törn, f. 1869, berättade, att i hans fattiga stenhuggarhem i en backstuga i Österplana, där 
begagnades inte gaffel alls utan man åt mest med träsked. Men ”somliga gagnade hornsked”. Han mindes 
gubbarna med skedar från början av 80-talet. Han berättade också om den på sin tid mycket kände fåravallaren 
Plym, som på vintern gick omkring och sålde hemlagad medicin. Han var alltid välkommen i stugorna, ty han 
spelade flöjt för barnen. Den hade han själv tillverkat av fåraben. Men någon gång på 1870-talet blev han 
överkörd på landsvägen.  
Torparen-stenhuggaren i Nedre Vessla handlade med frö, som han sålde i strutar för fem öre. Han var skicklig att 
dra upp olika slag av blommor och trädgårdsmästarn på Hellekis var hans kund. Även andra herrgårdar anlitade 
honom. Han kunde också ympa fruktträd och sålde dem sedan.  
 
Gårdfarihandlare, knallare, kullor, judar 
En handlare, som blev knekt och slutligen stenhuggare 
Meddelare: Anna Lovisa Pettersson, f. 1851. Hon var änka efter toffelmakaren i Österplana och berättade 1945 
om sin far och sin barndom: 
Som ung gick fadern med handel.” Han gick å handla me småsaker i en stor kôrje. Den hängde på ryggen.” 
Medan han gick med handel, kom han till prästgården: ”Där tjänte mor!” De gifte sig och fick åtta barn. Flera av 
dem reste till Amerika. ”Sen tog han te knekt å så ble han stenhuggare på Hellekis. Vi hade så fattit. Vi repa å 
alle di däre kneplera (fröhusen). Veka före jul fick barna gå två å två te bonnetsälla å fick ena kaka” eller något 
annat. ”Far fick huseplats under greven på Törnsäter (=en bit mark att bo på). Där fick han göra dagsverken ör 
huseplatsen. Anna ”följde’n som barn te herrgårn å trask” (tröskade).  Redan som barn fick hon där tröska med 
prägel: ”präjel”, och det fick hon sedan göra även i eget hem, ty mannen-toffelmakaren var ofärdig i ryggen. 
 
Det var rätt många, som gick och sålde varor, berättade torparen Frans Lind på Österäng, f. 1862. Lumpsamlare 
sålde ben. Dessa behövdes till gödning. Grevarna på Österäng och andra gårdar hade stampar, ”järnstampa”, som 
drogs av lokomobilen i Gamlegårn på Österäng. De smulade sönder ben till kraftgödning. Jfr ”Stampens kvarn”  
i Fullösa. 
 
Knallare (riksspråk: knallar) 
Knallare var av två slag: dels de som vandrade med varor i säck eller lådor. Dels sådana, som bestod sig med 
dragkärra med två hjul eller rent av med häst. 
 
Frans Lind, Österäng, f. 1862: 
Västgötaknallar hade stora lådor på ryggen, stora som en chiffonier. ”De va höga, stora lådor me remmar över 
axlera. Di sålde hakaringa, nåla, kamma, huvudduka å allt möjlit.” Knappar var det också och litet tyg med. 
Handlarna gick nästan likadant året om. ”Storhandlara riktigt åkte me häst å hade alla sorters tyger, men di for 
merendels mellan marknaderna.” 
Frans i Rakås, f. 1865 i Sävared. Sedan bosatt i Medelplana. ”Gränslöst me knallare gick de förr me sine store 
låder på ryggen me ena rem under var arm.” Lådorna var fullpackade. Knallarna kunde också ha en säck, ”vre´en 
(vriden) på mitten å kastad över axel”. Men de flesta tyckte lådan var bättre i regn.  
Säcken hängde delvis över ryggen, delvis fram över: 
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”hälfta bak å hälfta fram” har det berättats från annat håll om knallarnas säckar. 
 
Tilda Eriksson på Råbäck från 1888 berättade, att det kom knallare med häst eller dragkärra med två hjul eller 
med säck på ryggen. Säcken var spänd över axlarna. De sålde tyg, linnevaror o.d. och allt möjligt. 
Greve Gilbert Hamilton, f. 1867 på Hjälmsäter, Medelplana, mindes en och annan knalle. 
Men särskilt mindes han judar, som vandrade med stora lådor på ryggen. De drog därur fram allt, som kunde 
locka en kvinna. 
 
Judar gick enligt Frans i Rakås också med säck, ”vre én på mitten”, som somliga knallare hade. Det kunde 
komma handlare till och med från Finland. Frans i Rakås mindes ”ett finskt fruntimmer”, som kom med 
halsdukar o.d. Hon hade bra varor. 
 
Kullor och masar 
”Kullor gick å drog en kärra”, berättade Frans i Rakås, men de gick inte in på vad ställe som helst. Om vintern 
kom de sällan. De sålde skjortor, dukar, ”fina saker å grannlåt.” Somliga av dem, särskilda kullor sålde hårkedjor 
(se nedan), till och med ”gubba från Dalarna va ute. Dalgubba, di åkte, men kullera, då dro kärra.” 
Frans Lind från Österäng beskrev dem så: Kullor gick i dräkt, pälsetröjer me lång ull, som räckte ner över 
klänninga. De hade granna kjolar och förkläden ”me di bree bårdera på.”  ”Å så järnpiper i mun liksom maser.” 
Det gick både ”gamlare å yngre kullor.” ”Masen, han hade lång päls.” 
 
Den något yngre Tilda Eriksson, Råbäck, f. 1888, sade, att kullorna sålde tyger och underkläder.  
 
Kullor med hårarbeten 
Den gamla Ida i Hallamarken, f. i Husaby 1851, berättade 1941, att det kom rätt mycket dalkullor till Husaby. 
De gjorde granna arbeten av hår: halsband, örhängen och fina nålar, hårnålar. Det var som korkskruvar, som satt 
och hängde vid hårnålarna, en på var sida om hårknuten. Och de gjorde ”klockekedjer.” ”Di tog me sej håret å 
kom te en me, när de va färdit.” Det var vanligt i Idas ungdom, att brudtärnera (som vanligen kallades 
brudepiger), skulle ha hårhalsband till bröllopet.  
 
Priser, pengar, vikter, mått 
Stenhuggare Törn, Österplana,  1869. 
Uttrycket ena mark var äldre än skålpund. Man delade upp ”marka i lo”. Det var 32 lod på en mark. De gamle 
skilde inte på mark och skålpund i dagligt tal, utan de sade mark ”i alla fall.” På skålpund räknade man ort (100 
ort på 1 skp) 
Då gummorna spann blår, fick de lön vägd ”i marka”. Annars var det vanligt med lön in natura, som då en del 
gummor satt och stickade strumpor = ”band strumpor”. I lön kunde de få ena bakekaka eller ”ena flaska mjölk” 
eller dylikt. ”De gick 2 fot på alna” = 24 tum. 
Så fanns det ett gammalt ytmått: kvadratrev och stänger. 1 kvadratrev = 16 kvadratstänger. 
Törn hade av sin måg hört, att de ännu i början av 1930-talet brukat de gammaldags måtten kvadratrev och 
kvadratstänger vid tomtköp i Karlskoga.  
Litermått började användas på 80-90-talet enligt Kära Mor i Stenhuggargården, som var född 1862,  det var lite 
besvärligt med de nya måtten och mynten, sade Kära Mor. 
1 daler = 17 öre, 6 daler = en riksdaler motsvarande 1 kr. 
1 skilling = 2 öre 
1 styver = omkring ½ öre 
Det fanns kopparslantar på 3 styver och 6 styver. 
De hade också halvanningar = 1½ öre. Den slanten var stor som en femöring. 
En sexskilling av koppar var ungefär stor som en tvåkrona. 
 
 
Stickprov på varupriser 
Lärarinnan fru Ester Gustafsson, f. 1890, Fullösa (Gössäter) berättade från Kinne-Kleva. På 1850-talet var där en 
spädgris värderad till 50 öre – 1 krona! Då var den till och med slaktad. Hennes mor, som var född 1849, 
brukade få gå till prästen, när hon var liten, och lämna fram en sådan spädgris som gåva från föräldrarna. 
Meddelarens morfar var prästens arrendator. Körsbär, sötbär, såldes i Lidköping omkring 1870 för 20 öre kannan 
av Kinnekulleborna. Troligen tog Lidköpingsborna något mera. På bärsöndagarna på Kullen blev det snart 50 öre 
kannan. 
 
Fotogen såldes i bruksboden på Hellekis 1874-75 för 50 öre halvstopet enligt Törn. 
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Socker, endast toppsocker, kostade på 1880-talet 50 öre skålpundet, vilket får anses relativt dyrt för den tiden. 
(1skp=425 g). Mjöl förekom inte alls i handelsboden förrän på 1880-talet. 
Amerikanskt fläsk fanns på 1870-talet i boden. Det var ”varmsaltat” i Amerika, för att få ”strong smak”. Det 
innebar, att man saltat det redan innan djurkroppen kallnat. Men då luktade det illa vid stekning. 
Kinnekulleborna tyckte bäst om det som spekefläsk. Men detta slags fläsk försvann sedan från trakten. 
 
I Österplana, Skagen, fanns tidigt ett litet bageri. Men på 1880-talet efterträddes det av en liten handelsbod, där 
man kunde köpa kaffe, socker, fotogen och gasolja m.m. 
 
Folk hade mycket litet socker hemma: ”Det var nog te låna socker ibland”, sade Törn. 
 
Hellekis bruksbod fanns på ”bolagets” tid, och Råbäcks handelsbod inrättades på 1890-talet genom tillskyndan 
av baron Carl Klingspor, vars initiativ spåras på många områden. Sedan man fått stenhuggeri på Råbäck och stor 
kalkgruva och linbana, blev behov av en bod stort. 
 
På 1890-talet kostade en kanna mjölk 4 skilling = 8 öre. På 1890-talet kunde man också få en fin och bra kostym 
för 25 kr och stövlar för 12 kr, enligt smeden Hvass, Fullösa, f. 1873. 
 
Några kalkpriser. Hektoliter i bruk 
På nittiotalet stod kalken i 50 öre tunnan: ”Det vara längen”, sade gamle Frans i Rakås. Men på 1890-talet 
började hektolitern komma i bruk, kanske redan omkring 1890. Frans själv fick 27½ öre per hl, då han 1890 
började bryta kalk. Man lastade vagnar på 20 hl. Det blev 5,40 kr per man.  
 
Kalkkörning 
Köraren Karl Bengtsson i Västerplana, f. 1871, berättade 1940, att för 15 år sedan, alltså omkring 1925, körde 
han kalk för 3½ öre per hektoliter. 1920 gavs det 5 öre för kalken till järnvägsstationen och 8 öre till Blombergs 
hamn. Numera kör de kalk med lastbilar. Berättaren trodde inte 1940, att de hade mera betalt då.  
 
Handelsbodar på 1870-80-talet 
Enligt Törn, f. 1869. 
På Hellekis fanns på ”bolagets” tid en liten handelsbod, bruksboden, dit man gick både från Österplana och 
Råbäck m.fl. platser, för att handla. Råbäcks handelsbod tillkom på 1890-talet; man hade då inrättat stenhuggeri, 
linbana och en större kalkgruva där. Där fanns amerikanskt fläsk redan på 1870-talet. Det köptes mycket, men 
”det osade så eländigt”. Bäst smakade det som ”spekefläsk”. Det var ”varmsaltat” i Amerika, för att få ”strong” 
smak, sades det. Det innebar, att det skulle vara saltat, innan djurkroppen kallnat. Därför luktade det så illa vid 
stekning. Det försvann sedan från Kinnekulletrakten. 
I bruksboden såldes också socker, endast toppsocker, som fick stötas. Det kostade på 1880-talet 50 öre 
skålpundet. ”Det var nog te låna socker ibland” säger Törn. Fotogen såldes i bruksboden 1874-75 för 50 öre 
halvstopet. Enligt Törn var de små gasoljelamporna senare än fotogenlamporna. Mjöl förkom inte i 
handelsboden förrän på 80-talet. Kaffe, socker, fotogen och gasolja såldes även i den lilla handelsbod, som på 
1880-talet efterträdde ett litet bageri i Skagen, Österplana. Jfr Kvarnar. 
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Högtider och fester 
 
Lussefirande i Kinnekullebygden 
Lussefirandet har i Kinnekullebygden gamla traditioner och har satt spår i nästan alla hem, från de minsta till de 
större fast med olika intensitet och tryck på olika detaljer. Man använder verbet att lussa ganska flitigt om den 
eller de, som bjöd på lussetraktering. Det var lussebeten, lussegubbarna, den vitklädda Lucia med tärna eller 
flera tärnor och ljus. Lussemarknad. 
 
Utan fråga är lussebeten äldre än den ljusa, vitklädda flickan, som tydligen mest förekom på herrgårdarna i 
trakten, dock med undantag. Se ex. från Helledal. 
Lussebeten var alltså en mycket tidig och riklig traktering på natten till den 13 december, varvid lusseosten 
spelade stor roll. Enligt mångstämmigt vittnesbörd från de gamla så ystades ”lusseosten” på hösten vid ystekalas. 
Se Gemenskapsarbeten. ”Ost å brö å brännevin” var den gamla trakteringen. Från annat håll i Västergötland 
finns ordet: ”Ost å brö å brännevin, dä ä ena go förtäring”, och från Åland finns en gammal visa om ”Ost å brö å 
brännvin, å länsman å stämning, ja detta ska du få, för att du valsa me mej!” 
 
Klas i Skärpingen, gammal dagsverkare-kalkbrännare på Blomberg, född 1856, berättade: ”Mor sulle opp å lussa 
på oss. De va ost å brö å brännevin. Barna fick mest slicka på brännvinet, ta lite i glaset. Di kalla de lussebeten. 
Sedan sulle di sova på de en stunn. Senare blev de kaffe å ena halva på sängen” Ingen var utklädd vid denna 
lussebete. Inte heller högtidsklädd. Sedan Klas själv blev gift, var det kaffe på lusse. 
 
Men ”slakten va gjord före lusse, dä va säkert. Sen sulle en laka å baka sen å.” Detta berättade mor Lidbeck i 
torp under Råbäck, född 1853. Men vi ska låta en ännu äldre torparmora först berätta om det, som bjöds till 
lussebeten. 
Det var Mor Greta på ålderdomshemmet vid Hönsäter. Hon var född 1849 och berättade om lusse i 
föräldrahemmet omkring 1860, ett torp under Hönsäter: ”De sulle ha lussebeten me lusseost å sovel. De hade 
gjort en stor julaost å en liten lusseost. Vi slakta då ena ti före lusse å vi brygga te jul. De va så vanlit, att di sulle 
ha många slag te lussebeten.”  
Det var modern, som lussade: ”Ho tände nog en dank.” Barnen fick smörgås och litet av vart och litet korv 
också: ”Må tro, att vi vänta allt på lussebeten” Far sulle ha brännvin på lusse, de va klart.” Mor Greta visste 
ingenting om de lussade på herrgården vid det laget. Men hon bodde ett bra stycke ifrån. 
 
Mor Lidbeck, född 1853 berättade om lussebeten och lussegubbar. ”Klockan två på natta geck vi opp å koka 
kaffe. Mor å ja geck opp. Då geck mor ut å bjö krittera en monde hö å de laga ho i årning på kväll å la inför döra. 
Inne sulle di ha ost å smörgås å många slags korv. Orka en inte äta oppet, fick en spara te sen. Mor gav drängen 
ena halva på sängen å far, om han ville ha’et. Vi fick kaffe också om lusse. Annars nöcka di inte mycke kaffe. 
De kunne vara om söndara. De va inte gott om penga. De va te leva sparsamt. Di tala om lussegubba. Men far 
hade en bror, som va dräng i Sågersta under Råbäck. Han kom ridande om lusse å kom in me hästen i stuga för å 
roa sej. De va en onger pôjk. Han ble bjuden också, de gjord’en.” 
 
Kocka-Karl, f. 1853i torparhem på Råbäck, berättade om lusse i hans barndom. Där lussade mor. Hon skulle 
bjuda familjen smörgås och ost på sängen: ”De uste alltid en julost å en te lusse. Hade de då brännvin till, så va 
de desto bättre.” 
 
Lusse i knekthem i ett torp i Forshem: Mor Glad, f. 1862, berättade, att de möjligen hade litet bröd och kaffe. 
Inga ljus på lusse mindes hon. 
I ett knekthem i Fullösa: 
 
Tilda Eriksson, f. i soldattorp där 1865: Mor kokade kaffe och kom tidigt på lussemorgonen till barnen med 
lussebete. Det var smörgås med sovel, t.ex. fläskkorv på brödet. Detta var i 3-4-tiden på natten. Sedan fick de 
sova en stund igen. De låg två och två i samma säng. 
Lussegubbarna hade de hört talas om, men inte sett dem.  
 
Lussebeten och lussegubbar i Österplana 
Stenhuggare Oden från soldat- och stenhuggartorp, f. 1865. 
Lussebeten: De fick en smörgås med ”en bit på.” Men mera intresserade honom lussegubbarna, ty han hade varit 
med från 14-15-årsåldern: ”Vi pôjka skulle klä ut oss å gå te andra ställen som lussegubba. Vi tog mors 
skinntröja me ulla ut. 
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”Lusse natt, lusse lille”, ropa vi. Då kunne vi kom in å få ena kaka. 
Lussebeten och oväsen: enligt toffelmakarens änka An. Lovisa Pettersson i Österplana: ”Ungdomen gick te 
varandra me lussebeten. Då kom di å förde oväsen. Di bjö på kaffe å så kunne di ha smörgås te reds. Di va inget 
särskilt klädda.” 
 
Lussebete i Björsäter enligt fiskaren på Årnäs glasbruk, f. 1859 
På lussemorgonen bjöd mor kaffe på sängen utan stress. De fick smörgås till kaffet. 
Före lusse skulle det vara bryggt dricka och man skulle ha lakat inomhus i stugan, där även brygden skedde. 
Slakten var gjord i början på december, men julbaket skedde mellan lusse och jul. 
Från barndomshemmet minns inte fiskaren några lussegubbar.  
 
Lussegubbar vid Årnäs glasbruk: Österäng 
Enligt fiskarens dotter: 
Lussegubbar brukade gå omkring på lussenatten. De var ruskigt klädda och förde väsen och skoj, där de drog 
fram. Vrängda pälsar var vanlig utstyrsel. 
Från Österäng berättade även en torparson, Frans Lind, f. 1862, om att där gick både lussegubbar och en 
lussebock i en gammal skinnpäls. Kanske hade han ett skråpukansikte på sig , för att inte bli igenkänd.  
 
Fula lussegubbar 
Selma S. På Hellekis, f. 1871: 
Det gick ”lea lussegubba” men de fick helst inte komma in. 
 
Torparsonen Karl Persson, Husaby, f. 1863: 
”Lussegubba, uschiana, di kom fulla, så di ragla å ble liggande. Di hade både horn å annat på säk.” 
 
Barnen lussade på Hönsäter med upptåg 
Rättardottern Signe Hedström, f. 1888, berättade, att det var gammal sed vid Hönsäter, att barnen på kvällen före 
lusse skulle klä ut sig ruskigt och springa omkring i stugorna och föra oväsen. Somliga var sotade i ansiktet. 
Pojkar och flickor bytte gärna kläder. Lussebete fick de inte, där de kom. Meddelaren minns det från 1890-talet. 
I rättarhemmet hade de ju då lussat på morgonen. 
 
Lussebeten har dock i folktraditionen på Kinnekulle spelat mycket större roll än lussegubbarna. Men det gick 
lussegubbar, vittnade fru Djerf, fiskarhustru från Österäng. (Forshem) 
 
Lussebete och lusseskrock: inte mala 
Mjölnarsonen Blom, f. i Medelplana 1867, berättade från sin ungdom, att lussenattten fick man inte mala. Man 
stängde kvarnen vid klockan sextiden på kvällen, ty om man ”mol” den natten, ”då hoppa stenarna opp”. För 
övrigt firade man den natten med lussebeten: ”Mor bjöd på de flesta ställen. Karlar å barn fick på sängen”. 
Lussebeten bestod av fläsk, korv, smörgås och brännvin. Men de hade även kaffe och bröd i sagesmannens 
ungdom: ”Fruntimmera skulle opp å koka kaffe.” 
 
Lussebeten i annat mjölnarhem 
Vid Sågersta kvarn, Råbäck, enligt Karl Andersson, f. 1865. 
Mor kom med lussebeten vid 4-tiden på morgonen: smörgås å korv å rullesylta å kanske lite fläsk å en kopp slätt 
kaffe, men ingenting te doppa.” Maten var iordninggjord dagen förut. De eldade i den öppna spisen, och mor 
tände lampan. Man hade då börjat ha fotogenlampa. Det kanske var festligt att tända den? 
 
Lusse i torp på Österäng. Sova märg i ben 
Alfred Svensson, f. 1870, hade en hel del att berätta. 
I hans barndom ”sulle mor gå opp å laga te reds lussebeten. Ve 4-tiden gick ho opp. Det va kaffe å dopp, bullar å 
kanske smörgås. Sen sulle en sova ena beta”. 
Sagesmannen trodde sig ha hört folk tala om att ”sova märg i bena”. ”Mor tände le ljus på bordet”, det var då 
hon gav barnen lussebeten. ”De kunne allt komma lussegubba me kaffe å doppa å bju på.” Efter morgonsömnen 
gick man inte upp förrän mellan 8 och 9. Något mera skrock än sova märg i benen, mindes inte den gamle. Inte 
heller mindes han någon lussebrud. 
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Lusse i kalkbrännarhem på Hönsäter 
Anna Pettersson, f. 1870: ”En fick lussebete, dä va säkert dä. En hade slaktat strax före. Brygden å julbröde va 
me de sista. Ve tvåtiden fick en lussebete: smörgås å rullesylta å råkorv med korngryn i å fläskmat. De va en 
liten lusseost.  ”Å så kaffe me doppa å bra stora bulla.” Som lyse hade man en vanlig liten fotogenlampa. ”De 
gick knappast lussegubba hemikring.”  
 
Lusse i torp på Loftarebacken, Blomberg och i Källby 
Gustaf Johansson, gammal dagsverkare, f. 1859 i torp, Källby. 
”Klockan 2 eller så där kom mor me kaffe me ringar å skurper. Ho kom å väckte dem, men ho va inte alls klädd 
på särskilt vis.” Den gamle kan inte heller minnas andra ljus då än ”så en såg å vägleda sej.”  I ett efter kaffet 
fick de lussebeten. ”De va rullesylta å smörgås å va ho kunne ha för gott.” I Johanssons eget hem som vuxen 
gick det till ungefär på samma sätt. 
 
Vete i lussebullarna 
Lage Johansson, f. 1858, lagårdskarl på Hjälmsäter: 
”De va te lussa före klockan fem, för då var far i lagårn. Mor va vanlit klädd”, men bjöd kaffe på sängen, vilket 
de kallade lussebete. De hade bara ”vanligt ljuse”. Det märkliga är, att man i detta fattiga statarhem ändå 
använde litet vetemjöl i lussebaket: ”Då va de brukligt”, sade Lage, ”att de köpte hem lite vetemjöl av handlarn 
ve Trolmen. Mor ho köpte allt vetemjöl å baka.” 
Lusse i lagårdsförmans hem, Hellekis: 
Enligt Selma S. I hennes barndomshem på Hellekis  - hon är född 1871 – där lussade gamla mormor på de andra 
klockan ½ 3 på morgonen med korv och smörgås och kaffe på sängen. Hon hade ingen särskild klädsel.  
 
Utveckling mot lussefirande i vita kläder 
I Vennerlindstorp, Österäng, Forshem, enligt torparsonen Frans Lind, f. 1862. 
Där var först lussebete och lussegubbar och lussebock i gammal skinnpäls. ”Lusse, dä fira’s rejält då. Ve 
tvåtiden koka mor kaffe å så rullesylta å korv – ett riktigt mål. Å halver åt kara å smörgås å ost. Mor va inte 
särskilt klädd. Bara om de gick bort å lussa på varandra, då tog de på sej någon skjorta utanpå å ljus på bricka, 
när de kom in. De va inte många, de kunde bära te, att de va någon, som gick så där. Vanlitvis va dä två flicker i 
följe. Va de pojke å flicka, va de änna likadana mä vit skjorta. Di hade kaffe å dopp mä sej.” När flickorna 
lussade sjöng de något. Om lussebeten bjöds vid tvåtiden, hade man vanligen ätit vid tretiden. Sedan sov far och 
barnen, och mor gick också och lade sig igen och sov ett par, tre timmar.  
 
Ljus i huvudet i näsdukens knutar 
Likaså från Forshem socken berättade fiskarens gamla hustru, fru Djerf, f. 1873. 
Dels var där ju lussegubbar. Och lusseosten, ”den yste de hemma”. Samtidigt ystes den större julosten. Men det 
märkliga är vad hon berättade om hur flickorna lussade bland torpare och bönder däromkring: 
”Vi, tösera, va oppe å lussade. Torpartöser å gålbos töser byttes åt. (gårdsbornas=grannas töser) De hade ena lita 
piga å en stor. Somliga år gick den ena familjen å lussade på den andra ”me kaffe å doppe mitt på natta. De va 
lussebulla = stora, runda bullar. Iblann hade vi la ett par ljus i huvet. Di slog en näsduk i fyra knutar å satte små 
ljus i knutarna.”  Två flickor gick, men bara den ena hade ljus. Som klädsel” hade de la en vit kjortel å vit 
nattröja eller lintyg te att lussa. Sen på môran klocka 6 eller tidigare fick de lussebete: ost, smörgås å sovel. Då 
va vi oppe.”  
 
Ljusen i huvudduken – kan det möjligen vara ett arv från en mycket gammal sed, som Olaus Magnus berättade 
om på femtonhundratalet, hur de kunde sätta torrvedstickan i huvudbonaden för att lysa sig med, då de skulle gå 
i mörker och hade händerna upptagna? 
 
Ljus i kransen förekom också. Tilda Eriksson, knektdotter från Fullösa och sedan herrgårdshusa, f. 1865 sade: 
”På en del ställen gick de med krans och hade ljus i kransen, särskilt på herrgårdarna.” 
 
Lusse på Hellekis 
Enligt Selma S., f. 1871. 
”Herrgårdspigera lussade vid femtiden på Skiöldebrands tid.” Det var två stycken, som var klädda i vitt med 
krans och ljus i håret. Troligen hade båda detta. Selma mindes inte, om de hade bjudit på något, då de lussade, 
men de gick till trädgårdsmästarns, lagårdskarlarna m.fl. på gården. Däremot kom de inte till lagårdsförmans 
hem till hennes föräldrar, ty det låg litet för långt bort. Men de gick in i lagården och lussade. Där var 
lagårdsförman i arbete sedan klockan 4 och troligen ”mjölkgummera” med, två gamla gummor. 
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Lusse på Råbäck 
Meddelare: Kocka-Karl, torpare, f. 1853, och Lovisa, mjölkerska, f. 1854. 
Kocka-Karl: ”I Silfverschiölds tid på Råbäcks herrgård, (troligen på 1860-talet), börja herrgårdspigera gå om 
midnatt till spektor å mamsell å rättarn å snickarn å lagårdskarln å stallarn å smen. Di va statara. De va vitklädda 
å ena va Lucia å hade krans om huvet å ljus.” 
Karl visste inte säkert, om de hade lussat så i faderns barndom, far var också torpare under Råbäck. Han trodde 
inte heller det hade skett i Klingspors tid. Men ”spektor va snart sagt som innehavare”. ”Herrgårdspigera hade 
smörgås, ost å kaffe mä sej.” De gick alltså omkring med lussebeten i Luciastass. 
 
Gamla Lovisa gav flera detaljer: ”När far va rättare, kom tjänare från herrgårn å hade mä säk bå smörgåsar å ost 
å fint kött – lussebete di kallat. Di hade inte brännvin mä säk. Ett par tre stycken piger lussade – de kommer á 
ihåg, för vi barna sulle allti göra oss så fina på kvällen. Vi hade stärker av hemmavävt. Mor vävde av bomull å 
linne åg.” Lovisa tyckte det var roligt att få beskriva barndomsminnet: ”Pigera hade vita kjortla å tröjer. En av 
dem hade krans av kröseris.” Däremot mindes inte Lovisa, om de hade ljus i kransen eller bara på brickan. Inte 
heller erinrade hon sig något liknande lussekatter utan tror de bjöd på smörgås av vanligt grovt rågbröd. 
När Lovisa senare blivit mjölkerska på herrgården och bodde i en statstuga i ett rum med spis liksom smeden och 
lagårdskarlen, då mjölkade hon så tidigt, att hon redan var ute i arbetet, när pigorna från herrgården lussade på de 
andra statarna. Men i stället kom de till henne på kvällen med lussebeten. 
Sedan Lovisas föräldrar i hennes ungdom hade tagit ett torp ”blev de inte så vidlöftit me å lussa, men mor koka 
kanske lite kaffe”, sade Lovisa eftertänksamt.  
 
Lusse på Hjälmsäter 
Folket på Hjälmsäter lussade tidigt på morgonen med lussebete på sängen. (Jfr ovan lagårdskarlen Lage, som 
berättade om vetebak) 
 
I rättarhemmet på 80-talet enligt Magnusson, rättarns dotter, f. 1873. 
Rättarn själv skulle varje morgon iväg till lussemarknad, ”lussemarken”, i Lidköping. Han gick upp klockan 4 
eller tidigare, för att köpa lin av norrlänningar både till herrgårdens bruk och till det egna hushållet. Det senare 
var ett halvt pund = omkring 5 kilo enligt berättaren. Mor bjöd honom kaffe med dopp, innan han steg upp. 
Sedan far åkt till staden, kom hon till barnen med lussebeten. Men en stund senare kom herrgårdspigorna in och 
lussade hos allt gårdsfolket. En var Lucia och en var tärna. Ibland var det 3-4 stycken utklädda (Jfr nedan greve 
Gilberts skildring), d 
 
e vitklädda pigorna bar ljus i händerna men inte i håret. De bjöd inte folket på något, men rättarmor brukade 
bjuda dem på kaffe, när de kom. 
Av grevinnan Hamilton, f. Röhs, hade de fått låna vita nattröjor och vita underkjolar och granna röda band. De 
hade hängande hår, i varje fall Lucia själv. 
I själva verket var Luciadagen rättarmors födelsedag, och grevinnan brukade fram på dagen komma in och 
gratulera, men hon hade ingenting med sig. På eftermiddagen bjöd rättarmor in ”hushållsflickera å mejerska”, 
men grevinnan bestämde, vilken timme de fick gå. 
 
Lucia hos grevebarnen 
Greve Gilbert Hamilton, född 1867, berättade: 
På herrgården var en flicka klädd som Lucia, men troligen hade hon inte ljus i håret utan på brickan. En annan 
gick med henne, klädd till karl i gammal violett frack. De bjöd barnen lussebullar och pepparkaksgubbar. 
 
Lussemarknader 
Enligt stenhuggare Anders Törn, f. 1869, Österplana. 
Man reste ganska allmänt till Lidköping på lussemarten (somliga sa marken). Man åkte mycket efter häst. De 
som ingen hade, brukade leja häst och vagn av någon torpare tillsammans med andra för 1,50 – 2 kr. Det kunde 
vara tre-fyra personer på åken, och resan startades vid 3-4-tiden i ottan. 
Den viktigaste handelsvaran vid lussemarknaden var i regel hälsingelin. Det kom försäljare där uppifrån. Det 
köptes av många olika hushåll, som inte själva kunde odla lin. Inte minst köpte hantverkshemmen lin. 
Man skulle först och främst köpa ”bosablå” = blåner, kanske ett ”pånn” (pund) eller blott ett ”hallpånn”, (halvt 
lispund) alltefter hushållets storlek.  
Räckte pengarna till, så köptes ibland en ”bånt” (bunt) Kampenhovs bomullsgarn till varpen. Andra 
eftersträvandsvärda marknadsvaror var bleckkärlen; ”mjölkbunkar och flasker”, lerfat m.m. Dessutom brukade 
nog många marknadsfarare förse sig med en kanna julabrännvin, och ett skålpund Lidboms snus. 
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Snuset förvarades sedan i en hallstopapåtäll till snusbålk (halvstopbutelj) Buteljhalsen var avskuren. 
Avskärningen gick till på följande sätt: En grov ylletråd doppades i fotogen och virades om buteljhalsen. Den 
antändes och fick brinna litet, varefter buteljen hastigt doppades i vatten, varvid den sprang utav vid tråden. 
 
Lussemarknad i Mariestad 
Även i Mariestad var det lussemarknad varje år. I vartenda åk dit fanns det ”nyslaktata svin”. De var skållade 
med huvud, fötter och allt. Bara bukdelen och innanmätet var urtaget.  
”Då köpte staborna hele svina”, berättade fiskarn på Årnäs, f. 1859. Först långt efteråt införde de slakteributiker. 
Det var svårt att få köpa färskt kött. Någon enda gång kunde de bjuda ut kalvkött på torget, men sällan. 
 
Lussebeten och lussegubbar i Källby 
Meddelare: Fru Alma Gustafsson, Brogården, Källby, f. 1864. 
På kvällen före lussemorgonen kom det lussegubbar: lussegubba med fula ansikten. De små barnen blev rädda. 
De hade väskor att samla fägnad i och brukade få äpplen i Brogården. ”De la man te reds på kvällen.” De 
brukade inte vara fulla där. ”Sjongde gjorde di inte just.” Det var mest unga pojkar, ”bå dränga å bondpôjka”. Då 
de hade gått överallt, åt de upp fägnaden tillsammans. 
 
Lussebeten 
Vid 2-3-tiden på morgonen kom mor eller ibland pigan och ”lussa på oss”. Mor hade gjort en lussepannkaka av 
ägg och mjölk och risgryn. ”Hade en inte risgryn, så tog en potategryn.” De tog fem ägg i en bleckform till 
pannkakan. Lussebeten bestod först av smörgås och ost och så pannkakan. ”Å om någon ville ha vanlig drick, för 
då hade vi bryggat.” Det bjöds inte brännvin. Sedan fick barnen ”kaffe med bulle, som va runda å kringler å 
pepparkaka, ett hjärta. De va bra stort. Barna låg allt te de ble dager efter lussebeten. Men de sov inte. Det var 
inte så noga med arbete den dagen. Till jul gjordes mindre hjärtan av pepparkaka å griser å bocka å pojka å 
töser.” 
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Julen i Kinnekullebygden 
Julen har i Kinnekullebygden spelat en oerhört stor roll i både små och stora hem, inte minst i de små, som i 
fråga om folkminnen erbjuder de rikaste och intressantaste materialet. En del julskildringar har i denna 
undersökning faktiskt satts in i sitt egentliga sammanhang, t.ex. i kap. om stenhuggarhem eller kalkbrännarhem, i 
några herrgårdshem m.fl. Men där är vissa allmänna företeelser, som blir bäst belysta genom att samla ett helt 
kapitel om julen. Det kan ju lämpligen kompletteras med de nyssnämnda uppteckningarna. Givetvis blir det 
åtskilliga upprepningar i stoffet, men enligt Landsmålsarkivets önskan har så mycket som möjligt tagits med av 
folkets egna skildringar och ordasätt i den mån upptecknaren fått dem på pappret i de primära 
anteckningsböckerna. I någon mån har renskriften skett efter upptecknarnas ålder, men detta system är inte 
genomfört, utan mera sakliga grunder har fått råda. 
Vi må särskilt uppmärksamma några punkter i julfirandet, även om de i skildringarna delvis gå in i varandra: 
Julhalmen eller granrisning 
Julaftonens myckna arbete på förmiddagen 
Dopp i gryta  (en mycket intressant sak!) 
Julkronan 
Julbadet 
Julhögarna 
Julevangeliet 
Julkvällens måltid 
Julottan 
Ljusa stjärnan 
Jultilldelning 
Julkalas med lekar 
 
Julhalmen och granrisning 
Julhalmen var nog ganska tidigt på avskrivning i Kinnekullebygden. Mor Fast, f. 1859 i torpet Kohagen, 
Hönsäter, Österplana, hade inte själv upplevat den, men hennes föräldrar hade varit vana vid den i sina yngre 
dagar. Det är också anmärkningsvärt, att mor Fast kunde berätta om julgran från sitt hem. Eljest var julkrona det 
vanliga (Se nedan om julkrona) 
 
I Medelplana hade de dock haft julhalm till början på 60-talet, enligt Ida i Vråna, f. i Medelplana 1864. Modern 
blev 99 år och hade berättat åtskilligt. De hade haft julhalm till kort före Idas födelse, och de bodde i en ytterst 
primitiv stuga vid landsvägen i Medelplana, numera hönshus. ”Julhalm togs in julafta å sulle ligga inne te 
tjugenne. I julhalmen sulle di ligga allihop.” De fick sopa ihop halmen, så det inte skulle spraka gnistor i den från 
den öppna spisen. Julhalmen efterträddes av hackat granris.  
De granrisade på julaftons förmiddag, och riset låg kvar bara en dag eller båda juldagarna. ”När di sulle ha riktit 
fint å högtidlit, sulle di ha granris som på söndagsmôrna å när de kom främmande: då sulle di ha nyhackat 
granris. De lukta så gott.” Ida hade haft tjänst hos bönder, och granrisningen var nog vanlig hos dem. Men den 
förekom även på herrgårdar och i prästgårdar. Jfr julafton på Råbäck i Silverschiölds tid. 
 
Granris i prästgården i Österplana: Toffelmarkarens änka Anna Lovisa Pettersson, f. I Österplana 1851: Mor, ho 
va lagårdspiga i prästegårn. Var lörda fick ho hacka granris en hel pôse å bar te prästegårn i Österplana. Di sulle 
ha granris i alla rummen. De lukta så friskt. Men sen blev de så väldi mö skräp.” Mattor hade di inga.  
 
Arbete på julafton 
Enligt stenhuggare Törn, f. 1869, Österplana. 
Där ordning rådde skulle julkärven: julaneka vara uppsatt innan middagen. 
På alla gårdar skulle alla redskap ordnas och ställas i skjul, så att intet stod och skräpade under helgen. Detta var 
drängarnas göra i allmänhet. 
Hackelse skulle skäras åt hästarna att ha över helgdagarna. Om husbondfolket var arbetssnåla, kunde många 
drängar få skära hackelse på kvällen vid lykta. Många drängar fick köra i skogen till långt fram på 
eftermiddagen. På åtskilliga håll fick drängen fara till skogs efter julgranarna. Han skulle då vara hemma till 
middagen och fick sedan fritt, utom att kreaturen skulle ses om. 
Fiskare hade alltid beställningar på jullake o.d. som måste dras upp och bäras omkring på julafton. 
Ibland måste vägarna plogas, inte minst med tanke på julottefärd. 
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Dopp i gryta. Hastmåltid eller högtidsmål? 
”Fruntimmerna va så glada på julafton, när di hade satt på såglet, för di hinde inte annat.” 
Det var stenhuggare Törn i Österplana, ett fattigt dagsverkarhem. Han talade om dopp i gryta på julafton, att det 
var en bekväm måltid för kvinnfolken. Det var ingen särskild högtid med doppet, sade han, utan sovlet skulle ju 
kokas. Det var korv och fläsk o.d. och bröd sattes fram. Detta var mitt under förmiddagsarbetet. De doppade i 
grytan, när de fick en stund och kunde ta upp något ur grytan och äta till: ”De som var hemma, tog för sig, och 
de som var ute, gjorde likadant, när de kom in.” Gaffel gagnades inte, utan det var ”te doppa en fjäling bröd”, en 
fjärndel gjord av vanligt grovt bröd i kaka. De doppade brödet med fingrarna. Med sked fiskades en köttbit upp 
och åts med fingrarna. En del fick mjölk till. Drängar fick en sup till julaftons middag. På många ställen 
brukades dopp i gryta, sade Törn, när sovlet stod och kokade och kvinnorna hade brått. 
 
Sedan på julkvällen lades bitarna ur grytan upp på ett fat. Men gafflar brukades i regel inte i stugorna, utan ”de 
va te ta me fingrarna”. Här var tydligen måltiden, som kallades ”dopp i gryta” ingen samlad måltid för husfolket, 
utan en bekväm hastmåltid i förbifarten istället för annan middag, som man rakt inte hade tid med. Det är väl bra 
nog troligt, att hela denna seden att doppa i grytan har uppstått just för att spara tid, där man inte velat duka fram 
en måltid. Belägg från olika landskap belyser denna uppfattning, som upptecknaren första gången fick genom en 
gammal mora, f. 1860 på Falbygden i Västergötland. Hon skildrade också de många sysslorna på julaftons 
förmiddag och hur grytan stod och puttrade på den öppna härden med ”en halver hös”, ett halvt svinhuvud och 
diverse annat sovel i. Där gick husfolket, när det passade dem och doppade en skiva bröd i det mustiga spadet. 
Småningom har det blivit samling också kring doppegrytan, som dock betecknande nog alltid eller så gott som 
alltid stod kvar i spisen, även i ”högreståndshem”, om man där idkade seden med dopp i gryta. Denna måltid 
blev också i många hem starkt klassutjämnade, demokratisk i god mening.  
 
Vi ska ge exempel på dopp i gryta både som hastmåltid även utom julen och som en övergång till själva 
julhögtiden. 
 
Klas i Skärpingen, Blomberg, Husaby, f. 1856, dagsverkare, kalkbrännare, berättade: 
Dopp i gryta på julafton var så gott som middag. Det var inte så noga med tiden. Alla stod omkring spisen, där 
en stor järngryta med tre ben skulle stå och småkoka. ”De va fläsk å nötakött å korv i samma gruta. Di sto å 
doppa skiver i å tog opp köttbitar me sked.” Varken gafflar eller tallrikar begagnades då. Men Klas berättade 
också, att bönderna i Husaby ofta doppade i gryta på ”söndagsmôrna, innan di gick te kyrka.” 
Vid dopp i gryta på söndagar kunde de allt få litet kött med. Detta var festligt, ty man hade inte gott om sovlet i 
vardagslag. Sedan åts köttet egentligen, när kyrkfolket kom hem och var hungriga till middagen. Om moran var 
riktigt flink, kunde de då också få skrapa-potäter = råskalad potatis till köttet. 
 
Dopp i grytan = en ganska provisorisk måltid i bondgården Korsgården, Österplana, enligt fru Mathilda 
Pettersson, f. 1858. ”Vi doppa mest om midda. Då fick de bli midda. De va inte annerlessare om julen, fast de va 
ju mer di koka. Doppa i gryta gjorde de annars me, när di koka sovel å drack mjölk efter, så de blev ett mål.” 
Vid Björsäter hos fiskarn och prickhållarn vid Viksnäs, f. 1811. Sonen fiskare Oscar Nilsson vid Årnäs, 
Forshem, f. 1859, berättade: Var lördag kväll ”doppa de i gryta.” 
Man kokte då sovlet till söndagen; det brukade vara korv, som barnen fick äta med bröd. Till kvällmaten fick de 
soppa med fläsk och kött skuret till. Inte smör, bara bröd. Smörgås förekom sällan. 
På julafton vid 11-tiden skar mor upp sovel ”å så va de te doppa i gryta”. Man doppade i spadet, där allt sovlet 
hade kokt: ”ett halvt svinahös (grishuvud)” samt både nöt- och fårkött, fläsk och korv. Där doppade man i gryta 
både julafton, nyårsafton, trettonafton och på lilla-jula = tjugondag Knut. 
 
Som jämförelse kan här nämnas en uppteckning från Fors sån, nära Lilla Edet vid Göta älv. En arbetardotter, f. 
1861, skildrade jul så: ”Dopp i gryta, det var inget särskilt med det. Där stod fläsk och salt kött och korv och 
kokade i en trebent gryta av järn på spisen, öppen spis givetvis. På julaftons förmiddag gick var och en och 
doppade bröd i spadet. Det var då på middagen ingenting framdukat. Meddelaren hade inget särskilt minne från 
den måltiden.  
 
Mycket allmänt måtte det ha varit att doppa i gryta på jul ofta under flera helgaftnar: 
 
Mor Ström från ett knekthem i Forshem, torpardotter, f. 1851, sade: ”Doppa i gruta sulle en gära var aftan: jul å 
nyår å tretten. Å så viter gröt. Me sirap på. Hell potätegrunsgröt – den va allt rar den!” 
Mor Natalia Jonsson, Fullösa, f. 1867, bondehem. Det var dopp i gryta på julaftons förmiddag: ”Tänk, sån stor 
kopparkittel de hade på spisen då med allt suglet i! ” Korven koktes för sig. Då var de samlade! Här hade 
tydligen dopp i gryta blivit en samlingens måltid. 
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Dopp i gryta, det var det förr jämt, sade en kalkbrännarson, Karl Funke på Hönsäter, f. 1867. ”Men bara om jul.” 
Kalkbrännarna hade i regel en hushållsgris, som slaktades av en slaktare från Hönsäter någon vecka före jul. De 
kokade grishuvud, korv o.d. på julafton.  
 
Dopp i gryta bara på julafton, enligt Karl Jonsson, f. 1861, f.d. torpare på Råbäck. 
 
Dopp i grytan hos lagårdsförman på Hellekis, enligt dottern, f. 1874. Där fick man äta sovlet i grytan till 
”doppet”, men inte potatis och inte smörgås. 
 
Dopp i gryta i fiskarhem, Friheten, Forshem, enligt Fredrik Karlsson, f. 1868. När det hade vittjat ”ryskera” på 
julafton, skulle de doppa i gryta och få en sup till. Grytan stod på tre ben i spisen, och i den kokte ett halvt 
svinhuvud samt hemgjord korv, som det var gryn i, s.k. kokkorv. Ingen potatis då. Brödet utgjordes av vanliga 
rågbrödskakor, och då ”fick en doppa, så mö en ville. Då fick en doppa, så en ble mätt.” Sedan var det att gå ut 
och sälja fisk. De kunde gå ända till Törnsäter, och de fick traktering överallt: kaffe, smörgås och litet av varje, 
även sup här och var. Det verkar inte, som om det stod något av högtid kring detta dopp i gryta, men 
sagesmannen berättade i alla fall, att på nyårsafton koktes den andra halvan av svinhuvudet, och då doppade man 
åter i gryta. Men inte på trettonafton. Det var inget särskilt då. 
 
Ett torp under Österäng, Forshem, enligt torparen Alfred Svensson, f. 1870. Han tror, att de i hans hem doppade i 
grytan tillsammans. Och de doppade med en gaffel. De hade fläsk i grytan. Gaffeln, som torparen nämner tyder 
på utveckling av sederna 
 
Vi hittar då och då julskildringar alldeles utan gaffel. Såsom följande av mor Greta, f. 1849 i ett torp under 
Hönsäter, Österplana. Vi finner flera ålderdomligheter i det hemmet: julhalm, sparlakan för sängarna, men de 
hade julgran: ”Far va hemma på julafton. Di tog brödet mä näva å doppa.” Korven var upplagd på ett träfat, ”å så 
ta me näva. De gick bra, de åg.” 
Fina träskedar, slevar och skopor såldes av sådana, som vandrade omkring. Man doppade i det hemmet i gryta 
också nyårsafton och trettonafton. Men mor Greta fortsatte att skildra julafton. När de hade doppat i gryta och 
ätit sovlet med fingrarna,” sen tvätta vi oss riktit, dä va klart.” 
Så blev det julbad: ”Mor tog ena stor järngruta med tre fötter på å koka vatten i.” Den var inte så stor som en 
bryggkittel: ”När ho sulle brygga, va ho tvungen te ha ena större gruta.” Barnen badades i tur och ordning från 
de minsta. När de var färdiga, fick de gå och lägga sig i sparlakanssängarna, som alltid brukade få ren halm till 
jul. Det var skönt för de vuxna att dra för sänggardinerna, och barnen tog sig en ljuvlig slummer efter det varma 
badet. 
Sedan blev det fars tur: ”Mor fick le hjälpa far me badet. Han fick stå i balja; ho tvätta’n över hele krôppen.” 
Mor själv fick bada sist! Troligen samma vatten. Men efter badet tog hela familjen rena kläder på sig till 
julkvällen. Julbadet med tillbehör skildrades ofta med stor värme. Det var en sådan stor njutning där framför den 
öppna härdens brasa, den rena halmen i bäddarna, de rena kläderna på kroppen. Och sedan gick man till det 
verkliga helgfirandet, som skildras av många i klara färger. 
 
Vanligen var det kaffe efter julbadet. Mor Greta fortsatte sin skildring: ”Far ville gärna ha lite starkt.” Julsupen 
var nog inte så ovanlig. 
Far eller mor läste julevangeliet. ”Mor sjungde ena julpsalm. Ho va så säker te sjunga så.” Det var "Var hälsad 
sköna morgonstund." På bordet stod en liten gran med ljus. ”De va klart, att gran sulle tändas.” Utanför stugan 
hade de satt upp ”ena havrenek”, och julhalm togs in på eftermiddagen. Det tyckte barnen var så roligt: ”De bara 
slarva.” 
I det enkla torparhemmet brukade mor allt ”laga i ordning”, så barnen fick någon julklapp: strumpor eller något 
förkläde eller dylikt. Mor lade också fram ”van sin julahög” åt de tre barnen. Intet vete förekom, bara råg, korn 
eller havre. I julhögen var det tre slags bröd: 
”En va trinner, en likna en åtta.” Men hurdan den tredje bullen var beskaffad, kunde mor Greta inte minnas. 
Lutfisk åts på tefat med potatis. Korngrynsgröt med russin. Fruktsoppa. Sparlakanssängarna förekommer sällan i 
de här uppteckningarna. De var mest bortlagda, men spåras på ett och annat ställe 
 
Mor Fast, f. 1859 i torpet Kohagen, Hönsäter, Österplana, alltså samma del av Kinnekulle som mor Greta, men 
tio år yngre vittnade även om julgran i hemmet, men julhalmen var bortlagd i hennes tid. Efter dopp i gryta, 
skulle de bada, och där hade de också sängar med sparlakan, och barnen fick krypa ner en stund och somna. Där 
åt de risgröt alla helger, vilket knappast var vanligt så tidigt. 
I julhögen var det nog ”ena kaka av vört å ena lita limpa.” 
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Rolig skildring av julbadet 
Fru Natalia Jonsson, f. i Fullösa 1867, berättade, att i morföräldrahemmet i Storebacken å Siggesgårn, två stora 
bondgårdar skulle ”ena piga tvätta å blaska alla drängar i julbadet.” 
”De hade byxera på sej å fick lägga sej på knä framför gruva (spisen) där vattnet hade värmts. Då tvätta di hela 
huvet på dem.” Och det var inte lönt att opponera sig vid tvättningen, ty det hörde till, men det kunde bli en hel 
del nojs. Det var tolv drängar och sex pigor. 
”De gamle fick allt tvättas de också. De sulle tvättas först, det var klart.” De torkade sig där framför elden. 
Natalia hade som barn sett på det hela och tyckte det var så roligt, när drängarna tvättades. 
Efter badet dukades ett stort bord, ”å alla sulle sitta omkring.” Morfar läste evangelium efter maten. Alla skulle 
rimma på gröten, som var av ris. 
 
Utförlig skildring från torp på Österäng, Forshem 
Meddelare: Frans Lind, f. 1862, redan citerad i fråga om dopp i gryta som hastmåltid. Fadern var född 1829, 
modern 1831. Österäng var då bolag, disponent på herrgården var Lars Kyhlberg. Det var ingen jultilldelning åt 
folket från herrgården. ”Det gavs bara åt tjänarna där framme på gårn. De kunne få böcker. Kyhlberg va 
religiös”, upplyste Frans. 
 
Men julhögar skulle alltid barn och tjänstefolk ha. Tjänarna skulle ha ”julkaker” att ta med hem till föräldrarna. 
De brukade gå hem annandag jul. Man hade sällan långväga tjänare. I ”julahögen” var det fyra-fem olika slag i 
form av runda kakor, de största och grövsta underst. 
I torpet brukade man till jul följande sorter: 
”Grovt brö, vörtabrö i kaker – vanlia trinna kaker, lite tjockare än vi nu bakar, vetekaker, bå runda å fyrkantiga, 
merendels runda.” Och så bakade de allt kringlor och bullar! Men julhögarna ställdes inte fram förrän till kaffet 
eller till julkvällen, ”för de räckte te me arbetet förut. Sånt där hörde ju de högtidlia te, å då sulle de vara samlata 
alla!” 
 
Gran fick de själva i skogen. De hade granar vid förstukvisten och egen julkärve. Detta satte barnen upp, när de 
blev så pass stora. 
 
Torparen själv tjänstgjorde på herrgården på julaftons förmiddag. Halm forslades in till kreaturen för helgen och 
hö, så att lagårdskarlarna fick lite hjälp. ”Då fick en merendels gå med dem hem å få kaffe.” 
 
Julkärvar sattes upp, likaså julgranar både vid herrgården och hos statarna. Rättarn fick ombesörja, att det blev 
gjort. Ibland måste man skotta snö på julafton. 
 
Klockan 12 eller 1 var det fritt den dagen, och då gick torparn hem. På en del herrgårdar och stora bondgårdar 
var folket inne och doppade i grytan, men på Österäng var det bolag. Torparns doppade alltså i grytan hemma. 
Bordet hade fått vit duk, som låg på ”hela jula” till tjugondag Knut. ”Men de räckte te me arbetet”, sade Lind. 
Det var tydligen inte tid till riktig samling förrän mot julkvällen: ”När de doppa i gryta, va de inte ti te sådant.” 
Men doppa skulle de. 
 
Gran kläddes, när det började bli skumt före badet. ”De tog in ena bälj” och fick tvätta sig i varmt vatten om 
hals, rygg och armar. ”En fick lägga sej på knä jämte balja.” Det var inte så noga med badning då, tillade den 
gamle. Hans tidsuppgifter för badet var litet varierande, ty en gång sade han: ”Badet var det allra sista, när en 
hade ätit kväll, så de fick krypa i säng medsamma.” Men var det inte månne bara barnen som fick krypa i säng 
en stund, så som berättats av de gamla i Österplanatorpen? 
 
På eftermiddagen fick de kaffe med vetdopp och det var ju ovanligt. Det var tydligen nu, som julhögarna lades 
fram eller till kvällen, men troligen åts de inte då. 
 
Av far och mor fick barnen någon liten julklapp: ”De kunne vara pepperhästa eller peppergubba. De hemgjorda 
sakerna värderades ”inte så vidlöftit.” (Jfr Lille Vigg av Viktor Rydberg).  Far läste julevangeliet, men Lind tror 
inte, att de sjöng. 
 
Till julkväll fick de lutfisk och gröt ”å sågel å potäter”. Det var mandel i gröten, och man måste rimma. 
Denne gröten ä kokt i ena gruta å inte i ena klocka 
Å syster sprang te fästman i bare socka. 
”De som va klyftigare på’t, kunde rimma riktiga tag.” Den, som fick mandeln, blev först gift. 
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På juldagen fick de ”lutfisk å sågel å fruktsoppa”. Efter julottan i Forshems kyrka körde bönderna hem i kapp för 
att få först inbergat. ”Torpara hade också brått hem å sulle ha kyrkesupen, så fort de kom in.” På juladagen fick 
man inte leka eller gå någonstans. Men på annandagen lekte de. Och somliga började med julakalas. Slutligen 
fram i helgen ”gick de från det ena stället te det andra å röste julagrana.” 
 
Jul i ett kalkbrännarhem på Hönsäter 
Meddelare: Fru Anna Pettersson, Helgarum, f. 1870. 
Där vid föräldrahemmet sattes julkärve upp åt fåglarna och julkrona i taket. I Kinnekullebygden var det faktiskt 
mycket vanligare i de små hemmen med julkrona än med julgran förr. Till dopp i gryta koktes i det hemmet ett 
halvt grishuvud, tre korvar, revbensspjäll och rullsylta (rullesylta). Vid den måltiden fick de bröd, sågel och 
dricka, men icke potatis. Inte heller smörgås.  
Efter dopp i gryta var det s.k. julbad. Det var dock inte helt bad utan en grundlig tvättning i en balja. Man fick 
tvätta sig så gott man kunde över ”hele kroppen”. Där fanns inte sparlakan för sängarna. 
”När di hade drucket kaffet, lå julklappen på borde.”  Fick de en ny klänning, fick de räkna den som julklapp. 
Det kunde vara någon liten köpt sak också: ”De va lite roligare, om de va ifrå stan.” Det var noga, att varenda 
vrå skulle vara ren och spisen nykalkad.  
 
I julhögarna var det en liten kaka av var sort, som mamma hade bakat. Fem sorter: 
1.Vanligt grovt bröd 
2.Tre sorters siktat bröd 
3.En vörtbulle 
4.En vetebulle 
Alltsammans utom vetebullen var utbakat i kakor. I limpor var det sirap. Vetebullen var en julbulle med fyra hjul 
och russin. ”Julhöga rördes aldri utan ble så hårda, så hästen fick di.” Någon ”vårlev” = såkaka bakades inte! Jfr 
vårlev i stor skildring från stenhuggarhem = Nedre Vessla. 
 
Till julkvällen fick de dels samma mat som vid dopp i grytan, samt bruna bönor och potatis: potater, dels fick de 
fisk och gröt. Gröten var garnerad med sirap, så det rann vackert. Man rimmade inte regelbundet på gröten, men 
ibland. Meddelaren mindes ett rim av husfadern: 
Denna gröt ä kokt i en gryta å inte i en skopa 
Om ni vill som jag, så äter vi allihopa. 
 
Ett annat grötrim från samma trakt: 
Denna gröt ä kokt i en gryta men inte i en skål. 
Den, som sticker skeden först i gröten, den är snål. 
 
På bordet stod det köpta ljus. På julmorgonen, då folket gick till otta, var det ljus i varje fönster. 
Nyårsafton firades ungefär som julafton och trettonafton i fråga om maten, men litet enklare. 
 
Jul hos rättarns på Hjälmsäter 
Skildrad av dottern Mia Magnusson, f. 1873. 
Rättarn satte upp julkärve på morgonen. Dopp i gryta i hemmet. Då var det måltid med fläsk, korv, rullesylta och 
ost. Det var en julost från gårdens mejeri, en hög stiltonost. Till vardags hade de aldrig ost. (Jfr en uppgift av 
stenhuggare Törn i Österplana, att ost var vanligare än smör, det vill säga billig skumost = skummjölksost) 
När de hade druckit eftermiddagskaffet, var det julbad före kvällsmaten.  
 
Där i hemmet fick de julhögen till kvällsmaten på julbordet:” 
1.En kaka grovt mjöl 
2.En vörtlimpa 
3.En vetekaka, knäckad med taggar, så det blev rutor i den 
4.En fyrhjuling, men berättaren mindes inte vad de kallat den 
5.En liten krans av vete med ”russin å mandel å socker oppepå.” 
 
Julkvällens mat bestod av lutfisk, potatis och smörgåsmat. På en av de andra juldagarna var det bruna bönor, 
fläsk och fruktsoppa. Tjugondag Knut var det ”far’a födelsedag”. ”Då kom greven me in å gratulera å grevinnan 
me.” (Men de var ingen present) 
Greve Hamiltons kallade dem rättarn och rättarmor. 
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Jul hos lagårdskarlen på Hjälmsäter 
Enligt gubben Lage, lagårdskarl, f. 1858. 
Det var julkärve utanför och granar framför dörrarna och julgran på fot: ”De va te gå åt skogen å se efter, där di 
sto tätt.” Gran togs in på julafton och hackat granris ströddes på golvet. Lages far hade nog varit med om 
julhalm, trodde Lage. 
Dopp i gryta på ett halvt svinhuvud m.m. dricka. ”Sen mor kom ifrå lagårn, tvätta ho oss, tills syskona ble så 
pass stora, att de kunde hjälpa varann. Ena stor balja togs in i stugan”, och det var eld i spisen. De var åtta 
syskon, som skulle ”bada”, men de bytte vatten någon gång. 
”Far och mor tvätta sej sen, så gott de kunne.” 
 
Då tändes gran. På den var det karameller och äpplen. Ibland läste allt far evangeliet. De hade intet instrument, 
men ”mor å far hade så go sångröst å sjongde allt psalmer allt som oftast.” Man fick någon julklapp. Sedan 
flickorna blivit så stora, hände det, att de kunde sticka något. Det köptes någon leksak ibland. 
 
Julhögen kom nog fram till julkvällen. Den bestod av fyra slag: 
1.En kaka rå’brö 
2.En liten trinn kaka vetebrö 
3.En liten limpa vörtebrö 
4.En jullev av vete 
Julleven var gjord av två mycket stora ess, lagda i kors: ”Han blev fyrkantig.” Gubben mätte 14-20 cm sidor på 
julleven. 
 
Julkväll hos lagårdskarlens: Lutfisk och gröt. ”De sulle vara en mandelkärna i gröten. Di sulle rimma lite 
iblann.” 
 
Torftig jul i ett torparhem under Råbäck 
Enligt Lovisa, sedan mjölkerska på Råbäck, f. 18654. (Men Lovisa verkade en aning slö, ganska likgiltig och 
ointresserad i motsats till nästan alla de andra, som berättade med glädje). 
Julkärve hade de vid torpet och julgran togs in på julafton. Men de hade inte alltid ljus i gran. ”Om en hade, var 
de hemstöpta ljus.” 
Det förekom inget julbad i det torpet. (=mycket ovanligt i den bygden). 
Vid tolvtiden var det julmiddag, ”om en hade lite fläsk å korv att äta då.” De doppade i grytan med vanligt 
rågbröd. Lovisa mindes knappast, att mor bakade bättre bröd. Vete förekom inte i hemmet på den tiden: ”Men 
mor ho baka la”, tillade Lovisa eftertänksamt. Alla var samlade vid julmiddagen, men Lovisa ”tror inte de gjorde 
något vidlöftit!” Det var ingen efterrätt till julmiddag. ”Kreaturen fick la allt lite annervessare på den tiden.” 
Julklappar förekom inte, men litet kaffe på eftermiddagen. Smör hade man inte mycket av i det hemmet. ”Lutfisk 
va den ende goe rätten en hade å sen risgrunsgröt.” 
Nyårsafton var ungefär som julafton. ”Till tjugeneda Knut, då ä jula slut.” 
Men till dess hade de spart litet julmat och julbröd, för att köra ut julen med. Gran var röstad strax efter jul. 
 
Traditionsrikt torparhem under Råbäck 
Kocka Karl i Kleven berättade. Han var född 1853. 
 I hans barndom bakades kakor och limpor av vörtdegen, för att det skulle bli ”flere sorter i julhöga,” Så noga 
mindes han inte. Det var vanligt, att det skulle bakas till jul, så det räckte över kyndelsmässa den 2 februari. 
Enligt Karls dotter Cornelia, f. 1893, berättade om sin barndoms julhögar där i Kleven; och det var sannolikt 
efter den gamla traditionen där i stugan. Cornelia själv hade sinne för det gamla. 
 
Julhögen: 
1. En vörtkaka 
2. En stålsiktskaka 
3. En vetekaka 
4. En kuse av vört i form av en lussekatt 
5. En pepparkaka i form av gubbe eller gumma. 
 
Om dopp i gryta berättade Kocka-Karl från sin barndom: 
I grytan koktes kött och fläsk och korv. ”Så mycke brö di hade, sulle di doppa.” 
På julafton fick de äta så mycket de ville. All maten skulle fram på bordet. 
I hem, där det var riktigt mycke sågel, skulle maten och brännvinsflaskan stå framme till ”tjugenda jul”. Så var 
det på alla större gårdar, men inte på torpet (Karl räknar här tydligen knappast med herrgårdarna utan 
bondgårdar). 



 267

 
På Råbäck fick torparna, om de hade arbete framme vid gården, dopp i gryta på julafton, men mor doppade i 
gryta hemma med barnen. Efter doppet skulle dagens ”sysslor” vara slut, och mor satte på en gryta med 
badvatten, ty alla skulle tvätta sig väl, dock inte på hela kroppen. 
Kaffe förekom bara vid större högtider ”som jul å bärahäldara” = bärhelgdagarna, bärsöndagarna. Efter 
tvättningen satte mor fram julkvällen. Då kom julosten fram och smör. Då var det lutfisk och julagröt med 
risgryn, men inte mandel eller sviskon i. Men man skulle rimma på gröten. ”De va ett sånt grunnande, hur en 
sulle kunna rimma riktit.” 
 
Stort herrgårdsdopp på Råbäck för statare och torpare 
De var inte många torpare, som uteblev från dagsverke på julafton på Råbäck under Silfverschiölds tid. Då bjöds 
nämligen på ett stort dopp i gryta med mycket tillbehör i herrgårdsköket, när arbetet slutade vid middagstiden. 
Det var sex torpare och så statarna, dit man räknade smeden, snickarn, lagårdskarlen, stallarn, trädgårdsmästarn, 
bryggarn, bryggpiga m.fl. Kocka-Karl och smeden Gabrielsson berättade om herrgårdsdoppet. ”Ja va allt så pass 
vater, så ja va me”, sade Karl, född 1853. ”Vi kunn’le vara 15 stycken, tror á, men så kunde de allt hända, att 
utgårdarna gjorde sej ett ärende fram mä ett lass spannmål, å då fick di doppa i gryta mä. Sen va de fint för köksa 
å ta reda på i köke efter dem.” 
 
En gång kom det utgårdsfolk på julafton med spannmål mycket sent: ”inte förr’n sola gladdes”. Då var körarna 
så stela och frusna, så de fick bära upp spannmålen i salongen. De förvarade den ofta där på vintern. Sedan togs 
den bort, då herrskapet Silfverschiölds kom till sommarn från Koberg.  
1874 var sista gången de kom för att bo på Råbäck. En dotter dog i difteri den sommaren. ”Då ble allt för 
trasslat” sade Kocka-Karl. ”Inga majstång å inte nå. Sen ble de inga majestång mer.” 
Vid julen brukade herrskapet i alla fall inte vara där på Råbäck, utan det var inspektorn och hushållerskan, som 
skötte värdskapet. 
Dagsverkarna hade fått sätta upp granar vid varenda dörr, och granar sattes omkring verandan och omkring 
rundeln framför herrgården. Även vid torpen hade de granar vid dörren, men julkrona inomhus. Stallarn fick 
hjälp av torparna att sätta upp julkärvar och granar, och en hjälpte lagårdskarlen, så att sysslorna skulle vara slut 
till klockan 1. 
 
Det var ju också bryggeri då på Råbäck till 1877 eller –78. De gjorde ”svensköl”. Förut hade där varit bränneri. I 
herrgårdsköket var golvet bestrött med granris, som var hackat med yxa. Detta arbete utfördes av någon 
hjälpgumma. Varje statare fick en kanna öl. Och var och en fick en julhög:  
Julhögen: 
1. Rågbröd, en kaka 10 tum i diameter 
2. Vörtbröd 
3. Siktbröd 
4. Vetebröd överst 
 
På bordet stod två stora hemstöpta julljus omkring 18 tum långa och spetsiga upptill. ”De va te äta fläsk och korv 
å doppa. Å brännvin, förstår sej. ” Det bjöds mycket sovel, men inte smör. 
 
Julafton hos herrgårdssmeden på Råbäck 
Det var alltså hos smeden Martin Gabrielsson, f. 1869, han som jämte Kocka-Karl hade berättat om 
herrgårdsdoppet i gryta. I smedshemmet hade gumman gett barnen dopp i gryta, och när gubben kom hem vid 
fyratiden, fick barnen en kaffeskvätt och far en helt liten tår med, bara för att vara med. Sedan släpade mor in en 
stor balja med vatten och satte på spisen för stor jultvättning. Barnen fick bada enda gången på året. De vuxna 
tvättade sig sedan. Alla fick rent linne att sätta på sig. 
 
Mor hade bakat lussekatter till jul = fyrahjulsvagnar, som de också kallades. Det var två ess lagda i kors. Sådana 
bakades där bara till jul. Om lusse, gick herrgårdspigorna omkring med lussebete, det var smörgås med sovel, 
någon vetebulle och kaffe vid fyratiden på morgonen och troligen sup åt gubbarna. Tydligen tyckte smedsmoran 
det var onödigt att då själv baka lussekatter förrän till jul. Smeden hade för övrigt varit ”lussegubbe” en gång. 
Risgrynsgröt åt man alla ”aftnar” utom midsommarafton.  
 
I taket hade man om julen satt upp en julkrona med fem ljus. Det var en svarvad trästam med grenar av ståltråd. 
Underst satt en ståltrådsring. Allt virades med kulört papper. I kronan hängdes stora karameller. De var gjorda av 
karamellgummor, som kom till Kinnekulle till den andra bärsöndagen i augusti och bodde hos 
smedens. De betalade för sig med karameller, som sedan sparades till julkronan. Det var vanligt, att man bjöd 
barn att rösta julekrona.  
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Julkronan 
I Kocka-Karls julskildring finner vi julkronan i taket, klädd som en julgran. Seden med julkrona och julgran går 
något i varann, men det förefaller som om granen hade avgått med segern tidigare i norra delen av Kinnekulle, ty 
herrskaperna på t.ex. Blomberg var så oerhört rädda om sin granskog enligt mångas vittnesbörd. Men även i norr 
hittar vi här och var julkrona, som givetvis var en äldre företeelse i hemmen än granen. Granar utanför 
förstukvisten förekom tidigare än ini hemmen, men enar var mycket vanliga vid dörren i stället för granar. 
De primitivaste julkronorna var en gran- eller furutopp med grenarna kvar att fästa ljusen i. 
Kocka-Karl, själv född 1853, berättade om sin morfar, att han tagit in en furutopp till julkrona. (Fadern född 
1803, morfaderns årtal sannolikt från 1700-talet) Han skalade av barken och böjde in grenarna, så det blev som 
ringar. Kronan kläddes med papper och ljus. 
 
Mor Ström, f. 1851 i torp på Österäng, Forshem. 
I hennes barndomshem gjorde de julkrona av en talltopp och böjde grenarna. Kronan kläddes med silkespapper, 
ljus, karameller och äpplen. 
Av grantopp var julkronan i torpet 
 
Rappet under Rustsäter (kallas numera Valåsen), Medelplana. Det var ett mycket fattigt och mycket ålderdomligt 
hem. Fadern född 1853, modern –52. Berättare: dottern Hedvig Karlsson, född så sent som 1890. På julen i 
hennes första barndom, satte far på julafton upp enar vid dörren – förstukvist fanns inte då. Man hade alltid 
julkärve av havre, och mor gav djuren extra förplägnad. I stugans tak sattes en julkrona. Far hade tagit in en 
grantopp och böjde grenarna i två årsringar till ringar. I toppen fästes en krok. Kronan kläddes med ståltråd och 
kulört papper. Längre fram i tiden hade de julgran med granvindefoten till granfot. 
 
Julbadet var särskilt efterlängtat. Julklappar hade man sällan att vänta sig – därtill var hemmet för fattigt. Men 
sagesmannen skildrade badet med verklig glädje. Mor värmde vattnet i en balja. En efter en fick barnen bada i 
kammarn framför den värmande elden. De skulle ju ha rent på sig efteråt, och en gång överraskades de med att 
mor och äldsta syster i all hemlighet hade stickat nya strumpor åt de mindre att ta på sig efter badet: ”Å det blev 
riktit högtidlit.” Morgonkaffet på julafton och eftermiddagskaffet var inte särskilt festliga måltider, troligen 
beroende på hemmets fattigdom, men dopp i gryta hade man i alla fall klockan tolv; vanligen doppade man då 
runda brödkakor. Mor hade också bakat limpbröd med litet kryddor i. Det bjöds litet sovel, men inte smör.  
 
Julkvällen var den främsta måltiden. Då fick man lutfisk och risgrynsgröt, och det sattes fram litet av korv och 
fläsk. Till efterrätt fick man slutligen fruktsoppa av egna torkade sötbär och äpplen, som var torkade på avlånga 
torkållor efter bak. Ibland med särskild torkeldning. Inga julhögar förekom i det hemmet.  
Man gick till julottan, som i Hedvigs tid var klockan 7. Rösta julkrona gjorde man någon dag i januari, grannar 
emellan. Barnen fick då kaffe, och det, som var kvar i kronan, delades. 
Julkronorna kunde för övrigt vara tillverkade på olika vis. De kunde ha en svarvad axel, från vilken det utgick 
armar av trä eller ståltråd. Eller av rottingringar av olika storlek, alltid den minsta överst. De kunde vara 
sammanhållna av snören eller ståltråd. Eller av andra träringar med ljusstakar i små trähållare, som stod ut 
utanför kronan. Eller kronan kunde göras av fyrkantiga träramar, mindre och mindre ovanför varann. Eller 
kronan kunde vara av järnbleck gjord av bleckslagare eller ståltrådsringar, sammanhållna av snören. Vi ska ge 
exempel på några julkronor: 
 
I Kocka-Karls hem var julkronan gjord av tre ringar ståltråd, klädda med grannt papper. 
 
I stenkörare Karl Bengtssons hem, Västerplana, gjordes julakronan av en bleckslagare, och enar stod det vid 
porten. 
 
I Fullösa, i ett bondehem, enligt fru Frisén, f. 1871, där hade de inte julgran utan julkrona, som bestod av tre 
stycken träringar, sammanfogade med trä, som doldes av grant silkespapper. I kronan sattes ljus, karameller och 
äpplen. 
 
I Örnekulla, Österplana, hade de ”julakrona” av trä, men farmor från Korsgården berättade, att de haft julkrona 
av ståltråd, omvirad med papper. Den hade burit både sex och åtta ljus. Farmor var född 1858. 
Julkrona av trä hos lagårdskarl på Hellekis. Meddelaren född 1871. De bodde i ett enda rum utan kök, men hade 
fått järnspis. Där fanns inte plats för någon gran, utan de satte en julkrona i taket över bordet framför fönstret. 
Julkronan var i tre träringar, den minsta överst. De hängde ihop med ståltråd, som mor virade helt och hållet med 
vackert papper i flera färger. På samma vis var ringarna klädda med papper. Berättaren (Selma S.) trodde, att en 
snickare på gården hade gjort själva kronan. Ljusen var fästade i små trähållare utanför själva ringarna. 
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På julaftons förmiddag var det så många sysslor, far var i lagården, och mor hade mycket att göra. Därför satte 
hon inte upp kronan förrän på eftermiddagen. Karameller, äpplen och ljus hängdes i kronan, och dess ljus tändes, 
när de skulle fira julkväll. Kronan ”röstes” efter tjugondagen. Då brukade de ha en massa barnungar där, som 
fick kaffe och möjligen äpple, om de kunde ha det så. I Selmas tid var kronans ljus av färgat stearin. Enligt 
denna berättare var granar och enar för dörren ett senare bruk. Numera får de säga till, så får de gran av bolaget. 
(Cementbolaget?) 
 
Julkrona av rottingringar: 
I ett kalkbrännarhem vid Hönsäter, Forshem. Berättat av Anna Pettersson, f. 1870. 
De hade inte gran inomhus. Men utanför dörren två höga granar. Varken julhalm eller granris på golvet, men på 
sommarn enris! Julkronan i det hemmet var gjord av tre rottingringar, kluvna. Ringarna var av olika storlek: 
”Han va kluven, rottingen.” Fyra snören höll upp varje ring i julkronan, som där ofta kallades julegrana, vilket 
tyder på att julgran inte var ovanlig i grannskapet. Julkronans glada klädsel kom väl från julgran! Både 
rottingringar och snören var lindat med fransat rött papper. ”De va så fint så me masser av papperskarameller å 
äpplen.” Sedan skulle barnen rösta julkrona, men de sa mest: Rösta julgrana. Det var nog före tjugennedag, ty då 
började vardagsarbetet. ”Nu ä de slut på jula å de granna bröt. Nu får vi ta te kaka me de stora hôlet”. Julkronan 
hade tänts först, då de åt julkväll. 
 
Julkrona av tre ståltrådsringar, hopfästade med snören. Detta var nog en ganska vanlig typ av julkrona. Både 
ringar och snören var då lindade med papper, mer eller mindre brokigt och mer eller mindre fransat. 
En gammal dagsverkare på Loftarebacken, Blomberg, Gustaf Johansson, f. 1859, skildrade en sådan krona, 
schematiskt tecknad som nedan, men gubben godkände teckningen  
 
Julgranar i stugorna fick inte förekomma. Greve Hamilton var så ytterst 
rädd om skogen. Där på egendomen fick de ställa enar utanför dörrarna 
både i små och stora hem d.v.s. utanför herrgården till och med. Mitt över 
bordet satte man upp julkronan, prydd med ljus, karameller och äpplen. 
Kronan sattes upp på julafton och tändes vid julkvällens måltid. Den fick 
sitta kvar till tjugondag Knut, då barnen fick ”dansa å rösta julkrona å dela 
karamellera” (Se nedan en utförligare skildring från detta dagsverkarhem). 
 
Ståltrådskrona i tre ringar hade de också hos kalkförmannen Axel Larsson, 
Råbäck, f. på Kållandsö 1872. Ringarna var sammanfogade av kraftiga 
snören och i ringarna satt det ljushållare. Hela kronan var, då den hängts 
upp, 70-80 cm hög. Allt, ringar och snören uppifrån och ner var klätt med finaste fransat rosa papper. Det var 
tydligen samma slags julkrona, som gamle dagsverkare beskrivit från Blomberg. Men fru Larsson fick en dag i 
slutet av 1930-talet en sådan längtan efter deras forna julars krona, att de måste göra en ny efter den gamla 
modellen. Denna krona fanns kvar och såg mycket prydlig ut.. 
 
Julkrona av träramar: 
I ett torp på Husaby hade de omkring 1870 julkrona gjord av olika stora träramar i fyrkant, mindre och mindre 
ovanför varann. Sagesmannen var född 1863,  K. Persson. Han hade också sett halmkronor, och i torpet hade de 
både gran och krona. En del hade gran, sade gubben. Utanför dörrarna brukade de där ha granar, men hade de 
inte skog, så tog de enar. Man fick tjänst på Råbäck 1911. En gång höggs där omkring 60 granar nere vid sjön 
och sattes upp vid varje byggnad. 
 
Julkrona med svarvad axel och ståltrådsarmar: 
Meddelare var fru Alma Gustafsson, Brogården, Källby, f. 1864. En mycket gammal bondgård med traditioner. 
Den gamla berättade, att julegranen där började de med omkring 1880. Förut var det mycket vanligt med 
julkrona. Från en grönmålad svarvad axel utgick böjda armar av ståltråd med trästakar för ljus. Fyra ljus i varje 
våning av kronan. De var hemstöpta av talg och vax. Ljusen rann mindre och blev gulare, om man tog mycket 
vax i talgen. Från julkronan hängde karameller och äpplen. ”Julkronan kunde ibland hänga rätt så länge. Då var 
vi alla barn när varandra.” 
 
Detta sades av torpardottern fru Hilda Gustafsson från Loftarebacken, Blomberg, Husaby, f. 1881. Liksom 
grannen gamle Gustaf Johansson vittnade Hilda, att i hennes barndom fick de inte bryta en kvist av en gran en 
gång, inte ens till tvaga. Vid trappan fick man lägga enris. Då kom ju inte julgran ifråga. 
I Hildas hem hade de julkrona av pappersklädd ståltråd med ljus, karameller och äpplen, tydligen lik förut 
beskrivna.  
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Hennes julskildring är bra i sitt slag och må tagas med här, liksom grannens, Gustaf Johanssons, också från 
Loftarebacken, där det ligger ett par tre torp i lundar av körsbärsträd och en stor fin utsikt mot Kinneviken och 
Kållandsö. Hildas föräldrar och syskon bodde i ett rum och kök med järnspis. ”Förr koka di i gruva ve 
bakugnen.” Förr arbetade de till middagen på herrgården. Någon tilldelning från herrgården förkom ej. Julkärve 
sattes upp. Det var ett fattigt hem: ännu medan fadern bara hade 1 kr i dagspenning, var de tolv syskon. Men 
traditioner hade man ändå. Dopp i gryta utgjorde middagen tillsammans med ”drick”. De fick ta bröd på tallrik 
och fläsk och korv: Inget mer om midda utom drick.”  
 
Hos grannar var det vanligt, att ett grishuvud koktes om jul, men inte på Loftarebacken, ty mor gjorde pressylta 
av grishuvudet. På julaftons eftermiddag skulle alla tvätta sig i en balja, alltså julbad: ”De längta vi efter hela 
året.” Annars fick de aldrig bada inne. Efter julbadet fick de rent på sig. Efter badet kom kaffet på dukat julbord, 
där julhögarna hade lagts upp. Någon vårlev (=såkaka) hade inte bakats där. 
 
Julhögen: 
1.En grov kaka omkring 15-20 cm i diameter med ost på. 
2.En liten vetekaka i ungefär samma storlek. 
3.En sockerkringla omkring 10 cm i diameter, helt rund med socker på. 
4.Ett pepparkakshjärta med mandel på. 
”Vi åt allt opp alltsammans.” 
 
Vid kaffet läste gamla farmor julevangeliet. Pappa spelade på ett psalmodikon ”med en sträng och liksom två 
ljudsträngar bredvid. Vi sjöng allt en julpsalm.”  
Julkronan tändes till julkvällen. Den var som ovan nämnts av ståltrådsringar m.m. och behängd som vanligt. 
Julklappar hade man inte råd till: ”Det räckte inte till det!”  
Till julkväll åt de ”lutfisk å potater å gröt med mandel i.” Den skulle bli först gift, som fick den. I detta hem 
rimmade de inte på gröten. 
 
Juldagen stillsam – utom kappkörningen! 
Julotta var klockan 7. Man hade inga bloss, och det var kallt i kyrkan. De, som bodde vid vägen, hade ljus i 
fönstren. Efter ottan blev det kappkörning hem till gårdar och torp: det gällde att få först inbärgat. 
Mat på juldag: Fläsk, korv och fruktsoppa. 
På juldagen fick barnen inte gå ut på hela dagen utom till ottan. De fick inte alls stoja. Men även andra söndagar 
var det lekförbud. Hela påsken utom påskafton lika stängt. Möjligen litet lek på annandag eftermiddag. ”Barna 
var så ledsna, när de vart söndag!” Efter ”trettonde” och en tid framåt hade ungdomen baler, men inte när fastan 
började. 
 
Glad jul i torparehem: must i detaljerna 
Enligt Gustaf Johansson, f. i Källby 1859, dagsverkare på Blomberg. Bodde med hustru och barn på 
Loftarebacken. Skildringen avser detta hem, inte hans barndomshem. 
Klockan 12 slutade arbetet på herrgården. Då hade de fått ställa i ordning där till jul, sätta upp kärvar och 
”julener”. ”Di sto ve dörra, var de var någon dörr, ve alla bostäder.” Också ”tôrpara hade ener ve ingången”. 
Enligt meddelaren brukades det så nästan i hela Kinnekullebygden: i Husaby, Västerplana, Medelplana och 
Österplana. Men det skulle vara välväxta enar. 
Kreaturen fick klöver på julafton, annars var det halm. På golvet i torpstugan skulle det vara hackat granris. Mor 
hackade granris själv med handyxa. Ibland hjälpte någon till. Granriset ”sulle vära, me’n själva julhelgen var.” 
I tolv-ett-tiden doppade man i grytan. Där hade mor kokt fläsk och korv. ”Dä va gôtt, må tro å så dreck” i ett 
gammalt stop: ”De brygga ho själv, de bästa de kunne gära, rikti go dricka.”  
En fick tvätta sig noggrant. Barnen tvättade sig över hela kroppen. Det skedde innan de ”åt julafton”. Vid 4-tiden 
fick man kaffe. Barnens julhögar dukades fram till eftermiddagskaffet på julbordet. Det vare extra julbröd bakat, 
långkaker å”. (Långkaka var enligt somligas språkbruk beteckningen för en avlång brödlev.) I Kinnekullebygden 
användes dock ganska ofta ordet lev som beteckning för julkuse. Exempelvis på Falbygden betecknade ordet lev 
ett avlångt bröd. Till och med en brödfläta kunde kallas flättelev) 
I torpets julbak hade mor en vårlev = såkaka. Den var nupen i kanten runt om. Men den togs inte fram på 
julbordet.  
 
Barnens julhögar: 
1. En vörtkaka 
2. En vetekaka 
3.En häst av en pepparkaksdeg 
4.Småkaker, ringar m.m. 
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Far själv (det vill säga berättaren) läste julevangeliet, och mor sjöng. Hon hade ett psalmodikon att spela på med 
en sträng och en stråke. Där kunde hon spela psalmer ”å va ho ville”. De brukade sjunga ”Var hälsad”. 
 
Julklappar 
Efter kaffet fick de julklappar med påskrivna paket, men Johansson kan inte erinra sig, att de hade någon vers på 
paketet. ”De kunne vara litet rosaker te barna.” (Rosak = någon sak att roa sig med!), det kunde vara något litet 
lokomotiv eller dylikt. Barnen fick förresten gärna någon bok till jul. Och mor hade spunnit och vävt, sytt och 
stickat till jul. 
Korna mjölkades vid 5- eller 6-tiden. Sedan tändes julkronan till kvällens måltid. Vid 7-tiden åt man julkväll: 
lutfisk, potater och gröt. Mor la ett sviskon i gröten, och det var någon bemärkelse med att få det. Sedan kröp 
man i säng för att orka upp till julottan. 
Julottan i Medelplana kyrka började klockan 7, så man fick ge sig av klockan 6. Alla for, så man kunde inte ha 
tända ljus i fönstren. Högmässan tog vid kort efter julottan, men ”de va lite uppehåll mella mässera, för då sulle 
di in te granna å få en sup te högmässa börja”. ”Om juldag å annandag” var det ingen tjänst på herrgården. På 
juldagen skulle man vara inne och fira högtid. Barnen fick inte få ut, sedan de kom från kyrkan. Men de fick läsa 
i sina julböcker eller leka med leksaker.  
Annandag fick de gå ut – de var fem barn. De hade kanske fått skridskor i julklapp och måste ut för att pröva 
dem. 
På nyårsafton och trettonafton fick man åter doppa i gryta. Men då lades inget sviskon i gröten. På tjugondag 
Knut skulle man rösta krona: ”De va möe på den! Då hade de lite trevlit. De sulle bjus på kaffe å kaker. De 
gjorde högar å drog lott.” För övrigt hade arbetet åter börjat tredjedag jul.  
 
Om grötrim 
Grötrim förekom ju visst inte i alla hem, men då och då stöter vi på dem, som t.ex. I Kocka-Karls anmärkning att 
”de va ett sånt grunnande, hur en sulle kunna rimma riktit”. 
Stenhuggare Törn, som tänkt mycket över olika företeelser, sade, att grötrim visserligen mest förekom till 
julgröten, men i enstaka fall kunde rim förekomma även vid gröten på påskafton. Enligt Törns uppfattning 
bestod rimmen huvudsakligen av pikar för gångna eller kommande händelser, och det rörde sig nog mest om 
frieri mellan kamraterna: 
Denna gröten ä kokad i en gryta å inte i en panna 
August han vill så gärna gå till Anna! 
 
Enligt smeden Sanfrid Hvass i Gössäter, f. 1873, skulle grötrimmen alltid börja ungefär så: 
Denne gröten ä kokt i gryt… 
En gång hade någon ”rimmat” i Hvass sällskap direkt till honom så här: ”Denne gröten ä kokt i en gryta men inte 
på en stubbe…Du ser ut som en krake!” 
 
Smeden Sanfrid Hvass, f. 1873, hade varit dräng hos disponent Lars Kyhlberg på Gössäter. Denne var ogift, men 
han hade stort hushåll med rättarn, inspektorn och två drängar i maten. Dessutom hade han hushållerska och tre 
jungfrur. Hela personalen fick dopp i gryta tillsammans. 
 
Till kvällsmaten fick de julhögar framlagda och ett julklappspaket med halsduk, vantar, strumpor eller dylikt. 
Julhögen: 
1 .En kaka, minst 5 cm tjock, bra stor. Den var bakad av grovt mjöl, men med sirap i. 
2 .En avlång vörtlimpa 
3 .En avlång vetelimpa 
4 .Pepparkakor och andra småkakor 
 
Granen stod inne i jungfrurnas kammare, ”å dä va vi allti sedan”. Till julkväll fick de lutfisk med potatis. Gröt 
med rim. Ibland fruktsoppa eller råa äpplen. 
 
Jul i ett torp under Råbäck, där man till sist gick med stjärnan. 
Här skulle egentligen skildras, hur de gick med stjärnan mellan juldag och annandag i Kinnekullebygden. Men vi 
tar hela julafton i ett sammanhang på grund av de trevliga detaljerna. Och originaliteten i sättet att gå med 
stjärnan: en flicka med. Det gäller mor Augusta Lidbecks föräldrahem, ett Råbäckstorp. Hon hade berättat om 
granris på golvet och enar framför dörren: ”Det gör de än i dag!” (1940) 
 
Julgran på bordet, klädd med ljus, papper, karameller och äpplen, men inte förrän efter dopp i gryta. Det 
hemmets juldopp är citerat i annat sammanhang: ”De sulle vara färdit, inna drängen gick på herrgårn.” Inte dukat 
då på morgonen. ”De va bara å ta brö å doppa i gruta å ta lite me gaffel å äta, bara te ta tallriken å så doppa.  
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Å så fick di dricka te.” Det var fläsk och korv som kokades i grytan. Men annorlunda var det på julkvällen. Då 
hade de först tvättat sig. Mor hade värmt vatten, och de tvättade sig allihop i det vattnet. (Inga sparlakan för 
sängarna) 
Far, som var murare och brukade göra sina dagsverken med att laga här och var i husen på Råbäck, han hade 
lång väg, och han brukade få sin mat i Råbäcks kök. Men på julafton stannade han hemma, vilket nog ökade 
helgkänslan i torpet. 
 
På julkvällen hade de dukat bordet riktigt, ”å en fick sitta te bort allihop å likadant juledan”. Julosten stod 
framsatt på bordet och smör och bröd och själva julhögarna, som helt och hållet var av råg: ”Inte någe vete te 
kaffet en gång.” ”En baka frå jul te påsk.” Ingen vårlev i det hemmet. 
 
Julhögen: 
1. Där var sirapsbröd med vört 
2. ”Vörtekakera va som lever” (Troligen ett slags julkusar enligt andras tolkning av ”julalev” där i bygden) 
3. Å så runda kaker vitt brö: de va allt rågbrö 
 
Mor Lidbeck var osäker i minnet, om de alls fått något kaffe ens på julafton, ty det var en sällsynt dryck. Kanske 
olika jular.  
 
Far läste julevangeliet, men inget instrument fanns i hemmet. Inga julklappar. Julkvällens mat: 
Såglet var sönderskuret och fint. Till detta åt man potatis och som en stor läckerhet tjupemos = nyponmos. 
Nypona var klyvna, så att de kunnat ”pela” ut kärnorna = tjupelössen. Moset koktes i vört, som mor tog unnan 
vid julbrygden. Det var också litet sirap i och det fick koka, så det blev riktigt tjockt och gott: ”Å, va de va gôtt! 
De åt di te sugel’t hela julen.” Andra bär användes inte på det viset. När Augusta var riktigt ung, tyckte hon 
tjupemoset var det bästa av jultrakteringen. Tjupemoset användes även på begravningar och andra högtidliga 
tillfällen, men alla hade inte vört. Då fick de söta med bara sirap och socker: ”Annars kunne di inte äta’t.” Dopp i 
gryta förekom alla aftnar, även på tjugondag Knut. Till vem, som kom in under julhelgen, sade man: ”I sa la inte 
bära ut jula för oss!” 
”Kaffe hade di inte ofta att bjuda på, men de va lika kärt, om di fick lite mat. Mor va så gästvänli, så. Nu sa de la 
vära så fint, om di sa ha någe. Å många kaker.” 
 
Efter tjugondag Knut satte de sig och spann blåner, och då tog de fram av ”julebrö’t”. De va te ta i kista, å de 
smaka så gôtt så.” Men nu har vi gått skildringen en smula i förväg. Vi har juldagen och annandagen – med 
stjärnan. Julotta ”de va rolit dä, må tro! Då fick vi följa me.” Augustas syster var sju år äldre och brodern 10 år 
äldre, så flickan var mycket ensam. Underligt nog fick hon vara med och gå med stjärnan natten till annandag 
jul. Det kallades trettondagsstjärnan, fast de gick annandag jul på morgonen. ”De var la nåra stýcken, som gick.” 
Flickan var vitklädd: hon hade ”en vit kjortel utaföre å en vit skjorta. Vi hade le inte någe annat på huvet än en 
duk, en ylleduk,” tror Augusta, men riktigt säkert mindes hon inte. (1940) ”Pôjka va me å bar stjärna. De va allt 
två, som bar den, tror’a.” 
 
Gå med stjärnan 
”Vi sjongde utaföre fönstret: 
Goder morgon, goder morgon både herre å fru. 
Vi önska eder alla en lycklig god jul. 
Vi sjongde nog också så här: 
Goder morgon, goder morgon både piga å dräng. 
Vi önska eder alla stiga lyckligt ur säng! 
När vi kom, så sjongde vi, tror’a: 
Guds Son är född på denna dag.” 
 
Stjärnan på trettondagen måtte ha varit vanligare tidigare. Torparen i Valåsen (Rappet), f. 1853, hade berättat för 
sina barn, att de gått omkring med stjärna på trettondagen. 
 
Lovisa på Råbäck, rättardotter, f. 1853, trodde också, att de gått med stjärnan trettondagen eller natten till 
trettondagen, men säkert mindes hon inte. 
Det var manlig ungdom, som gick omkring och ”sjongde”. De gick med stjärna, och de hade bloss. De gick både 
till herrgården och andra ställen, och det hände allt, att de fick starkt här och var att dricka. De sjöng: Staffan var 
en stalledräng och ibland ”Goder afton”. 
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Natten mellan juldag och annandag jul tycks ha segrat för upptågen med stjärnan, som ibland kunde bli rätt 
burleska. Många ungdomar tålde väl inte starkvarorna, som bjöds fast flera meddelar säger, att det ansågs 
skamligt att bli påstruken den natten. 
 
En ful skildring av stjärnan 
Karl Persson från Husaby, dräng född 1863 berättade: 
”Annada jul på môra kom de me stora stjärna utanföre fönstre å sjongde Staffan. Då kom di in å dansa å sulle ha 
brännvin. Somma di ble liggande å så slogs di. Va de nån, som inte slåppte in dôm då sjongde di så fula viser. Di 
hadde sprit.  Gubba di söp å käringa å” 
 De utklädda pojkarna kallades stjärngossar eller stjärngubbar. Mest sade foket helt enkelt gå med stjärna men 
somliga kallade det ”gå med lyckans stjärna” eller ljusa stjärnan”. 
 
Frans i Rakås, född i Källby 1865: 
Han sade att på somliga ställen blev ”stjärngôssara” väl mottagna. ”På somma skällde di för di inte fick sôva i 
fre” De trakterades ibland med kaffe och småbröd. 
 
Gamle kalkbrännaren Klas i Skärpingen, dagsverkare, f. 1856, Blomberg, Husaby. 
Han var en glad fyr och hade gått med stjärnan i sin ungdom. ”Den va rund som en slipesten, å di veva den runt.” 
Papperet var av olika färger i remsor. Det svängdes runt, men ljuset stod still. Så många som ville, fick följa 
med. De brukade vara 8-9 stycken, som sotade sig och hade vrängda pälsar. 
”En, som hette pajas, var utklädd så förynkeli, så dä kan en knappt tala om. De kunde ha hästarump bak. Den, 
som hade lättast för å språka, den sulle bli pajas”. De började gå med stjärnan vid tretiden på natten mellan 
juldag och annandag och gick, tills det dagades. Somliga var nog fulla, men för det mesta höll de sig ordentliga. 
De började sin gång vid det s.k. värdshuset och gick kanske sist till grevens tjänstefolk och sjöng för dem. 
Grevens ville inte veta av det så tidigt, och de hade sådan respekt för greven, så de tordes inte föra ofog.  
Upptecknaren frågar gubben, som vid det tillfället var 87 år, vad stjärngubbarna sjöng. Först minns han inte 
orden, men så börjar han sjunga, och då kommer orden av sig själva: 
 
Goder morgon, goder morgon både herre och fru. 
Vi önska eder alla en lycksalig god jul. 
 
När det kommit innanför dörren, började pajas göra skämtsamma streck: ”Han kunne villa ta äpple, som satt i 
krona. Då fick han inte dä. Då fick han fråga, om de inte hade nå annat å ge, å då hade di en påse att lägga nå 
kringla å karameller å så där.” De brukade också få sup och dricka: ”Dä va inte a-ent. Men dä va skamlit å bli 
full då.” 
 
Innan pojkarna med stjärnan lämnade en stuga, sjöng de: 
Hav tack, hav tack för fägnan vår, fägnan vår, fägnan vår. 
Vi kommer igen te nästa år, te nästa år, om vi lever då. 
Den gamle sjöng visan. 
 
Om pajas, ”ynkelit klädd”, berättade också Hilda Gustafsson, Loftarebacken, Blomberg, fast hon var betydligt 
yngre, f. 1881. Men hon var ju granne med den gamle i Skärpingen. Pajas hade enligt henne gamla huvuddukar 
knutna om sig, vrängd rock med rutigt foder och en kosvans bak. Han skrämde barn.  
 
Vackert klädda stjärngubbar 
Utom pajas var stjärngubbarna på Hildas tid (nittiotalet, sekelskiftet) vackert klädda. De hade vita band från 
axeln till midjan. På bandet satt det gulvita stjärnor i rad. (Jfr ordensband) De yngre hade mössor som en 
bakåtböjd strut av papper med tofs av papper. Det var stjärnor klistrade på struten. De hade dragspel med sig. De 
sjöng först: 
 
Goder morgon – både herre och fru – 
Goder morgon – både piga och dräng  
 
Barnen hade brått upp ur sängarna, annars kom stjärngubbarna och ryckte upp dem. Förtäring fick de överallt, 
mest brännvin, så de var snurriga på slutet. 
Troligen sjöng de någon mer julsång, men Hilda mindes inte riktigt. De gick i alla stugor, men inte till grevens. 
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Enligt Kocka-Karl, f. 1853, Råbäck, mindes han dem ”för 50 år sen” = 1890. ”På juldan om kväll kom de me 
stjärna å så sjöng de en julasång. Di sulle allti ha någe.” Lussegubbar hade Karl inte sett. Numera, sade han, 
kommer det barn antingen om lusse eller jul och sjunger.  
 
Lyckans stjärna på Hjälmsäter 
Lage Johansson, lagårdskarl på Hjälmsäter 1858. 
Han hade själv varit med och gått med ”lyckans stjärna”. De var olika klädda. Hög hatt, ”om en kunne få tag i 
de, å om en kunne få tag i gamla rocka å vränga ut-å-in på pälsa”. Men de hade satt ”stjärner på klädera”. En 
judas skulle samla pengar. Stjärnan var rund och gick runt. Den hade ljus ini och bars på en stång. 
 
I Forshem brukade de säga ”lyckans stjärna”. Fru Djerf, f. 1873 i Forshem, fiskarhustru: ”Om jul gick di me 
stjärna. Då va di granna riktit. De va så fint så. Den ene var Judas me pungen: Han hade ena flik eller pruska.” I 
den samlade han ljus. De skulle ha någon sup eller ”drick”, ty de fick inte bära ut julen. ”Å så sang di. När di va 
ordentliga, var de fint.” De gick mellan juldagen och annandagen. 
 
”Ljusa stjärnan” enligt gamla mor Anna-Lisa Ström, f. 1851 i Forshem. 
”De kom på natta mellan juldag å anndag jul.” Han, som hade pungen hade skägg till midjan. De andra var 
klädda som vanligt. De bar en så grann stjärna och stod ”å sang” utanför fönstret: Goder morgon o.s.v. ”De sang 
allt inne mä.Di fick brännvin i var stuva de kom, men di va ordentliga å kunne sköta sig.” 
 
Natalia Jonsson, bondgård i Fullösa, f. 1867: 
”Om julen gick de me stjärnan: de va så vackert! Di va förfärlit granna. Di hade nog vanliga kläder, men en 
massa band å rosetter.” Det var mest torparpojkar och drängar. Judas gick med pungen. Di sjöng så grant. Di 
sulle la ha en sup var.” Natalia trodde, att det var slut med stjärngossesången 1906-07. 
 
Levande skildring: 
”Gå me stjärna” enligt Manne Wikström, Hönsäter, gammal fiskare, kalkbrännare m.m. f. 1854. 
Han hade själv varit med om att gå med stjärnan. ”Di spökade ut sej me stjärner å årninger på rocken å märke i 
mössa. De va bara pôjka. Di gick juldan om kväll å på natten.” Stjärnan snurrade på ett hjul: ”Di snurrade lite, 
när de behövdes så de inte sulle ta ell i na. Ho satt på ena stång. Ho va vit, men påsatt gubba å stjärner: så granna 
bilder.” Utanför fönstret sjöng de: 
 
Vak upp, se ljus, se morgonstjärnan strålar klar 
Allt efter Guds eget välbehag i edert hus! 
Av blotta gunst och nåde är han oss sänd till hjälp och tröst. 
 
Det var flera verser. ”När de sjongit ifrå sej, var de te gå in å få fägnad. De va starkt å så tilltugg te. Di kunne 
inte koka kaffe om nättera! ” De gick till bortåt kl. 4-5. Manne hörde aldrig talas om att de inte blev insläppta. 
Gubben myste vid det glada minnet: ”De där va rolit, dä måtro. Dä va fint!” 
 
”Di kommer me ljusa stjärnan”  
Enligt dagsverkaren och torparen Gustaf Johansson, Loftarebacken, Blomberg, f. 1859. 
”Natten te annandag jul gick torpardränga me stjärnan å sjongde utanför fönstre, troligen 6-7 stycken. Di va 
granna som di finaste ofserara.” Hattarna var klädda med brokigt papper och märken, en slags ordnar. ”Dä va la 
en, som sulle ha ena väska å samla in.” Han fick äpplen o.d. i den och på somliga håll bjöds de nog på brännvin. 
Stjärnan var av vitt, rött och blått papper: ”Ho va rund, å di drog på en vev. Ljuset stog i ena ställning. Ljusa fick 
inte vara för långa. ”Di kommer me ljusa stjärnan”, hette det. Hemma var allihop lagda, men di packa på å 
ställde stjärna för fönstre.” Av sångerna minns den gamle, att de sjöng: Staffan stalledräng. Stjärnorna på 
himmelen de blänka. 
 
Ljusa stjärnan på Hellekis enligt S. Str f. 1874 i lagårdsförmans hem. Mellan juldan å anndan gick mest alla 
drängar med ”ljusa stjärna”. Utom Judas, som var skralligt klädd och sulle tigga pengar, så hade de andra silver- 
och guldpapper på kläderna, åtminstone på hatten.  
Stjärnan var fin, vit med silver och guld påklistrat. Den svängdes runt. De släpptes in och fick kaffe. Hos somliga 
fick de brännvin. Man visste, att de skulle komma. Barnen var så glada åt det. S. vet inte, om de gick till 
herrskapet, men till trädgårdsmästarn och rättarn m.fl. De sjöng flera bitar.  
 
Utanför fönstret: 
Guds Son är född på denna dag 
Allt efter Guds välbehag. 
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Innanför: 
Goder morgon, goder morgon både herre och fru 
Vi önska eder alla en fröjdefull god jul. 
 
Både enligt gamle Manne W. och enligt Selma Str. Sjöng de alltså en psalm utanför fönstret, för att väcka 
människorna och sedan morgonhälsningen till stugfolket, sedan de kommit innanför dörren. 
Men enligt flera andra började de omedelbart med ”Goder morgon” utanför stugan som väcksång. Det kan ju 
hända, att psalmen lades bort småningom som i följande uppteckning efter fru Anna Pettersson, Helgarum, f. i 
Forshem 1870. Hon var genomgående en god berättare med sinne för detaljer. 
”Stjärngossar gick me ljusa stjärnan mellan juldan å anndan. De hade skrudat ut sig med stora band av papper, 
vita och kulörta ”me stjärner på, lite som militäruniformer”. På huvudet bar de långa, höga sockertoppsmössor 
med massor av stjärnor påklistrade. Ibland var det två, som bar stjärnan på en stång, som gick mitt igenom. Den 
var stor som en stor bastrumma, stjärnan.” Själva stjärnan var av tyg, ”tunn, blekt dåli väv. Den va utsirater me 
stjärner å bocka å alla möjliga figurer ditklistrade, allt efter som di va skickliga att göra de.” 
Ljuset satt på stången, och de snurrade på stjärnan, så alla figurer skulle synas. Di sjongde sina sånger: 
Utanför fönstret: 
 
Goder morgon, goder morgon både herre och fru 
Vi önska eder alla en lycklig god jul. 
Just som de steg in, sjöng de nog: 
Goder morgon, goder morgon, både piga och dräng 
Vi önskar er stita lustigt ur säng 
 
Det var bäst de kom ur sängen. Annars var det väl inte så säkert, att ”inte pôjka kom å la sej hos dem”! Därefter 
sjöng de litet av vart därinne. De sjöng mycket och hade merendels ett spel med sig, ett handklaver. De blev 
bjudna på kaffe och smörgås eller äpplen. ”Se annars bar de ut jula.” Detta gällde med vem, som helst, som kom 
in under helgen, att de skulle bli bjudna på något, ända till tjugondag Knut. I denna skildring har tydligen 
brännvinet fått vika, och man spelar till sången. Spelet är inte med i många uppteckningar. 
Själva stjärngossen finast: 
 
Enligt fördrängen Blom, f. 1867, om stjärngossar på Blomberg i slutet av18 80-talet.  
Torpardrängarna o.d. gick med stjärnan natt till anndag jul. ”Själve stjärngossen hade alla möjliga fasoner 
påklistrade å skulle vara fin. Av de andra var somliga fina, andra fula. Judas var ful. De gick inte upp till 
grevens, men till alla andra: torpare, statare, gårdshushållerska m.fl. De kom också dit där drängarna bodde.  
 
Rida Staffan 
Enligt Hulda Karlsson, född i torpet Nedre Vessla, Medelplana 1882. Själv hade inte Hulda sett stjärnan – torpet 
låg litet åt sidan i skogsbrynet under rödstenskleven, men hennes mor, f. 1851, hade berättat från Fullösa sn, 
både att de gått med stjärnan och att de red Staffan. Hon hade berättat, att det var julbockar, som kom! När de 
gick med stjärnan, sjöng de utanför fönstret och sedan i stugan, där de fick brännvin. Till slut sjöng de ett tack. 
Stjärnan vred och vände de i takt efter sångens repriser. Jfr Rida med stjärnan i Gösslunda sn.  
 
Stinsen Härmark på Råbäck berättade, att hans mormor, f. 1851 på Esstorp i Gösslunda sn hade skildrat hur de i 
hennes ungdom där red med stjärnan. Härmark mindes inte, om det var på trettondagen eller annandag jul. Om 
de inte blev trakterade, sjöng de nidvisor. Detta var i en trakt med uteslutande bondgårdar. 
 
Tillverkning av ”Ljusa stjärnan” 
Fredrik Karlsson i Friheten, Forshem, f. 1868. Fiskare, snickare. Han var mycket anlitad att göra stjärnor. De, 
som han tillverkade, blev sexkantiga med en stake mitt igenom axeln. Stjärnan gjordes av ”tunn, fin blekter duk” 
som köptes. Den oljades med linolja, så den blev genomskinlig. Duken spändes mellan två sexkantiga träramar. 
På stjärnans axel satt två ljus: de hängde under axeln. Man bar stjärnan i en stake. På duken var det många 
figurer klistrade. Den kunde vara omkring 90 cm i diameter. De snurrade på stjärnan och sjöng. De kunde ha 
stearinljus i den. En enda gång hade Fredrik själv varit med om att gå med stjärnan mellan juldag och anndag.  
 
Julkalas och leka (Se vidare kap. om Dans och lek) 
Trots fattigdom hade de glada julkalas litet varstans bland folket i Kinnekullebygden enligt mjölkerskan Lovisa 
på Råbäck, f. 1854. På julkalasen i hennes ungdom gjorde de ”kônster”, det vill säga gamla idrottslekar, styrke- 
och vighetsprov. Men den gamla mindes inte detaljer. Trakteringen brukade vara korv, fläsk och bröd. Dryck: 
hembryggt dricka, men inte kaffe.  
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Jultilldelning i ett bondehem i Fullösa 1870-80-talet 
Enligt fru Natalia Jonsson, f. 1867. (Bor i gården Kåvet) 
Det bakades i 14 dagar, ty alla tjänare skulle ha sin julahög och alla fattiga i fattigstugan och andra fattiga, som 
gick omkring, skulle ha bröd, ett par kakor. De fick dessutom korv, fläsk och ljus. Dagen före julafton kom de 
för att få sina gåvor. Kyrkeväktarn = stöten gick omkring för att få fläsk och korv. Dessutom skulle han ha en 
sup, men han hade flaska med sig och tömde supen i den.  
Tjänarna skulle ha julklappar: ”En va utklädder me en stor päls å kom in me en stor säck med julklappar.”  
 
Tjänarnas julahög: 
1.”Ena stålsiktater kaka me hål i.” Omkring 30 cm i diameter. 
2 .En sirapslimpa 
3. En vetekaka omkring 30 cm i diameter. 
 
Enligt stenhuggare Törn, Österplana, f. 1869, skulle julakakera utdelas till tjänarna, hur snåla och noga än 
husbondefolket vore. På annandagen brukade tjänarna få ledigt att gå hem till släkten och medtaga ”julakakera”. 



 277

Påsk: långfredagen, påskafton, påskdagen 
Dagarnas namn under påskveckan varierade något hos olika meddelare på Kinnekulle. 
Augusta Lidbeck, d. 1852 I Medelplana: 
Frimånda 
Asketisda 
Dummeronsda 
Skärtorsda 
Långer fredda 
Piskelorda (piskelördag) 
 
Anna Pettersson, från Hönsäter, Forshem, f. 1870: 
Askemånda 
Raske tisda 
Dummer onsda 
Skärtorsda 
Långfreda 
Påskafton 
Anna hade ingenting hört om piskning, men hon var 18 år yngre än den andra meddelaren. Dummer onsdag hade 
givetvis intet med dum att föra utan syftade på de då stumma kyrkklockorna: dumbe = stum. 
 
Drag i påskfirandet 
Piskeris 
Påskeld 
Påskasmällar 
Påskabrev 
Ägg 
Viter gröt 
 
Piskeris 
Mor Lidbeck, f. 1852, använde ju termen piskelorda och hon hade hört talas om piskeris, men hon hade inte varit 
med om att använda det. Då visste mjölkerskan Lovisa på Råbäck, Medelplana, f. 1853, bättre besked: 
”Piskeris hade man på långfredagsmorgonen.” Ungdomen piskade på varann i sängen, medan de var nakna. De 
använde björkris. Detta var egentligen inom hemmen. Lovisa hade inte hört, att de gick bort för att piska varann.  
Piskeris på långfredag enligt Frans Lind, f. i torp, 1862 på Österäng, Forshem. 
De tog in ris i tid, så det skulle spricka ut. Barnen sprang och passade varann för att piska på varann. 
Piskefreda – det ordet hade gamle lagårdskarlen Lage hört på Hjälmsäter (född 1858), men han hade inte varit 
med om att använda ris. 
Piskefredag var också ett bekant ord för Gustaf Johansson, f. 1859, bodde Loftarebacken, Blomberg, Husaby. 
Född i Källby. I hans hem förekom inte piskning. Där var inte heller så strängt på långfredagen som på en del 
håll. ”Barna va te kyrka, men sedan fick de leka.” 
 
Inte mjölk långfredag 
I många hem sades det, att på långfredagen fick man inte dricka mjölk, ty då skulle man få varbölder. 
  
Påskabrev 
Enligt Frans Lind, från torp, Österäng, Forshem, f. 1862. 
Påskabrev: Barnen ritade påskabrev med ”påskgubba å käringa” och en vers. De sprang omkring ”te stövera å 
gål bönnera å sätta i lagårdsdörr, så di sulle säkert få tag i dem”. 
Det var på påskaftonskvällen, som barnen sprang bort med breven, så att grannarna säkert skulle hitta dem på 
påskmorgonen, när de kom ut. 
De sprang också med påskbrev på Råbäck, Medelplana: 
Lovisa, f. 1853 berättade: Barnen sprang med påskbrev. Det var figurer, käringar eller gubbar eller ”va en kunne 
hitta på”. De hade sopa, raka och smörjehorn. 
Ini breven stod det: 
”Res fort min vän 
kom snart igen!” 
 
Breven förseglades med en fjäder. ”Å så sprang en å stack te lite var. De var te öppna å kasta in de å så springa 
sin väg.” 
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Påskägg och risgrynsgröt. En värpedag för barnen 
Torparen Gustaf Johansson, Loftarebacken, Husaby, Blomberg, f. 1859. 
”Ägga åt vi påskedag om môran.” Före påsk hade barnen varsin värpedag. Det var omkring 20 höns på torpet. Så 
många ägg, som barnen tog in den dagen, ”så många fick di om påsk”. De fick koka så många de ville ha och äta 
de andra sedan. Man hade inte äggkoppar. Ägg åts med smör och grädde. 
Värpedagar brukades även hos grannarna. På påskafton åt de bara risgrynsgröt där i torpet. 
 
I Kocka-Karls torp (född 1853), Medelplana. 
Inget påskris. På påskafton hackade ägg, fyra-fem stycken. Risgrynsgröt. 
 
Hilda Gustafsson, f. 1881, Blomberg, Husaby, torp, Loftarebacken. 
Ägg åts i det hemmet ibland på påskafton, ibland på påskdagen. Barnen fick så många de ville ha och de åt dem 
hackade. Ej rim, ej färgade ägg. Ibland på påskafton var det risgrynsgröt. I vardags var korngrynsgröt eller mest 
vattengröt vanliga. 
 
Lovisa på Råbäck, rättardotter, f. 1853. 
”På påskafton sulle en ha ägg, om en hade några; skala å hacka dem å ha litet smör till. Om en hade då, så åt en 
ju ägg på påskmorron också.” I Lovisas hem åt man inte risgröt. 
 
Lage, lagårdskarl, Hjälmsäter, född 1858. 
”Påskafton, så sulle en ha ägg förstås, allt som vi va stora till.” Hackade ägg. ”Risgrynsgröt te alla helgaftnar, 
också midsommarn.” 
 
Anna Lisa Ström, f. 1851, torpardotter, Österäng, Forshem. 
”Om påsk sulle vi ha ägg påskedan å så 1 maj.” Men i det torpet fick de inte äta så mycket ägg de ville. 
Anna Pettersson, från kalkbrännarhem, Hönsäter, Forshem, f. 1870. På påskafton åt de ägg, som skulle vara 
hackade. Det var inga rim på dem.  
 
Ägg hos lagårdsförman, Hellekis enligt Selma, f. 1874. 
Påskaftons kväll åt man hackade ägg med grädde och smör. Dessutom risgrynsgröt. 
 
I rättarhem på Hjälmsäter. Enligt Mia Magnusson, f. 1873. 
På påskafton var det gröt, säkert ”viter gröt liksom alla aftnar utom midsommar”. Inte gröt på tjugondag Knut i 
det hemmet. Men i regel gröt på lördagsafton. Påskägg på ”påskedag”. 
 
I torparhem på Österäng, Forshem enligt Frans Lind, f. 1862: 
Påskdagen på eftermiddagen fick man ägg, som åts hackade. De vuxna kunde få ända till fem ägg, ty man hade 
egna höns. Barnen fick litet mindre. På påskafton fick man risgrynsgröt. Enligt Alfred Lind, f. 1870, samma 
egendom: Påskafton fick de äta så mycket ägg de ville, men somliga åt på påskdagen. Risgröt hade de på 
påskafton.  
 
Påskmåltid vid dukat bord i rättarhem 
Enligt Augusta Lidbeck, f. i Medelplana 1852. 
Påskafton fick de viter gröt. ”På påskedan fick vi hackata ägg. De va så gôtt så, å de vänta vi på. Vi hade inte 
många höns hemma. Äggen såldes mest. Men påskedan fick vi äta, så många vi ville. De va på eftermiddan – då 
åt vi la ingen midda! De sulle vära så högtidlit så ve dukat bord.” Det dukade bordet vid den påskmåltid, då de 
fick äta ägg så många de ville, var sannolikt regel för denna högtidsmåltid lika väl som julen. I många stugor 
hade man ett slagbord framme vid fönstret att duka vid helger. Annars dukade man på ett enklare och lättare 
bord framför den öppna spisen. 
 
Påskeld och påsksmällar 
I Kinnekullebygden hade man eld både på påskafton och på valborgsmässoafton enligt en mängd vittnesbörd. 
Men de tycks ha skjutit skott egentligen endast vid påskelden. 
 Gustaf Johansson, Loftarebacken, Blomberg, f. 1859: 
”Å så hade di påskeld. En så mö elda överallt. Bort mot Lidköping å överallt. Så ä de än i dag.” (Upptecknat 
1940). Där vid Loftarebacken sköt de inte, fast de tydligen hade påskeld även där. ”Men kalkbrännara sköt me 
dynamit, så jola skaka.” 
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Hilda Gustafsson, också från Loftarebacken, f. 1881: 
Påskafton eldade de påskeldar, stora eldar. De hade huggit enris. Men de sköt inte skott då. 
 
Påskeldar var vanliga: då sköt de påskasmällar vittnade Lovisa på Råbäck, f. 1853. 
 
Påskeld med upptåg 
Mor Lidbeck, f. 1852, Medelplana: 
”Påskeldar hade di strax nerföre där vi bodde. Vi dro ihop eneris. Mor tok på mäk ett stort lakan å sa: Gack nu 
ner å skräm dôm!, sa ho. Di sköt också.” 
 
Påskeld med dans 
Enligt torparsonen Frans Lind, d. 1862, Österäng, Forshem. 
”Påskeld hade de litet varstans med dans. Påskasmällar hade de också.” 
 
Svår skjutning 
Enligt Anna Pettersson, Helgarum, f. 1870 på Hönsäter, Forshem. 
”De hade påskeldar med påskasmällar. De sköt förr med bössor, pistoler och knallhattar. Numera har de 
dynamit. Omkring 1925 sköt de hemskt, men mindre 1940. Förr sköt de mycket vid bröllop.” 
 
Stränga seder för barnen på påsken 
Enligt Hilda Gustafsson, torp Loftarebacken, Husaby (Blomberg). 
Hela påsken utom påskafton hölls barnen strängt. De fick inte gå ut och leka. På annandag påsk fick de äntligen 
leka litet efter middagen. Så var det även hela juldagen och vanliga söndagar på förmiddagen. Dessa barn var så 
ledsna, när det blev söndag! 
(Uppsala 26/4 1949) 
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Små märkesdagar i kalendern 
Stora helger i Kinnekullebygden var givetvis lusse, jul, påsk, pingst och midsommar. Därtill kan med en viss rätt 
sägas ”bärahäldara” = bärhelgdagarna, vanligen kallade bärsöndagarna i augusti. Slåtter- och skördefester kom 
väl också i någon mån att räknas som årets helger. Bland de i denna bygd mindre märkesdagarna i kalendern kan 
nämnas: 
Fettisdag 
14 mars, då tranan bar ljus i säng 
vårfrudag 
Valborgsmässoafton 
1 maj 
Kristi Himmelsfärdsdag 
 
Fastan började med fastlagssöndag, och den tiden brukade inte ungdomarna ha sina danser, sade Hilda 
Gustafsson, Loftarebacken, Husaby, f. 1881. Prästerna ville inte heller gärna utfärda lysningar i fastan.  
 
Fettisdag 
Fettisdag firades inte mycket i trakten, men gamle torparen och dagsverkaren Gustaf Johansson, Loftarebacken, 
Husaby, f. 1859, vittnade dock om fastlagsbulla te kaffe. Eftersom kaffet är med i sammanhanget, så har nog 
denna sed kommit till i berättarens medvetande, sedan han själv fick torp. Knappast från barndomshemmet i 
Källby. 
 
Från andra sidan av Kinnekulle, i norr på Österäng sade torparen Alfred Lind, f. 1870, att ”fettisdagen firades 
inte någe vidare”. 
 
Tranan bar ljus i säng 
I många bygder är vårfrudagen den stora dagen, då tranan bär ljus i säng och frias på flera sätt, men i 
Västergötland tycks tranan mera bära ljus i säng på Gregoriusdagen den 14 mars. (Numera är Gregorius utbytt 
mot Greger den 13 mars) så var det i Medelplana enligt gamla Kocka-Karl, f. 1853, torpare. Den 14 mars skulle 
tranan bära ljus i säng, men, sade gubben, detta var bara ett ”ordspråk”. Det var inge seder, som han hade hört. 
Seden – om den funnits i bygden – var tydligen inte levande längre. Uppteckningen gjord 1940. 
 
Mjölkerskan Lovisa, f. 1853, rättardotter på Råbäck, Medelplana. Hon kände till uttrycket, att ”tranan bär ljus i 
säng”. ”De sulle la vara mitt i mars.”  
 
Vårfrudagen 
Till vårfrudagen skulle man ha litet extra förplägnad, sade gamle torparen Alfred Lind, Österäng, Forshem, f. 
1870. Tyvärr hade han inga detaljer i ämnet. 
 
Valborgsmässoafton 
Enligt Kocka-Karl, f. 1853, Medelplana, torpare, Råbäck. 
De hade haft påskeld där i bygden, men sedan hade de eld igen på ”valborgsafton”. Det kallades att ella Valborg, 
(somliga sade Vallborg). Valborgselden skulle vara lika stor som påskelden. 
 
Eld, dans och lek 
”På valborgsmäss hade de eld, där det var en plan vall ‘strax in té’ (intill), så di kunne leka å dansa å svänga 
omkring lite”, berättade Frans Lind, f. i torp 1862, Österäng, Forshem. Då sköt de inte. Däremot hade han förut 
nämnt påskasmällar vid påskelden. 
 
Valborgsmässoafton på Hellekis, Medelplana. Dans 
Enligt S.S. född 1874. Uppe i Djurgården (där Skånska Cement nu bryter rödsten) hade de två-tre stora 
tjärtunnor som brann. Det samlades mycket folk där, sedan dansade de i någon stuga så pass, så de hann gå hem 
till arbetet 1 maj, som tydligen inte var fridag där. 
 
Valborgsmässoafton på Hönsäter 
Enligt Anna Pettersson, Helgarum, f. 1870 i kalkbrännarhem, Hönsäter. Valborgsmässoafton brukade de ”elle 
Vallborg”, det vill säga, att de tände en eld: Barnen hade ”dratt ihop rishöga”. Det var ungefär likadant som vid 
påskeldarna. 
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Men dessutom hade de tjärtunnor, som de fick på herrgården. ”De tog upp tjärtunnera på Fyrbacken på 
Hönsäter.” Den delen av herrgården torde ligga inom Österplana sn. Men Hönsäters ägor gick också in i 
Forshem. Sålunda bodde berätterskan inom Forshem i barndomen, men hörde till Hönsäter. 
”Där är rödfyr (bränt skiffer) nerom herrgården ve gamla alunbruket oppe på den höge backen där.” De satte upp 
tjärtunnor på höga ställningar och fyllde dem med kastved och töre. De fick brinna upp. Det fanns alltid tomma 
tjärtunnor på herrgården, ty de använde mycket mera tjära förr till staket m.m. Harvera var av trä, och det 
tjärades. Många träredskap, vagnar m.m. var tjärade. De höll längre då. 
 
1 maj – ägg – märg i benet 
Det mesta de gamle hade att berätta om 1 majfirandet var att de skulle äta märg i benen eller dricka märg i benen 
eller få kälk i bena. Allmän fridag tycks det inte alls ha varit. 
 
Gustaf Johansson, f. 1856, torpare på Blomberg, berättade bara, att de i matsäcken till herrgården på 1 maj kunde 
ha ända till 5 ägg med sig. Tydligen gjorde de dagsverke som vanligt. 
 
Selma S. F. 1874 på Hellekis, Medelplana, berättade ju också om valborgsfirandet, att de kunde dansa tills de 
skulle gå till arbetet 
 
Men kanske var det inte fullt så strängt som vanligt, ty mjölkerskan Lovisa på Råbäck, Medelplana, f. 1853, 
sade: ”1 maj tog en lite ledit. Då sulle de vara ägg på môron. Om di hade någe öl eller dricka, så sulle di sätta 
märg i bena på 1 maj.” Äggen åts som på påskafton, hackade. Fritt från mjölkningen fick de säkert inte: ”Det va 
allri en ledig dag från mjölkningen utan att en lejde själv.”  
 
”Första maj – sulle en inte äta ägg då? De fick vi nog. Två gånger sulle en ha ägg.” Den gamla berätterskan, 
Augusta Lidbeck, f. i Medelplana 1852 i rättarhem, tror, att de fick äta så många ägg de ville på 1 maj. ”Dä sa en 
ha för å få marj i bena!” Hon hade hört dem tala om marj-ägg i det sammanghanget. Hon menade troligen 
påsken, som den ena gången, då de skulle få ägg, som sannerligen inte hörde till vardagsmaten. Se hennes 
skildring från påsken. 
 
Sätta kälkeben 
Enligt Kocka-Karl, också Medelplana, f. 1853. ”Då sulle en sätta kälkeben. Di sulle äta å dricka, så di va inte go 
te röra sek etter. De va inte så noga, va di sulle ha å äta.” 
 
”Dä sulle vara ägg förste maj för å få kälk i bena”, sade också gamle torparen Gustaf Johansson, Loftarebacken, 
Blomberg, Husaby, född 1859. I maj fick barnen äta så många ägg de ville. 
Om man skulle arbeta på herrgården 1 maj, så hörde det till, att man skulle ha ägg med sig i matsäcken. Det 
kunde vara fem ägg och smörgås. ”En sulle ha me säk tre mål på dan te herrgården. Ena mjölkflaska mä ett stop 
mjölk i.” Det är väl troligt, att de fem äggen fördelades på de olika måltiderna den dagen? 
 
Lagårdskarlen Lage på Hjälmsäter, född 1858, vittnade också: ”1 maj, så sulle en ha marj i bena, då sulle en ha 
sej ett ägg då mä.” 
 
”1 maj åts alltid ägg.” Detta var Selma S. på Hellekis, f. 1874. Men Selma hade inte hört något talesätt därom. 
 
”1 maj, då sulle di äta märg i bena.” – ”Ägg sulle di nog äta, men det va inte allti di hade”. Detta sade Hilda 
Gustafsson, f. på Loftarebacken, Blomberg, Husaby, 1881 
 
. ”Om påsk sulle vi ha ägg, påskedan, å så 1 maj, för då sulle di ha märg i bena”, sade gamla mor Anna Lisa 
Ström, f. 1851 i torp under Österäng, Forshem. Sedan knekthustru, Forshem. I torpet fick de inte äta så mycket 
ägg de ville. 
 
Rättarhem på Hjälmsäter 1 maj: 
”Då äter di ägg på 1 maj: märg i bena.” Det skulle vara litet mer festligt än vanligt. Sprit var vanligt. Det dracks 
mycket 1 maj och andra högtider. 
Dans och lek 1 maj: 
 
”Di dansa å lekte lite i drängestuga”, berättade Natalie Jonsson, f. 1867 i en bondgård i Fullösa. Men torparen 
Alfred Lind, Österäng, Forshem, mindes intet från 1 maj. 
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Kristi Himmelsfärdsdag 
Torparna från Österäng i Forshem påstodo, att Kristi Himmelsfärdsdag inte alls firades där. ”Inget särskilt”, sade 
gamla mjölkerskan Lovisa om den dagen, f. 1853. Men detta var knappast fullt riktigt i fråga om Medelplana, ty 
åtminstone på 1890-talet fick skolbarnen komma och sjunga från kyrktornet där i Medelplana på Kristi 
Himmelsfärdsdag. Greve Hamilton på Hjälmsäter uppmuntrade barnens sång mycket. De fick öva varje lördag 
och fick 10 öre per gång, som de kom och sjöng i kyrkan, dock minst tio gånger för att få ut lönen. Denna slant 
respekterades av föräldrarna, så att barnen slapp ge den ifrån sig, som annars var så vanligt i de fattiga hemmen. 
Åtminstone fick stenhuggarbarnen från torpet Nedre Vessla behålla sångpengarna.  
 
Sång från Husaby kyrktorn: 
Från Husaby kyrktorn sjöng också alla skolbarnen där på Kristi Himmelsfärdsmorgonen klockan 6. 
 
Ordstäv: ”På Kristi Himmelsfärdsda locka räven ut sina onga”, enligt rättardottern Mia Magnusson, Hjälmsäter, 
f. 1873. 
 
Pingst 
Till pingst skulle all vårstädning vara över och alla lak, berättade Anna Pettersson, Helgarum, f. 1870 på 
Hönsäter, Forshem i ett kalkbrännarhem. Sedan var det annat att göra med rotfrukter, som skulle rensas. Pingsten 
var ju för många där i bygderna en stor glad högtid, då de gick man ur huse till pingstavall med lek och dans och 
upptåg. Kinnekulleborna var väl på pingstvall i Västerplana eller Björsäter, om de inte for så långt bort som till 
den kända pingstvallen vid Lunnelid, bortom Lidköping. Men det var ju inte ovanligt med starkvaror på 
pingstvallarna, och de bidrog till att man gjorde slut på dem.  
 
Pingstvallar 
Gamla Inga, f. 1849, berättar: 
I Västerplana församling nära gränsen till Medelplana hade de ”pingstavall” på en ”så fin plan, så de va alldeles 
skröplitt.” Det är i själva verket en fin plan gräsvall, med lågt tätt gräs, alldeles som gjort att leka på. Utsikten 
över sjön är storslagen.  
 
På Tån i Västerplana, säger gamle G. Johansson från Blomberg, och en annan berättar: ”Det var pingstavall på 
tån i Västerplana pingstafton om kväll. Då tog de upp spelepenga.”  
 
Pingstvallen hölls på en slät vall under Storegården, berättar fru Johansson, f. 1866. Ett gammalt ogift folk hade 
kaffe och halvor. Speleman satte stort värde på en sup eller halva. Med betalningen var det inte så noga. 
 
Den bästa skildringen av pingstvallen i Västerplana gavs av Göransson i Kuragebacken, f. 1871: 
Pingstvallarna var de största nöjena förr, enligt Göransson. Då samlades unga och gamla till pingstvallen i 
Västerplana. ”De hade änna fritt då för pingstavall.” Det började på pingstafton kl. 8 eller 9 på aftonen  (Måste 
ha börjat tidigare att döma av den fylliga skildringen nedan. Upptecknarens anmärkning).  På pingstafton var 
hela byn samlad: ”Små barn mest ifrå vagga å grå gubba.” Alla dansade, även de gamla: ”Gamle svärfar han 
dansa. Oj, oj, oj, han va så gammal! Barna di ryckte’n i rocken. Han riktit slet ut sina sko.” 
Gummorna dansade i hemmavävda rutiga huvuddukar. Där var gamla gummor och unga flickor med lin på håret 
och små fina hättor. De gifta hade sina hemmavävda ”kläer” ovanpå hättorna och linet. (Upptecknaren 
misstänker, att sagesmannen något i minnet har rört ihop de gamlas äkta huvudbonader och senare tiders s.k. 
folkdräkter, som brukats av unga flickor). Följande torde vara äkta: I sin ungdom hade Göransson på 
pingstavallar sett män med rödrutiga västar. Både fram- och bakstyckena var rutiga. En del karlar bar då 
halvkorta byxor med knappar på halva benet. På hans fars tid nyttjades mycket lågskor med ett gult spänne över 
fotvristen. En del skor snördes ihop. En del män hade långbyxor och korta stövlar, som gick upp mitt på benet. 
De flesta kvinnorna bar vanliga snörkängor. Kvinnorna hade kjolar med rosor och ränder på och förkläden med 
ränder.  
Man skrålade, drack och dansade. Det var gamla polskor och valser. På ”pingstavall” uppgjordes allting. En del 
sålde öl och dricka, en del brännvin. Somliga kokade kaffe ute och sålde. Folk hade även traktering med sig. 
Enligt Göransson skulle majstångsfirandet på Blomberg ha efterträtt pingstavallen. ??? 
 
Pingstvall på Lunnelid, Råda ås. 
Kinnekulleborna drog sig också mot söder och norr till de stora pingstvallarna på Lunnelid utanför Lidköping 
och i Björsäter åt Mariestadshållet. Om Lunnelid berättar adj. B. Berström, vg (Uppsala). Lunnelid har varit 
löväng med offerkällor. Man har mycket kultat kista (rullat) utför liden. Det var troligen något rituellt. En stor 
jämn vall på omkring 100 kvm begagnades till pingstavall. Det var annandag pingst. En prost Lundgren, 
nykterist gjorde alldeles slut på dessa pingstavallar och lät anlägga kyrkogård på lekplatsen. 
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Frans i Rakås, Råbäck, berättar: Han var född i Sävared intill Lidköping 1865. De dansade, spelade och lekte på 
pingstvallen på Lunnelid. De sprang änkleken och gjorde styrkeprov, sådant som tämja stutar o.d. ”De låg där 
och kulta å söp.” I en stor kittel hade de hoparört brännvin och öl och kallade det för ”blanning”. Alla fick betala 
50 öre för att få komma in på pingstvallen. Det är slut nu, men Lidköpingsborna gå gärna till Råda ås än på 
annandag pingst.  
 
Lunnelidkäppar m.m. vid pingstvallar: 
Enligt general Hegardt, bosatt i Lidköping 1872-92. Det var stor folkfest vid Lunnelid på försommarn. Alla 
skulle köpa Lunnelidkäppar med remsor utskurna i spiral och färgade med tuggad albark i gammal tid, senare 
med röd anilin. Vid festen fanns stånd med förfriskningar, sockerdricka, karameller o.d. Mest var det dans. 
Jfr J. Götlind i Saga och Sägen, där han omtalar att Lunnelidkäpparna var av hassel. Man slogs med käpparna, 
dansade polska och lekte sista paret ut och gick där hela natten. "Kistekäringar" sålde karameller och kaffe.  
 
Pingstvall i Björsäter och Österplana 
Enligt Manne Wikström, Hönsäter, f. 1854. 
”Det var pingstavall uppe i Björsäter å Österplana. Något lag la ihop till fägnaden på pingstavall, och de dansade 
på någon lo (loge). Det var pingstedan, som dansen va.” 
 
Mor Betty, Österäng, f. 1852, säger: ”De hade tatt undan en plats åt ungdomen tre dar om pingst. Pingstedan fick 
de dansa. De hade så roligt och drack kaffe och halver.” 
 
Mor Greta från Hönsäter, Österplana, f. 1849: 
Det var pingstvall på en stor plan med en gammal byggning. Kvinnorna hade rutiga och randiga ”kläen” på sig. 
”Ena prostinna i Källby vävde så där stora randia bomullskläen, så stora, så de knappt kunde knyta dem. Då bar 
de fina silkesmössor med lin. Vid pingstvall koktes kaffe av ett par gamla pojkar och en gammal piga.” 
 
(Litet osäkert, om de två sista uppteckningarna avses pingstvall i Österplana. Den måtte i så fall ha varit i mindre 
skala än vallarna i Västerplana och Björsäter. Från Österäng hade de 6 km att gå till vilken som helst av dessa 
stora pingstvallar.) 
 
Pingstvall litet varstans 
Ad. Larsson berättar från Ledsjö sn, nära Lundsbrunn. 
”Det var pingstavall var en kunne komma in i en bra stor stuga. Di, som ordna um’et sålde ju lite förfriskningar, 
så di kunne klara’t. Dansen var huvudsaken. Bå gubbar å gummor dansade. Huver så granna utå silke 
begagnades bå av gummor å flickor” (= Mössa och lin).  Man lekte änkleken och pantlekar. 
 
Klas i Skärpingen berättar: ”Om pingst gavs det litet bättre mat än vanligt hemma. (Dagsverkare) 
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Midsommar på Kinnekulle och dess grannbygder 
 
Blomberg 
Gamle Gustaf Johansson, f. 1859, berättar. Varit dagsverkare på Blomberg. 
Folket hade ledigt klockan 6. Då gav man sig fram till majstången, som stod nedanför portarna på en plan. ”Barn 
å fruntimmer” hade plockat blommor och flätat kransar. Det hängde tre stora ringar runt majstången, och de rep, 
som höll upp kransarna var klädda med löv och blommor. Den minsta kransen satt överst o.s.v. 
”Dagsverkara reste stången, alla fick hjälpa te, dagsverksdränga å andra.” Den var bra hög och fick stå tills det 
gröna vissnat ner. Första dansen leddes av grevinnan med alla barnen. Sedan fick de äldre dansa å roa sej.” 
 
”Greven hade en från trakten, som spela fiol, Spel-Erik. Di fick supar di, som ville ha de,  å så fick de drick. De 
hade en bryggesa och hon hade bryggat på herrgården. Det var särskilt bättre drick ve midsommar. Barna fick nå 
av grevinna, gotter kanske de var.” Ingen annan traktering förekom. 
 
Rättarn delade ut supar, och bryggesa (bryggerskan) delade ut drickat, och slöjdarn (snickarn) hjälpte till med 
detta. De fick dricka ”så mö de ville”. De gubbar, som inte ville ha någon sup, fick 10 öre. 
 
Midsommardagen fick de börja dansen vid 1-2 tiden ”på lôfta på magasin’t”. Då samlades det folk bortifrån. 
Man dansade gammal vals, polkett, polska. Greven ställde aldrig till något annat roligt än vid midsommar. Så 
dog han ”å då ble de borttatt”. Då kom en förvaltare dit.  
 
Enligt G. Johansson lövades det inte inomhus eller vid dörrarna hos folket på Blomberg, men ”hästa kläddes med 
löv”, då arbetarna for hem från arbetet. De red hem hästarna, när de hade plöjt eller harvat eller dylikt. Lövet fick 
sitta kvar över midsommarn. Jfr dock uppgift av Klas i Skärpingen, f. 1856, dagsverkare på Blomberg, att man 
tog in löv och satte i spisen och löv att hänga i taket till midsommar. Men knappast något löv framför portarna.  
 
Enligt gamle Klas i Skärpingen slutade arbetet redan kl. 1 på midsommarafton. Han var född 1856, men 
egentligen ännu piggare i huvudet än G. Johansson, så det är troligt, att hans uppgift är tillförlitligare. Han säger 
om ”majestången”, att den var stor. De fick ta trädet så stort som det var. I toppen satt en liten flagga och två-tre 
kransar var det runt stången. Han berättar också om det goda drickat, som en bryggesa bryggt och om brännvinet 
de fick. Somliga hade brännvin med sig, och de blev fulla. 
Majstången stod i Klas barndom vid ”värdshuset”, men senare framme på gården. Man dansade även på 
midsommardagens eftermiddag, men ej så länge. Klas tror det skulle vara slut vid 5-tiden, men är litet tveksam.  
På Hjälmsäter brukade de inte ha egen majstång, utan folket gick till Blomberg eller Råbäck. 
 
Trolmen 
Trolmenborna gick också vanligen till Råbäck, men från början av nittonhundratalet hade även de egen 
majstång, troligen från 1902 under greve Sven Hamilton, berättar fru Ida Larsson, dagsverkarhustru från 
Blomberg, f. 1864. 
Denna majstångsfirning upprepades under 10-15 år. Man hade majstång med fiolspel och traktering. Det 
serverades en halv kaka vetebröd per man. Den var belagd med ost. Till dryck fick man drick och brännvin, men 
kaffe med dopp först. 
 
Av danser minns Ida särskilt fyrmannapolkan. De gamle kunde den bäst, och de slog klackarna högt i skyn. Det 
var vanligt, att de gamle dansade. Prästen hade ingenting emot det. De dansade också väva vadmal i turer. En 
gammal spelman Janson spelade ”Engelskan”. Skävelappen hade Ida hört talas om.  
 
Hilda Gustafsson, f. 1881 på Blomberg, berättar. (Loftarebacken) 
Midsommar längtade alla efter. I gamla grevens tid fanns det majstång ”utföre vid stället”. Den var väldigt hög. 
Gamla grevinnan ledde kransbindningen, och grevens pigor och trädgårdsmästarn var med och klädde stången. 
Den hade tvärslå med fyra-fem kransar inunder. I toppen satt en stor blomsterkvast, pioner mest. Alla barn 
plockade löv och blommor.  
Först dansade greven och grevinnan med barnen: ”Å de vänta vi på ifrå jul å te midsommar.” Sedan fick de äldre 
dansa. ”Di hade ett stort loft di fick dansa på. De fick dansa hela natten ”alldeles utföre stora byggningen över 
vagnboden mitt för tvättstugan. Musiken utgjordes av munspel, fiol eller dragspel. Hildas far hade för 
herrgårdens räkning fått brygga särskilt god drick å folket. Dessutom fick de brännvin. 
 
Midsommar på Trolmen, enligt fru Hulda Karlsson, f. 1882 i N. Vessla. Mitt för Trolmens allé, som är av 
blandade lövträd: lönn, ask, oxel och vid grindstolparna kastanjer, där ligger Gräsröjan. 
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Det är en löväng, av vägen delad mitt itu och med gärdesgård på alla sidor. Mitt i lövängen på ena sidan vägen 
står ett stort vilt körsbärsträd, som barnen förr böjde ner och vittjade. Där växte också hassel, ask, ek samt 
kastanj i kanterna och syrenbuskar. Förr var det en syrenhäck utmed allén. Här i lövängen lekte ungdomen 
nästan varenda lördagskväll på åttio- och nittiotalet. Varenda dräng kunde spela dragspel, likaså en torpardotter. 
På den sidan Gräsröjan, som ligger till höger om vägen, räknad från herrgården, brukade ungdomen resa en 
majstång. ”De dansade gammal vals och polker ”för di hoppa väldit”. Munspel var mycket vanligt.  
 
Råbäck 
Midsommar på Råbäck i baron Silfverschiölds tid. 
Enligt gamla Inga, dagsverkarhustru på Råbäck, f. 1849. 
På midsommarn var herrskapet Silfverschiölds på Råbäck – om vintern bodde de på Koberg. Alla arbetare på 
gården fick komma fram. Majstången restes mitt på vägen mellan flyglarna. ”Då var det te hålla hand i hand å 
ner kring vattenrundeln på gårn, å så va de te hurra för baron, som stod me frun en trappa upp i ett fönster å 
klappa i händerna. Sedan dansa de kring majstången.” Spelmannen satt med fiol vid majstångens stöttor, där det 
var klätt med grönt. 
 
Trakteringen utgjordes av litet pålägg på en ”redi smörgås”. ”För rättarn å inspektorn var det te se opp, så di fick 
allesammans.” Det var större smörgåsar till de stora och mindre till de små. 
 
Enligt gamle smeden Gabrielsson, f. 1869, fick de även ostkaka. Vad de inte orkade med, tog de hem i knyte.  
 
Augusta Lidbeck, torpardotter född 1852 berättar:  
”På midsommarn då sulle vi gå te Råbäck. De va la så rolit. Först klä majstånge, resa’na å te dansa runt omkring 
henne. Å sen när vi hade gjort dä, så va de te gå upp å seta sek i ängen: då kom di me store kläsänga (klädkorgar) 
me smörgåsar. Dä va ena halv kaka brö. Ost å sugel eller pannekaka som pålägg å så drick. Dä va rikti drick dä, 
må tro, go drick. När di äti sej mätta, fick di gå te logen å dansa, di som ville, å di andra, di fick gå hem. Å dä 
vänta vi på, å dä va så rolit så.” 
 
Kocka-Karl, torpare, f. 1853: ”Vi fick ena halv kaka smörgås å pannekaka å ett par supar brännvin å öl i baron 
Silfverschiölds tid. Sen fick de gå ner på lon å dansa på natta, men då fick de bara drick.” 
 
Mjölkerskan Lovisa på Råbäck, f. 1854 berättar: 
På midsommarn samlades alla barn från torpen och utgårdarna jämte statbarnen framme vid herrgården för att 
samla blommor. Utanför köket är en mindre stensatt gård. Där sattes ett stort långt bord, och där bjöds barnen på 
filbunke och smörgåsar med något pålägg. ”Då var de ju högtidligt”, sade Lovisa. Tydligen var det barnen 
långväga ifrån, som bjöds på detta på förmiddagen. Folket och alla på gården band kransar. Stången restes mitt 
för stora byggningen ända upp på vägen, som går där förbi. Den var bra hög, och hade ett par tvärarmar för 
kransar. Lovisa minns inte, vad som satt i toppen. 
 
Snickarn hade kommandot, när stången skulle resas. Sen fick de dansa kring majstången. ”Sen opp på vall fick 
folket äta så mö di ville å allt gott å öl å brännvin, så de var rikti festlit. Smörgåsar bars upp i stora kläsänga. Te 
sovel var de ost å kött: gôtt (gott). Halva hålkaker va dä av mjukt rågbrö, men inga småkaker. Detta var på kväll 
dä. Sen var’e å neråt logen å dansa, där fick di hålla på så länge di ville. Dä va vals å polkett å polska.” 
På sommarn 1874 dog en liten dotter till baron Silfverschiölds kort före midsommar i difteri. Kocka-Karl 
berättar om detta: ”Då blev allt förtrasslat. Inga majestång å inte nå. Sen ble de inga majestång mer.” 
 
Hellekis 
Midsommar på Hellekis på 1880-talet och tidigare 
Meddelare: En gammal tvätterska, som ej vill ha namnet med. 
Majstången stod ”nere på hall på en stor plan neranför”. Den kläddes med löv först av både barn och äldre. Och 
den hade en korsarm med blomsterkransar. Men sedan sattes en girland kring hela stången. Den var gjord av 
brokiga, målade äggskal i alla möjliga färger, röda, blå m.m. De var trädda på ”en sno”. 
Vad stången hade i toppen minns meddelaren ej. Någon av de äldre på gården ledde majstångens uppsättning. De 
dansade alla möjliga danser, men inte inne. Fru Str. Minns ingen traktering. 
 
Meddelare 2: Överstelöjtnant C. Nyström, som berättar hur hans far läkaren dr Nyström ledde lekar på Hellekis 
under midsommaren. Dr Nyström var gift med disponent Skiöldebrands dotter. På varenda gård hade de 
majstång, berättar Nyström. På Hellekis skötte trädgårdsmästaren i regel om det. Han tillhandahöll gamla ringar 
till kransarna. 
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På Nyströms tid dukades det för folket ett kaffebord med ”miljoner” bullar. Dr Nyström hade till specialitet att 
ställa till med kapplöpningar och andra tävlingar. Gummorna sprang och var så roade. Man hade dragkamp, 
säcklöpning och potatisplockning. Det sistnämnda tillgick så: Framför en lång rad med potatis låg en rad med en 
träsked. De tävlande sprungo fram och tog en potatis med skeden, sprang tillbaka och lade potatisen i en pyts. 
Den, som hämtade de flesta potatisarna, fick 10 öre. 
Dr Nyströms barn var med om tävlingarna (även sedermera prof. Gunnar Nyström) 
Sedan var det dans på logen. Troligen dirigerades dansen av rättarn. 
 
På Hisingsgården i Medelplana hade de majstång. Det var ingen särskild, som stod för det. De hjälpte till litet 
var. Stången hade tvärslå med kransar. ”Di spela å roga sek.” Meddelat av fru Ida Larsson, Medelplana, f. 1864. 
 
Hönsäter 
Majstång på Hönsäter 
Majstångsfirandet på Hönsäter hade tydligen skett med avbrott. Vi låta några meddelare berätta från olika 
skeden. Manne Wikström, fiskare, kalkbrännare m.m. född på Hönsäter 1854: 
Midsommarafton slutade arbetet klockan 5. På midsommardagen var det också lek och dans, men på tredjedagen 
arbete som vanligt. ”Majestången va så stor, så di körde’n ifrå skogen mä oxar. Den var väldigt hög, mö högare 
än oerhört höga björkar. Rota hängde vid. De gjorde så stor håla, så den fick rum, stöttor också. Stången var 
klädd med tväslåar och blomster. Utmed stammen sattes träbågar, som kläddes, och i toppen en tupp. ”Alla va 
mä, bå små å stora. När pojka hade rest stånga, kunde de bju på en sup”. Annars var det ingen traktering. 
Stången fick stå år ifrån år och togs ner först på midsommarafton. En gång, troligen 1867 eller 1868 slog hon 
bena av en karl, ”å då kom ho aldri opp mer. Dä va allt tomt sen” tyckte folk allmänt, då det blev slut. ”Di fick 
dansa hele natta till på möran från kl. 1 eller 2 på midsommardan. 
 
Kalkbrännaren Per Johansson, även han född 1854, berättade: 
”Dä va majestång ve Hönsäter nere i korset ve röa byggninga vart enda år. Arbetara tog fritt om midda 
midsommarafta å hjälpte te mä blommor å löv. Dä var korsarm å flagga i topp. Den ho stog te ho vissna ner.” 
Stången skulle vara så hög som möjligt. Musik var fiol, men på senare tid handklaver och klarinett. 
Gamle Per Johansson berättar också, att midsommarn kunde folket på Hönsäter få en lustresa till Läckö slott, 
arbetarna med gummorna. 
 
Hönsäter senare: 
Fru Anna Petterson i Helgarum berättar. Hon är född 1870. ”Det var majestång på Hönsäter där som Torget är 
nu. Där var en liten öppen plats framför kasärn = en stor ful arbetarbostad. Framför kasärn hade de majestång. 
Den va väldit hög mä blommor å äggskal. Di var vita.” Det var egentligen barn, som samlade äggskal, 
åtminstone från tidigt om våren. Pioner fick de nog i trädgården att kläda majstången med. 
De trädde upp äggskal på snören och virade runt stängerna, som gick på tvären. Kransar sattes upp av blommor 
och löv. I toppen var det bara löv och blommor. (Jfr den äldre tuppen) 
 
De plockade blommor o.d. hela eftermiddagen. Barnen kom med fång. Anna tror, att ungdomen själva skötte 
klädandet av stången. Stången låg där på ett par bockar. Fram emot 8-tiden restes den. ”De arbeta nog te klockan 
2 midsommarafton. Alla, som orka, gick nog e lita stunn. Disponent Hillforses va allt nere ve stång å titta. Sen 
ble ju disponenten gamlare. Nu ä dä ingen stång där nere (1940. Fiol speltes av en gammal gubbe, men det var 
mera i Hamiltons tid. Sen så ble de där mä fiol mera bôrte. Nu spelar di mycket fiol.” 
I mellantiden var det mycket handklaver. Nu spelar musikkåren om midsommarn nere vid fabriken till långt inpå 
kvällen. 
 
I Örnekulla storbondegård i Österplana hade man inte majstång. Men man lövade i kök och drängstuga, men inte 
utanför. 
 
Midsommar på Gössäter, Fullösa sn 
Smeden Hvass vid stenhuggeriet berättar (1940). Han är född 1873: 
Borta där ingenjören nu har bostad, där hade vi en plan. Ingenjören bjöd. Gamle stallarn var självskriven, då de 
skulle resa stången. Om någon ville ha en dryck, fick han ta med sig. Man dansade ute kring stången: långdans, 
ringdans, polska, vals, väva vadmal, flickan går i ringen, änkleken m.m. På slutet var det småflickorna, som satte 
upp en stake och band kransar.I själva torppen var det björkris-svaj med blommor.. 
Enligt fru H. Undén, som blev disponentfru på Gössäter på 1890-talet, hade de ingen majstång där då. 
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Midsommar i Österplana 
Enligt stenhuggare A. W. Törn, f. 1869. 
I Törns barndom hade man majstång på Österplanaheden ovanför Törnsäter. Det var en plan gräsvall med stor 
utsikt. Den var belägen på rödstenskleven. Där var inga stenbrott. Platsen kallades Strusse. Namnet är nu 
bortglömt av de yngre. Törn vet ej själv, vad det betydde. Berget sluttar söderut. Där nedanför rinner ett 
vattendrag fram ur rödstenskleven liksom vid Mörkeklev vid Råbäck. Kleven vid vattnet i Österplana kallas på 
den platsen för Käringeberget. Namnet tydes av somliga så, att en käring skulle ha ramlat ner där, säger Törn. 
Kleven är där 6-8 m hög. 
För att fira midsommar samlades där på heden ortens ungdom, mest drängar, torpare och pigor samt även gamla. 
Man hade ingen annan traktering än en eller annan fickflaska. Blev de törstiga under dansen, gick de till 
Käringberget och drack.  
 
Barn och ungdom plockade blommor och löv i Törnsäters ängar och i hagmarkerna. Det var mest lönn och för 
resten blandat löv. Björkar fanns det endast sparsamt. Mycket röda pioner togs med från gårdarna 
 Majstången brukade ha en korsarm och ”ena sno” (rep) från toppen ut till korsarmens ändar. Repet virades med 
blommor och grönt. Hela stången kläddes med blommor och löv och virades med girlander av äggskal, som 
ungdomen och särskilt bonddöttrarna sparat ihop under hela året och trätt upp på en sno. Dessa girlander tog sig 
så bra ut, säger Törn. Om skalen räckte till, fick de hänga på tvärslån med och förresten överallt, där de kunde 
hängas. Det var inte alltid precis lika år från år, och man hade ingen särskild ledare för majstångsklädandet. 
Ibland hade man kransar runt stången i stället för tvärslå. I toppen kunde de sätta färgade pappersremsor eller en 
blomruska, t.ex. av pioner, om blommorna räckte till.  
Man samlades för att resa stången vid 7-8-tiden. Då hurrade de. Först gjordes ringdans med både gamla och 
unga. Sedan dansade man vals, polketter, polskor o.d. men inte inomhus. En del kom för att dansa även på 
midsommardagen. Den dagen var det inte mycket besök. Ungdomen samlade inte ”midsommarkvast”, det Törn 
vet. Men de bröt löv till spisen och boningsrummet, asklöv eller helst björklöv, men björk var det inte så gott 
om. Spisen skulle vitlimmas till midsommar liksom till jul. Pingstbrud eller midsommarbrud förekom inte på 
orten. Men Törn har hört benämningen.  
 
Midsommar på Österäng, Forshems sn  
Enligt Frans Lind, f. 1862 på Vennerlindstorpet, Österäng. 
Det var majstång och midsommarvaka. Man dansade först ute och sedan på loge. Pojkarna kunde ha starkt med 
sig. Herrskapet var inte med. 
 
Enligt Klas Larsson, f. 1859, maskinskötare på Österäng. 
”Det var midsommarstång här, där rättars nu har sin trädgård. Där var finer gräsvall då. Då skramla statara å 
torpara å la ihop te ett par kannor brännvin – de va hele fägnan. Sen dansa di på lon (logen).” Stången var minst 
10 alnar hög. Den hade ej tväslåar utan kransar runt om. ”Statarkvinnera hjälptes åt mä stången.” När Kyhlberg 
kom, blev det slut med majstången. (Han var bror till Kylberg på Gössäter). 
 
Midsommar vid Årnäs glasbruk, Forshem 
Enligt Klas Larsson, snickare och maskinskötare vid Österäng, f. 1859. 
På Årnäs glasbruk hade de haft två majstänger: ”Glasblåsara hade ena å arbetara hade ena. Glasblåsara höll sej 
lite för mer.” Så hade det varit sedan gamla tider, men detta majstångsfirande är nu borttaget, sade Klas. 
Majstången var ju rest på midsommarafton, men man dansade i alla fall omkring den och gick där och tittade. 
Törn minns, hur de åren 1887-89 kom i lövklädda hökôrja = hökorgar, motsvarande skrindor på vanlig 
rikssvenska. Men Törn ville inte veta av att man översatte ordet hökôrga med skrinda, ty enligt bygdens 
språkbruk betyder skrinda ett åkdon på medar. När det blev jänvägsförbindelse, kom det folk på 
Lundsbrunnsöndag från Skara, Mariestad och många andra håll.  
 
Vid Lundsbrunn låg Piperska lasarettet efter en donation av en grevinna Piper = fattiglasarettet. 10 medellösa 
personer få efter ansökan dricka brunn och bada där. Fria bad, sängkläder och husrum bestods. Det var hundra 
per år, och man fick lägga in ansökan. Troligen är det färre nu, som tas emot. De fick fin vård. 
 
Midsommarfirande Lundsbrunn 
Majstångsfirandet vid Lundsbrunn anses ha pågått sedan 1700-talet, säger Göransson i Kuragebacken, Råbäck.  
Över huvud taget fick man det intrycket att ”Lundsbrunnsöndagen” var legendarisk. 
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Frans i Rakås, Råbäck, berättar: Han var född 1865. 
Majstången på Lundsbrunn sattes upp midsommarafton. Då kom det närmaste folket. Söndag efter midsommar 
var det folkfest sedan långt tillbaka vid majstången med gränslöst med folk från alla håll. ”Den stora folkfesten 
på Lundsbrunn är vida berömd”, sade gubben och beskrev majstången med flagga i toppen och tre tvärslåar: 
träslänner med kransar. 
 
Majstången stod mellan landsvägen och badhuset. Det var inte dansbana utan ”di dansa på vall. De lyfte stock, 
kasta hälkrok (kasta krokhas), tämde stutar” o.d. berättar Ad. Larsson, kalkarbetare från Ledsjö, f. 1869.  
 
Midsommar i Källby på Storhögen 
Meddelare: Fru Alma Gustafsson, f. i Källby, Brogården 1864. Hon berättade vid besök 1944: 
”Di hade stånga på Storhöjen. Den va klädd me löv: två armar i kors med kransar av blåklint å prästkragar, å så 
hängde de äggskal från kransar, som va bundna kring ena jol (gjord) av ena tunna, som kläddes över me löv å 
blommor. Iblann vira de ägg om hela stånga. Ena flagga i toppen, inte så vidlöfti. Majstånga sätte di mitt i gata å 
dansa så, via omkring. Sen dansa di på logen.” Det var inte allmän traktering.  
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Bröllop i Kinnekullebygden 
Stenhuggare Anders Törn i Österplana, f. 1869, hade bra reda på sig om olika folkseder. Han sade, att det hölls 
rätt många bröllop vid midsommar, men de flesta pigor och drängar gifte sig i minskevecka, sista veckan i 
oktober, då de hade fridagar. 
Ofta bar bruden ingen särskild ståt. Hon hade svart klänning. Myrtenkrans fanns men ingen krona. 
Vid ett bondbröllop, då Törn var 11-12 år, bar bruden en blombukett frampå bröstet. Törn var med skolbarnen 
och sjöng. 
Det var egentligen bara åttingebönder på trakten och inga stora bondgårdar. 
Orden pingstbrud och midsommarbrud hade Törn hört, men han visste ingenting om sådana företeelser.  
 
Bondbröllop i Husaby på 1860-talet 
Den utan jämförelse bästa bröllopsskildringen från trakten gavs av en mycket gammal gumma: Ida i Hallamarka 
född i Kulltorp 1851 i Husaby. Uppteckningen är gjord i två omgångar, dels i hennes torp 1940 eller –41, dels 
1945, då hon var förd till Husaby ålderdomshem, men ytterligt förtjust att få berätta från ungdomens 
bröllopsminnen och litet annat med. 
Ida hade själv varit brudpiga som ung. Den gamla sade mest brupiger, men ibland kallade hon dem tärner. 
Marskalkarna kallades blosshållare, och det sade hon hela tiden. Tydligen ett minne från den tid, då de unga 
männen lyste på brudparet med bloss. 
 
När en brud skulle kläs, lånade man gärna hattblommor av herrskapsfruarna från herrgården och prästgården till 
en krans. Bruden bar mörk klänning, men en liten vit ”krave”. Om halsen bar hon ett halsband av svarta 
glaspärlor. Brudtärnera skulle gärna ha halsband av hår. Det gick nämligen rätt mycket dalkullor omkring och 
gjorde granna hårarbeten. Tärnorna skulle också ha brett sidenband till skärp, som hängde med rosett i sidan och 
hängande band. 
Och så skulle man bära en stor näsduk ”i näven” mitt på magen (minst lika stor som en herrgårdsnäsduk nu). 
Men det skulle vara granna spetsar och hålsöm på näsduken. Den lades i kyrkbänken framför en tillsammans 
med psalmboken. 
 
Mor Ida mindes särskilt ett bröllop i Husaby från början av 1860-talet i bondgårdar. Det varade i tre dagar. "Det 
kunne vara nära tjoget av vart: brudpiger å blosshållare.” Man samlades i två gårdar bredvid varann: brudens 
hem och hos en granne. ”Brudpigera å käramorera var i grannens gård, för där sulle di vigas.” Det var i 
Skattegården. ”I brudens hem, Nils Arvedsgårn, där va gamle kara å blosshållare, di samlades där.” Dit åkte alla 
gästerna, när de kom. Två spelmän med fiol och klarinett stod på var sida om dörren och spelade för varje vagn, 
som körde upp. Så kom värdarna och tog emot gästerna och bjöd på sup. ”När morera klätt å sek, fick di gå över 
te Skattegårn.” De hade då tagit av de svarta huvudklädena. I båda gårdarna bjöds det kaffe, åt männen för sig 
och åt kvinnorna för sig. 
En karl kom och hämtade bruden och ledde in henne till brudgummen. Musiken kom med brudgummen och alla 
karlarna. Tärnor och alla kvinnliga gäster ordnade sig på brudens sida och blosshållare och karlar på 
brudgummens. Så blev det vigsel 
 
Middagen var dukad i hästskoform i två stora rum. Det var herrsida och damsida: prästfrun satt bredvid bruden 
och prästen bredvid brudgummen. Det var massor av mat. Dagen före bröllopet kom de med spädgrisar och 
halva stekar i förning. Det var också viktigt med den gamla salta maten, ”de måste smaka på vars annars”. I 
tennskålar hade de i förningen krämer, brunost och risgrynsgröt. Av rätterna kan nämnas smörgås, kött, korv, 
fläsk, ”fläskakorv”, ”pudding”, bruna bönor, ”köttbulla”, fisk och stek och pepparrot. Höga stora krokaner 
köptes i staden Lidköping. ”Två piger hade fått gå 17 kilometer te stan för att köpa krokanera. Di var dem som 
en vattså mellan sej på en stång, som träddes i öra på stora korgar.” 
 
Dansa med bruden och dansepengar:  
Efter bröllopsmiddagen skulle de dansa med bruden. Först skulle prästen dansa med henne. Brudsätan – det var 
prästfrun – hade brett en stor näsduk i knät med uppvikta snibbar. Hon tog emot dansepenga till bruden. De gav 
allt presenter också. Både karlar och kvinnor skulle dansa med bruden. Ibland tog fruntimmera i en ring, så hon 
skulle slippa dansa så mycket. Sedan skulle bruden ”dansa bôrt krona”. ”Då gick alla brupigera upp i en ringelek. 
Di spela. Bruden sulle ge krona åt den ho tyckte borde ha den härnäst.” Denna utvalda brudpiga fick gå in i 
ringen och dansa med bruden. Sedan fick brudpigan ge kronan åt någon annan, som i sin tur fick dansa med 
bruden. Därefter försvann bruden. Hon bytte om klänning. Då hade hon en ”grannare klänning, å sedan på 
annadan fick ho en annan klänning igen”. De dansade till frampå midnatt. 
 
Eftersom det var bröllop i dagarna tre, måste många gäster stanna över natt. I stora rummet bäddades syskonbädd 
åt tärnor och blosshållare. Andra i grannskapet tog gäster med sig. Sedan kom de alla fram till gården till frukost.  
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Längre tillbaka hade det varit sed, att ungfolket på morgonen efter bröllopet gick omkring till gästerna med 
brännvinsflaska ”å ena skiva brö”. Andra dagen var det åter dans. 
”Tredje dan tok di in kubben”. 
Det var ett burleskt upptåg, som beskrevs av den gamla sålunda: ”En klädde ut sig illa. Han sköts in på en 
skottkärra me en huggkubbe, som han fick sitta på. Han fick penga.” Ida visste inte, om dessa pengar kanske var 
till spelmännen eller något annat. ”Å så sulle den ut, å de va ett sånt väsen.” 
 
Röva brud och brudgum: 
”Tärnera dansa i en ring kring bruden å blosshållara kring brudgummen. Då sulle kära-morera å gubba ta brud å 
brudgum från ungdomen. Di låg i en hög på golvet.” 
Annars dansade de polska, vals, polkett, ”väva vammal” m.m. ”Men det blev nog ledsamt tredje dan.” Sista 
målet de fick brukade man göra skämt med. ”Blosshållara sulle ha en stek å brudpigera en stek. Då spela 
spelmännera å di skicka omkring dem kring borde. De ble skôj me dem.” De kunde göra fåglar av deg och lägga 
upp på fat och kalla det för stek. Det berättades till och med från ett bröllop, att de hade tagit en levande tupp och 
bedövat den och lagt den på ett fat. 
 
Torparbröllop, under Råbäck 
Augusta Lidbeck, Medelplana, född 1852. 
Pingsten 1871 gifte sig torpardottern Augusta. Fadern Olof Larsson var död och Augusta bodde med modern i en 
stuga. Brudgummen var född 1844, och bröllopet stod i hans föräldrahem, ett torp under Råbäck.  
En skomakarfru klädde bruden i svart klänning, krona och slöja. ”Träna sto i blom, så de va så fint. Ja hade la 
bukett då, blommer, som di plocka ihop. Vi hade många folk mä å tärner, men di va klädda hur som. Di hade nog 
nåra marskalkar mä, å bruden dansa bort krona. Vi dansa en ringelek, å bruden gick ini, å så lyfte bruden på 
krona å satte på den ho tyckte. Vi hade spelman hemma me fiol, men de va inte dans för penga.” En moster i 
Husaby var kokerska på alla ”kalaser å ho va mä”. Augusta trodde, att de bl.a. hade fått tjupemos, nyponmos, 
som hon så livligt hade beskrivit som något extra gott för julkalas, bröllop o.d. fina tillställningar.  
 
Torparbröllop på Hjälmsäter 
Skildrat av rättardottern Mia Magnusson, f. 1873. 
Mia själv var brudtärna, och det var ett endagsbröllop, men det tycks ha varit i ett relativt förnämligt torp. Det 
var fyra par tärnor och marskalkar. Tärnorna hade svarta klänningar med vita krås och vit isättning. Vigseln var i 
kyrkan, Medelplana, och man gick dit. Sedan gick de åter hem efter vigseln till bröllopsgården. 
Det var på hösten med stor kalasmiddag, sittande bord, men prästen var inte med vid middagen. Det bjöds 
smörgåsbord, buljong, stek och efterrätt. Middagsgästerna hade i förning haft bakverk med sig, kakor och tårtor. 
På eftermiddagen till kaffet kom det fullt med ungdom, 30-40 stycken. De bjöds på kaffe med kakor men hade 
inte själva någon förning med sig. De, som inte var tärnor, kom klädda i olika kulörta klänningar. 
 
Alla dansade med bruden, både flickor och pojkar. Äldre gifta dansade med bruden och gav henne danspengar = 
bröllopsgåva. ”Det stod allt en skål på bordet.” Sist dansade de kronan av bruden. De tog i en stor ring. Bruden 
dansade ini med en näsduk över ögona. Ringen dansade runt. Bruden satte kronan på låts än på den ena, än på 
den andra och slutligen på en särskilt. De andra skämtade och klappade i händerna. Därefter fortsatte de att dansa 
vanliga danser och bjöds på läskedrycker. Danser: Det var vals, polkett, mazurka (mest två och två), kadrilj, 
slängpolska. ”Det var verkligen med kläm.”  
 
Lagårdskarlen Lage på Hjälmsäter berättade ett par detaljer. Han var född 1858. 
”Ve bröllop hade di sine svarta bäste kläder. De va inte så noga, om de va svart eller vit rosett.” På Lages tid var 
det nästan bortlagt att dansa med bruden för pengar, men troligen hade man gjort så vid föräldrarnas bröllop. (Jfr 
dock föregående skildring av Mia Magnusson från Hjälmsäter) 
 
Personalbröllop på Hjälmsäter 
Enligt Mia Magnusson, f. 1873. 
Ett par gånger gjorde grevens bröllop för sina mejerskor. De blev uppskjutsade till prästgården och fick sedan 
kaffe i salen på Hjälmsäter. Grevinnan lånade dem slöjan. Bl.a. fick en jungfru ha den. Men slutligen brände 
grevinnan upp den. Hon tyckte inte den var fin längre.. (Jfr ett personalbröllop i kap. om Råbäck) 
 
Dagsverkarbröllop på Bossgården, Medelplana 1886 
Ida i Vråna, f. 1864 berättade. 
Hon var piga på Hjälmsäter. Mannen var dagsverkare på Bossgården, och de gifte sig där i en liten stuga med 
torvtak nära Medelplana kyrka. Stugan är nu täckt med träspån och används som hönshus. 
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Ida bor i en annan stuga på tomten. Bruden hade svart klänning med hög krage. Vitt krås kring halsen. På den 
långa kjolen hade hon två ”kapper” = volanger. Slöjan var av tyll.  
Trädgårdsmästarfrun på Hjälmsäter klädde henne i myrtenkrona, myrtenkrans samt armband och en stor brosch 
av myrten: ”De hitta ho på”, anmärkte berätterskan lakoniskt. Tydligen var det en brudkläderska med fantasi. 
Marskalkarna hade små kransar. Tärnorna hade svart klänning. ”Brupigera va väl klädda lite di me likasåväl som 
bruden me blommer.” Bruden hade bukett. 
 
Bondbröllop i Husaby på 1860-70-talet 
Meddelare: Ida i Hallamarka, f. i Husaby 1851. Torpareänka.  
Vid ett bondbröllop på den tiden kunde det vara koksa = kokerska i bröllopsgården ”i åtta dar förut gôtt”. ”Å di 
brygga långt förut.” I källaren skulle det finnas flera drickatunner, och vid själva bröllopet måste någon vara 
källare-sven med uppgift att ansvara för att det ständigt fanns dricka på bordet. Dessutom hade man ett värdfolk 
då och både manliga och kvinnliga passare, som passade upp. Bröd bakades av fyra slag: ”sirapsbrö, vörtebrö å 
vetebrö samt stålsiktskakor”.  ”Vörtebrö var bra tjocka, trinna kaker me hål i mitten. Vita kaker av siktat 
rågmjöl, stålsikt di kalla’t. Sirapsbrö i levar. Vetebrö i trinna kaker: de va te den förste smörgåsen. Den fick di, 
när di va satta te bol (bordet). Smör gick omkring å di bredde själva på skivera”. (Meddelaren kan inte minnas 
något pålägg i det sammanhanget). Vetekakorna fick jäsa i runda formar utan hål på mitten. När de var jästa, 
sattes de på bakspade: fjöl. ”Å då på fjöla pensla di dem me vispat helt ägg å sen strödde de på socker å kanel å 
sköt in kakera på ar-ell. ”Det var fyrkantiga stora härdar av tegel i murad ugn. Jfr kap. om bakning. 
 
Brudepigorna 
Ida själv hade varit brudepiga = brudtärna många gånger, innan hon vid 25 år gifte sig med en torpare. Hon hade 
inga systrar utan fick vara med för jämnan vid bröllop. Även sedan hon anställts som piga hos greve Hamiltons 
på Blomberg, var hon ett par gånger brudepiga. 
Alla ogifta unga flickor, som var med på bröllopet, fick vara brudepigor. De hade aldrig ljus klänning utan brun 
eller svart. Men det var inte alltid höga halskragar på dem. Om livet hade ”brudepigera” ett grant sidenband, 
omkring 8 cm brett. Det knöts med rosett och långa band i ena sidan. Skärpet var enfärgat, ”men me rosor i 
vävinga”. Färgerna växlade allt efter vars och ens smak. Brudepigorna bar också halsband av svarta pärlor 
samt hårsmycken. Halsbandet satt tätt intill halsen. I öronen hade de örhängen av hårarbete. Även själva håret 
var prytt med hårarbeten, gjorda av dalkullor, som gick omkring och sålde sådant och tillverkade det på platsen. 
”Di var som en korkskruv riktit. Di fäste i hårknuten å hängde på båda sider.” Flickorna hade även halskedja av 
hårarbete. Den hängde med tre länkar nedanför de svarta glaspärlorna. 
Armband bar brudepigorna av svarta glaspärlor. De var trädda på gummitråar (snoddar) ”så en kunne trä på sek”. 
På håret bar ”brudepigera” en krans av konstgjorda blommor. ”Mamma köpte de grannaste ho kunne få tag i.” 
Kransen var bredare framtill, så det såg nog festligt ut med hela skaran. ”Det kunne vara över halvtjoget 
brudepiger.”  
Brudepigera samlades i den gård, där bruden kläddes, och de fick följa henne två och två, när bruden leddes in 
till vigseln. 
 
Blosshållare 
Blosshållare var unga män, som betjänade brudgummen. Längre tillbaka hade de haft bloss att bära. De behövde 
inte vara i samma antal som brudepigera, ty ”di para dem inte”. Bröllopet var sällan i kyrkan då för tiden. I en 
gård kläddes bruden, och där vigdes de tydligen. Men själva bröllopsgården, där festen skulle hållas, där 
samlades ”blosshållare” med de gamle. Och när gästerna reste fram till bröllopsgården, stod det spelmän – en 
fiol och en klarinett – vid var sida om dörren och spelade in dem. Blosshållarna gick ifrån den gården, där 
bröllopet skulle vara och tog brudgummen med sig till den gården, där de skulle vigas. Och så var det en, som 
hämtade bruden med brudepigorna. Vid vigseln stod ”blosshållare å de gamla kara på den ene sida, å 
brudepigera å käramorera på den andra” (de gifta kvinnorna). Då de kom in där, slutade spelmännen att spela. De 
spelade inte, när bruden hämtades. ”Men när di gick te bröllopsgårn, där di sulle äta, då spela di.” Det var dukat 
hästskobord, och spelemännen stod på insidan på var sin sida om dörren. 
 
Dansen 
En stund efter det de hade ätit, skulle de dansa. Prästen höll bruden om livet och om ena armen och dansade 
några varv. Sedan dansade ”alla brudepigera me bruden å alla gummera å sen blåshållare å alla kar’a”. Prästfrun 
satt och tog upp dansepenga. Hon bredde ut sin näsduk i knät och tog upp pengar av var och en, som 
dansade med bruden. (Jfr en brudnäsduk från 1857 från Medelplana. Den var av fint linne med vitbroderi och 
finns hos Kära Mor i Stenhuggaregården i Västerplana. Jfr också en skånsk brudgumsnäsduk vid prästen 
Trägårdhs bröllop i Esphult 1842. Den var 90 cm i kvadrat och broderad) Ida minns inte från bröllopet i Husaby, 
om brudgummen dansade med bruden i detta sammanhang. ”Men sena ble de dans frampå natta. De dansa om 
vartannat.” Då dansade brudgummen med, men han dansade med flera. 
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Dansa kronan av bruden 
Bruden hade myrtenkrona och en liten myrtenkrans framtill. Då skulle de dansa kronan av bruden. Alla 
brudepigera sprang i en stor ring omkring henne och försökte sträcka fram huvudet. ”Å di spela förstås!” ”Sena, 
då de va gjort, bytte bruden om klänning å fick kulörter klänning på sek å inget på huvet. Å tärnera bytte mä i 
kulörta klänningar.” Dessutom skulle både bruden och brudepiger ha brokiga ”anndas-klänninger”. 
”Brudgummen bytte inte om kvällen.” 
 
Nattläger 
Fram på ”småtimma” gick brudparet och lade sig. I stugan, där de hade dansat, bäddades syskobädd på hela 
golvet för brudepigorna och blosshållarna. De låg på ”fjärbolster”. ”Di sov inte, men di låg där.” ”Di, som bodde 
när (grannarna) tok mä sek av di främmande.”  
 
Andra dagen 
Vid 10-tiden serverades frukost för dem alla och middag vid 2-3-tiden. ”Å så börja di å dansa igen. De va dans 
ikring på golve å så vals å polkett. Väva vammal å ringleka emellan. Di vävde vammal en så långer ra, å di 
sprang oppför vindstrappa å vände på sek å sjöng: Bockar du, så niger’a!” 
 
Tredje dagen 
”Te sist, den siste dan sulle di ta in kubben.” Då klädde de ut en person så ful som möjligt. Ibland satte de honom 
på en släde med medar, bara ”för de sulle vara stôelt” (stolligt). De skulle dansa med honom. Detta kallades att 
”ta in kubben”. Tredje dagen skulle de gamla gummorna försöka ta bruden från brudpigorna, som tog i ring. Det 
blev ett förfärligt oväsen. Likadant tog gubbarna brudgummen. Även tredje dagen skulle alla ha mat. 
 
Förning 
Gästerna hade sänt förning till bröllopsgården dagen före bröllopet. Det kom då pigor med maten och skulle 
fägnas med kaffe. De kunde ha med sig en kalvstek eller en spädgris. ”Somma hade kräm å somma hade 
risgrynsgröt. Å ostkaka tala di om. Å di hade brö mä sek.”  
 
En knektdotter som brudepiga i Husaby 
Meddelare: Anna Lovisa Pettersson, f. 1851 i Österplana, dotter till en knekt. Oerhört fattigt folk. 
Anna kom till Husaby. ”Hon tjänte på ett stort bonneställe me 14 personer. De va rektit som en liten herrgård.” 
På den tiden fick hon vara med på bröllop som brudepiga. ”Vi va klädda i huvet så fint så, ena kroner. Må tro, då 
va en stor på sek!” 
 
Bröllop på Kållandsö på 1870- och 80-talet 
Meddelare: 1. Axel Larsson, Råbäck, kalkbrännare under herrgården, f. I Otterstad, Kållandsö 1872. 
2. Elvira Klasson, syster till föregående, f. i Otterstad 1883. Elviras skildring är kort. Den gäller föräldrarnas 
bröllop, troligen 1871. 
 
Bröllopet ägde rum vid kvarnen, ty ”farfar” hade kvarn. Det var bröllop i tre dagar. Första dagen fick bruden 
vara ”brud”. Andra dagen fick hon vara med och ha allt om hand som fru i huset. Brudparet hade förridare, 
Elvira tror det var 6 stycken, som var fiolspelare. När gästerna kom, var golvet bestrött med hackat enris, men 
detta togs sedan ut och halm bars in på golvet. Golvet var renskurat.  
Bruden hade sytt brudgumsskjortan av hemspunnet och hemvävt lin. Hon hade nog också stickat 
brudgumsstrumporna. Av brudgummen hade hon fått en äkta schal av helylle, fin och lysande med frans. Hon 
bar den i tresnibb. Den blev mycket använd och föll småningom sönder.  
 
Typiskt bondbröllop 
Axel Larsson skildrar sin fasters och farbrors bröllop 1882. De var torpare, men bröllopet var typiskt 
bondbröllop för trakten. 
Man hade tillkallat en särskild kvinna, som brukade klä brudar. Klänningen var svart, men bruden bar slöja, 
myrtenkorna och bukett. Meddelaren tror, att tärnorna också var svartklädda och att de också hade små fina 
buketter. Pojken var med på bröllopet och fick åka till kyrkan och fick åka i karlarnas skrinda med brudgummen. 
Brudgummen var klädd i smällpiskerock med långa skört. Den kallades också skörtarock ibland. (Jfr kap. om 
dräktskick på Kinnekulle). Bröllopsföljet samlades i brudens hem, och mycket brännvin bjöds. Även 
brudgummen var med där.  
 
Bruden och brudgummen fick åka till kyrkan i två lövade skrindor. (Meddelaren sade, att det var hökôrje, han 
sade lövvagn eller skrinda och var ej fullt säker på vad vagnen kallats på orten vid tiden för bröllopet). 
De hade fyra marskalkar, som kallades brudshållare. 



 293

Jfr bröllop i Husaby, där marskalkarna heter blosshållare. 
allra först. Därefter åkte bruden i sin lövvagn med ”tärnera”. I brudens vagn åkte nog också hennes mor och 
andra kvinnliga släktingar. Det var mellan 3 och 4 kilometer till kyrkan för lövskrindorna att köra. I en likadan 
lövvagn åkte brudgummen med sina manliga släktingar. Där var tioåringen Axel med. 
 
Spelemannen med sin fiol var med på den ena vagnen, troligen den första. De hade en byspeleman, som brukade 
vara med på bröllop och midsommarafton och alla sorters baler och lekar. 
 
Brudparet med ”tärner och brudsållara” och gästerna tågade fram till kyrkdörren efter fiolen, men där tog orgeln 
vid. Efter vigseln fick ”två av brudsållara sätta sej på hästa” och rida i sporrsträck till bröllopsgården och anmäla, 
att nu var brudparet på vägen hem. Därefter vände de två ridande brudsållarna tillbaka för att möta brudföljet och 
önska dem välkomna. Då fick de andra två sållarna sätta full fart mot bröllopsgården för att säga till, att ”nu 
kommer de snart!” ”Då satt brudparet i första vagnen te breddes å hôllde om varandra som di gör, när di ä kära i 
varann.” Axel tror, att ”fruntimmera” åkte i första vagnen. Över dörren var en äreport uppsatt. 
 
Bröllopskalaset 
”Sen så kalasa di. De va gammeldags mat. Fläsk å potäter å morotspannekaka, bakat i risgryn. Ett väldit kalas å 
drickevarer: hembryggt dricka å brännvin.” Meddelaren lade här till, att morotspannekakan var särskilt omtyckt. 
Det var stående rätt: ”den fine rätten på den tiden.” 
 
Första natten 
Till första natten togs enriset bort, som var hackat på det fint skurade golvet – det var skurat med sand och 
granristvaga. Nu inbars halm och breddes ut på golvet, ty här skulle gästerna ligga, precis som de var. 
Ungdomen skrattade och hade roligt. (Meddelaren tror, att brudparet var med i halmen, men det sätter vi 
frågetecken för) En del gäster fick ligga på halm i släktingars hem. 
 
Andra dagen 
Klockan 4 på morgonen kom två man inbärandes med speleman sittande i en stor kopparkittel. Han spelade en 
marsch och gick in till gästerna. ”Sen kom di efter me traktering: kaffe å småbrö å ena halva på morgonen då. Di 
hölls i ett magasin å brygghus å koka maten.” 
Prästen var inte alls med i bröllopsgården någon dag. Andra dagen efter ”middan” kom all ungdomen från 
grannskapet till dans. De var då högtidsklädda. Halmen var borttagen och allt var rensopat. ”Speleman spela opp. 
De sattes en skål i ett hörn å den, som dansa me bruden, fick lägga penga i skålen.” Men hon blev trött. 
Spelmannen fick betalt av brudparet.  
 
Danser 
”Det var vals, polkett, firamannapolska å masurka, de dansa alla di gamle, för de va inte många, som kunde. Di 
va kvicka, de gamle gubba, slängde klackarna i take. De kunde inte pojka göra. De va ett slags dans, som di hjula 
i di gamle gubba. Värmlänninga å Kållandsöborna lärde av varann. "Jfr att en polska på sina håll brukade kallas 
"värmlänningepolska" där de hjulade. Troligen Jösshärspolska eller liknande. Meddelaren tillfrågades, om de 
lekte sådant som ex. väva vadmal, men han svarade: "väva vammal å lekar va om jul å missommar, men inte på 
detta bröllop. "Dansen pågick ungefär till midnatt. Även denna natt fick de ligga i halm, men tredje dagen bjöds 
bara enkel frukost, och så fick de gå var och en till sitt. Brudparet skulle stanna på gården. 
Troligen hade ”sållare” en gång haft bloss att lysa över brudparet med. Det var alltså fyra brudsållare, vilka red. 
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Lek och dans 
Till omväxling i det hårda dagliga slitet har Kinnekulleborna också förstått, att ungdomen behövde ha roligt. De 
gamla kan berätta ganska mycket om lek och dans och vighetsprov i den gamla tiden. 
Det var lek på vallarna under bärsöndagarna, då ungdomen tämde stutar, kastade krokhas eller prövade sina 
krafter i andra idrottslekar. Så kunde de också leka på midsommar, slåtter och skörd. Även under julen lektes 
mycket lekar, som man eljest kanske inte gav sig tid till. Och under friveckan den 24 okt. – omkring 1 nov. då 
samlades ungdomen gärna till litet festligheter. Vi ska låta några av de gamla meddelarna berätta om lek och 
dans där i orten. 
 
Lek och lekstuga 
Enligt lagårdskarlen Lage Johansson på Hjälmsäter, född 1858. 
De kunde ha dans i hemmen. Traktering var mest ”drickesvaror”. ”Di kalla det lekstuga.”  
 
Dans = lek 
Enligt Manne Wikström, kalkarbetare, fiskare, Hönsäter, f. 1854. 
Han berättade, att ungdomen brukade ha dans på logen uppe i Djurgården, på Djurgårslon: det kallades ”en lek”. 
(Österplana) ”Då for de åt stan å köpte brännvin å cognac”. Inga var bjudna, men alla var välkomna. Två 
spelmän kunde de ha med fiol och klarinett. En av dem var torpare i Sjörås, och den andre bodde på Törnsäter: 
”Dä va rikti musik. Di får aldri kläm på spelinga som di gamle spelemännen.” Under festen togs det upp 
”spelemanspenga”: ”Di hade ena skål, som di fick lägga i, å så sjongde alla pôjka: 
 
Monsjör from, monsjör from 
Lossa på din pengapong 
Ge en rasker speleman, 
Hela natten spelar han. 
Å ger du en, å ger du två, 
Ger du tolv skilling, så är det så. 
Å ge en rasker speleman, 
Hela natten spelar han. 
 
”Spelemännen” fick allt en sju, åtta kronor på den tiden, trodde Manne. Om någon hade gett bra i skålen, så 
sjöng de: 
 
Å tack, å tack ska den pôjken ha 
Allt för sin skänk å sin gåva. 
Han var värd att sjunga för. 
Han gav så hederligt i skåla. 
 
Eller: han gav en riksdaler i skåla eller dylikt. ”Likedan lek, som de gjorde om midsommar på Djurgårdslon, 
likedan lek gjorde de om vintern hos någon torpare och dansade.” De började då efter middagen på söndag ”å så 
höll di på hele natta. Di kokte inte kaffe på någon lek. Där var ingen bjuden å di hade bara starkt. Det var cognac 
å brännvin på di dära leka.” 
 
Manne Wikström hade också varit med om andra tillställningar, som man kallade bjudningsbaler: ”Då var det 
vissa de hade bjutt bara å då var de kaffe. Det kunne vara några, som bjöd ihop.” De som gjorde bal, bjöd både 
pojkar och flickor, dem som de umgicks med. 
Till sist sade den gamle eftertänksamt: ”Di roa sej mera förr. De är inte så pass sämja nu bland folke. De var inte 
sånt högmod i världen. De vill vara så fina nu folk, alla vill vara värst.” 
 
Kocka-Karl, Råbäck, Medelplana, f. 1853: 
”Ungdomen gick ihop å roa sej. Hade de bär, så bjöd di på de.” 
 
Dottern Cornelia, f. 1893, berättade, att på julen lektes det mycket. ”Så snart som annandagen började, gick de 
från den ene stugan te den andre å lekte.” De lekte skära havre o.d. mera danslekar i denna trakt. Hos bönderna 
var det mera andra lekar. 
 
Klas i Skärpingen, Blomberg, Husaby, f. 1865: 
”När barna gick te varandra å röste julegrana”, då lekte de gömma ringen, flickan går i ringen m.m. Men i Klas 
barndomshem var det sällan julgran. Det var mest julkrona: då var det ingen skog till Blomberg. Nu är det inte så 
kinkigt. Nu får de gran.  
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Dans på logen, jullekar, bröllopslekar, väva vadmal. 
Anna Pettersson i Helgarum, född 1870 i torp på Hönsäter, Forshem: 
 
På Hönsäter på den tiden dansade de nog varenda söndagseftermiddag, men mera sällan på lördagskvällarna. I 
Hönsäters Djurgård rakt uppför Hönsäters allé i Österplana finns en loge och stora lador. Där i logen dansade 
ungdomen. 
Fiol speltes av en gammal gubbe, men mera i Hamiltons tid. ”Sedan så blev det där med fiol mera bôrte.” Gamla 
karlar talade om att de spelat fiol i deras ungdom. För övrigt hade de handklaver. 
Danser,  man dansade vals, polkett, polska och mazurka. Slängpolska kallade de polskan. Mazurkan var i turer. 
Det var ingen traktering. Mot denna dans hörde meddelaren aldrig något klander: ”Folket går mera för sig själva 
nu. Förr gick de mera alla i en klunga.” ”De gick in te rättarn å ba om nyckeln te lon.” Sedan så bar de iväg. Det 
var alltid ”ett litet ordnande” om vem, som skulle gå in och be om den. Det blev alltid den som var djärvast: ”De 
är mera stolta nu.” 
 
Om jul gjorde de alltid en ”bal”, å då fick de lägga ihop. ”Pôjka 50 öre, och flickorna 25 öre. Ibland la flickorna 
inte till något, utan pojkarna betalade litet mer. Då hade di bara kaffe. Så hade di väl någe starkt. Det var på någe 
torpställe, där di hade stor stuga att sansa i å kök så pass ett par flicker kunde hållas där å koka kaffe. Di betala 
väl ett par kroner kanske te värdfolket. Di fick väl vara med å titta på, å blev de någe över, så fick di väl. Leka 
kunde di väl göra: Tjuv å tjuv å gömma ringen å låna eld. Berätterskan mindes särskilt med glädje en rolig lek 
om Det går ett stort förfärligt djur uti vår Herres Hage. De lekande höll varann i hand i en ring och ”det halta 
djuret” var inne i ringen med förbundna ögon. Melodin var litet entonig, halvt talande: 
 
Det går ett stort förfärligt djur 
Uti vår Herres hage. 
Där har det gått i många år 
Och gjort vår Herre stor skade. 
Det är så halt, det kan icke gå. 
Det är så blint, det kan icke se, 
Släpp ut, släpp ut, får vi se, vart det går… 
 
Ringen gick runt och ”sjungde. Sen, när en hade sagt: släpp ut, släpp ut, då huka en sej ner å släppte händera.” 
”Djuret” fick då gå med händerna på ryggen och lukta i huvudet och på axlarna och på ryggen på¨de nerhukade 
kamraterna i ringen för att gissa, vem det var. Han fick inte ta i dem med händerna. Om han gissade fel, slog de 
till honom. Och så fick han gå, tills han gissade rätt. Somliga var rädda att få ”gå”, men alltid var det någon, som 
var livad för det. 
 
Enligt Anna Pettersson i Helgarum lektes inga särskilda jullekar, och de hade på hennes tid ingen julhalm. 
Om hösten ställde ungdomen själva till skördekalas. De bara kom ihop, och så fick de dansa. De lade ihop till 
litet kaffe och brännvin, någon gång vin eller cognac. 
 
På 1890-talet dansade de på Hönsäter utanför handelsboden nedanför dammen på gården vid affären. De spelade 
dragspel och dansade gärna på sommarkvällar. 
 
Dans vid bröllop. Väva vadmal m.m. 
Anna Pettersson, f. i Forshem 1870 visste, att gamle prosten i Forshem ville, att de skulle dansa och leka, när han 
var med vid bröllop hos större torpare och bönder. Prosten dansade nog själv med dem. Han var riktigt gammal, 
alldeles vit som en duva. ”Han va så glätti å snäll, men di predikar bättre nu.” Prostinnan var sällan med, hon var 
mera klen och ”tungare te humöret”. Prosten ville gärna de skulle göra väva vadmal: 
 
”Väva vammal 
å slå tesamman 
å låta skälet gå rätt. 
Å så väva di vammal 
Å så slår di tesamman…” 
 
Sagesmannen mindes inte alla turerna, men hon trodde inte, att flickorna satt på huk och klappade i händerna. 
Däremot ville hon minnas, att de kröp under varann och gjorde armkrok på slutet, och paren sprang mellan 
varann och slutade med en stor ring. Tydligen många turer. 
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Dans i drängstuga 
Hulda Karlsson från Nedre Vessla-torpet i Medelplana, f. 1882. 
I drängstugan på Trolmen dansade de ibland, troligen på lördagskvällar. 
Dagsverkaren Gustaf Johansson, Blomberg, Husaby: Ungdomen dansade nog ibland i hemmen. På sommarn på 
lördagskvällarna kunde ungdomen ”tämja stutar” m.m. för att se, vem som var starkast. 
 
Göransson i Kuragebacken, kalkbrännare, f. 1871 i Medelplana: 
Ungdomen dansade gärna ute vid korsvägar. Ofta om söndagseftermiddagarna. Ibland var det på loen: logen. 
”Flickera hade långa kjortla, så de rök.” (Tydligen av dammet). Dans kunde förekomma ute vid påskeld och på 
sista april.  
 
Styrkeprov. När pojkarna var samlade på sommarkvällarna, skulle de visa sin styrka. Bl.a. hade de stora stenar 
med järnringar. 
 
Hedvig Kjellberg, f. Skiöldebrand, f. 1881 på Hellekis: Där var det lekar vid julen: Skära havre, Höga berg och 
djupa dalar o.d. för både äldre och yngre. Gisselekar och till slut dans.  
 
Bal i stugorna i Österplana 
Enligt stenhuggare Anders Törn, f. 1869. 
På hösten skulle det samlas till bal i Österplana, i synnerhet om tjänstefolket skulle flytta. Mest var det i 
minskevecka 24 okt. – omkring 1 nov. Annars kanske fram i slutet av januari. De brukade dansa i en stor 
gammal torpstuga i stenbrottet Björneberg under Törnsäter. Där bodde det torpare. De dansade även i en stor 
obebodd bondstuga i Korsgården, Österplana. 
 
Man dansade vals, polska och polkett. Spelemannen skulle ha 2, 3, 4 kr och stugfolket ett par tre kronor. Både 
pojkar och flickor lade ihop pengar, men flickorna bara hälften så mycket. Ibland satsade pojkarna 2 kr var och 
flickorna 1 kr. Flickorna tog med sig koppar, träskedar och dricksglas. De fick ordna med kaffet och värma 
vatten till toddyn av cognac. Det köptes brännvin, kaffe och socker. Som tilltugg hade man långskorpor och 
trinnskorpor och möjligen två sorters ringar. Den långa kallades jäs-ring, den runda kakan hette socker-ring. Det 
kunde kokas kaffe två gånger. 
 
Skams polska 
Enligt stenhuggare Törn, f. 1869, Österplana. 
På 1880-90-talet spelades ibland den s.k. Skams polska. En skräddare och en skomakare kunde den. Den var i 
tolv repriser och var mycket vild. Fiolen måste stämmas särskilt till denna polska, som ibland kallades 
”Strömkarlens polska”, men mest ”Skams polska”. Den var svår. Det berättades, att allting dansade, då denna 
polska spelades, och även att spelmännen inte kunde sluta, om de började spela den. 
”Men”, tillade meddelaren, ”det kunde dessa spelemän.” Han trodde inte, att den hade blivit upptecknad. 
Snickaren Söderkvist, som också var spelman, han ville inte spela Skams polska på lekstugor, ty då skulle det bli 
så vild dans. Spelman Söderkvist spelade även ofta vid majstången på Blomberg. 
 
Kulta kista och slå trissa: slå trall 
Enligt stenhuggare Törn, Österplana, f. 1869. 
Kulta kista: På de torra gräsvallarna kunde två ungdomar hålla om varandra och tumla om. Det kallades att kulta 
kista. 
Slå trall eller trella: Att slå trissa var en laglek med vissa regler. Trella var sågad av någon rund stockände, helst 
vresig björk, sådär 8-10 cm bred och 1½ cm tjock. Tävlingen försiggick på landsvägen någon söndag efter 
klockan 3. Det var två lag med lika många deltagare i varje. Vanligen var det 12-20-åringar. Avståndet mellan 
lagen var omkring 50 meter. Var och en i laget skulle kasta trella en gång. Båda lagen var förberedda med 
trelledämme av brädlappar, ett slags stakar eller dylikt att drämma till trissan med. Då det ena laget kastade trella 
till det andra laget, fick det laget ställa sig där trella lade sig, om det inte kunde mota den och sedan trella tillbaka 
till det andra laget. Kunde man med dämmet träffa trella och slå den tillbaks t.ex. halvvägs, fick det laget gå dit 
där trella lade sig och det andra laget flytta sig baklänges, då trella slogs tillbaks. Ropade den, som slog till den: 
fri för den, då fick motlaget inte röra den. När motlaget fick gå tillbaks, hette det, att de blev drevna. Kunde man 
fånga trella levande, det vill säga få tag i den med handen, innan den lagt sig, fick det laget gå fram 10-20 steg 
ifrån den platsen, där han tog den och motlaget vika tillbaks. Många gånger kunde trella gå förbi ”motara”, och 
då fick det laget ställa sig där trella blev liggande och det andra laget flytta efter. Därför gällde det att slå i trellen 
med kraft, så att hon hoppade bra efter varje nedslag, då kunde den många gånger hoppa över deras dämmer och 
rulla lång väg. 
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Mia Larsson, kaffekokerska på Kinnekulle hotell, f. på Råbäck 1872. Hon berättade åtskilligt. 
Lördagsdans 
På lördagskvällar kunde pojkarna bjuda och be ett par töser ordna åt dem. De fick be att få hålla till i något hem, 
som hade en stor stuga. När de kom, var ett kaffebord dukat, men sedan togs det bordet ner, så där blev 
utrymme. De hade en eller två spelmän. De turades om, så att också spelmannen fick dansa och ha roligt. De 
trakterade fiol eller dragspel. 
Ungdomarna hade förning med sig: toddy och vin och gotter. Äpplen bjöds gärna, om det fanns. Blev det något 
kvar, gick de dit igen på söndagen emot kväll ”då de gjort ifrå sej utesysslor”. Det kallades andredasbal. Det 
kunde hända någon gång, att herrgårdsjungfrurna kunde komma med, men det var sällan. 
 
På sommaren kunde ungdomen leka änkeleken ute ”i ängera”: ”Det va herrgårdspersonal å herrgårdens barn – 
också herrskapets. Barnjungfrun kom å hade pojkarna med sig. De ville så gärna. De var så inkiett om att få följa 
med så, å de som bodde närmast intill. Det va allt på söndagseftermiddagen. Då träffa la pôjka tösera å tyckte de 
va rolit å komma ut.” 
 
Ungdomen la eljest ihop ibland till bal mitt i termin, det kunde vara på hösten ock. Speleman fick ingenting, men 
alla som kunde spela, tog sina spel med sig. Det var många, som spelte handklaver eller fiol med. Numera är det 
alldeles slut med de där hoplagda tillställningarna. 
Man gick man ur huse. Barnen fick följa med. Alla fick stora smörgåsar, det bjöds svagdricka och frukt,  äpple 
och päron. Några hade brännvin med sig och söp. Både gamla och unga var med i dansen. Om någon hade ett 
dragspel, så ”må tro gummera börja å stampa”. ”Å gubba stampa i golve, då di skulle dansa polsker, å då dansa 
fyra mä.” Det var väl det som somliga kallade fyramannadans – ”det va polsker, de mä”, trodde Mia. 
Hon nämnde en rad av danser: polkett, vals och polska. Väva vadmal i flera turer, men inte armkrok, trodde hon. 
Inte heller turen med knäböjning och handklappning. ”Di dansa engelska. Di gamle sa, di dansa engelska. Det 
var turer emot varann: di bytte om å så där.” Denna dans tycks ha varit något i stil med francäs och kadrilj. För 
övrigt ”dansa di skävalappen ve julera å när di skaka gran å när di va ute”. Se nedan om denna dans.  
 
Om nutiden sade Mia Larsson: En del ä religiösa, pingstvänner o.dyl. Di blir så förhackade å försagda, folk, å då 
sitter di å namnger folk. De ä di pingstvännerna, som går på så förskräckelit”.  
 
Julbal 
I hemmen hade de julbaler. Några ungdomar la ihop pengar å bjöd. Och sedan skulle flickorna bjuda igen och stå 
för det hela.  
 
Skördebal på Råbäck 
Skildrades från ungefär samma tid som Mia Larssons berättelse av Göranson i Kuragebacken, f. 1871. De 
dansade på vagnslidret, där alla vagnar var uttagna. Man hade lejd spelman – fiolspelare. En syster till Kocka-
Karl, torparedotter, ”sjongde”. 
Folket fick stora lådor med äpplen och stora mejeriflaskor med drick, och så var det stora korgar med smörgåsar. 
Rättarn bjöd brännvinet. Det blev fulla frampå natten. På vintern hade de baler. 
 
Augusta Andersson, f. 1857, f.d. barnjungfru på Råbäck. 
Hon var inte själv skicklig i att dansa men en god iakttagare. De hade kjolar så vida, ”så di slog mot väggarna. 
En gammal gubbe dansade så: scho, sa han. Allihop dansade, de gamla gummera me. Polske å vals å polkett.” 
Augustas föräldrar hade varit så stränga, men när hon såg på dansen, förstod hon, att ”de va la rolit”. Personalen 
kunde någon gång få ha lite roligt på herrgården, om de bad om det: koka kaffe, spela och dansa efter fiol på 
eftermiddagen. Men när friherrinnan då ringde, var det slut. 
 
Skördebal på Bossgården 
Ida i Vråna, f. 1872. 
Skördebal, det var hos rättarn. ”Di fick kaffe å sup å greven han va me. Di la ihop själva me.” Vid slåttern var 
det inte något roligt där. Skördebal uppe på Bossgården tycks ha slutat sedan de fick midsommarfirning på 
Trolmen. Men gubben Hökenstedt höll lekstuga i sin stuga. De kokade kaffe och sålde. 
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Dans och supgillen i en stor bondgård 
Göransson i Kuragebacken, f. 1871, var dräng i Söregården i Örnekulle, Österplana. Söregården var en stor 
bondgård. En gammal stuga, som de hade flyttat ur, blev ballokal. Då la ungdomarna ihop, både pojkar och 
flickor och de fick bjuda vilka de ville utomkring, och dessa slapp lägga ihop. Det kunde bli omkring 80 
ungdomar. 
”Det va en storstuga, så ho kan aldri tänka sej!” sade gubben till upptecknaren. Där hade visst varit långbänkar i 
forna dar. Där var småkammare intill och kök intill. Där nere var det bara öppna spisar men ”kakelugnar 
oppepå”. Det var ett fint timrat hus, en gammal herrgård. (Bonden sålde sedan gården för 80 000 kr). 
 
På balen fick spelman bra betalt, troligen tio kronor. ”Å di va efter’n me skjuts av bonden å han fick av bonden.” 
Spelmannen och tjänarna i gården fick mat, men inte de andra. Men det dracks kaffe, halver, brännvin och toddy. 
”Flickera drack toddi, di med.”  
Det blev ingen sömn den natten. I Storegårdens kök var det öppet ”hela natta”. ”Di skulle följa fästmöra hem på 
natta.” Klockan fem skulle alla drängarna och bondeungdomen vara i arbete. De hade då fått dansa hela natten, 
tills de började i lagården i alla gårdarna, och hästarna skulle fodras. 
 
Varenda vinter var det dans efter jul. Olika församlingar kunde ha bal samma kväll, i regel en lördagskväll. 
Ungdomarna kunde vara bjudna på ett par ställen. 
 
Supgille: 
Först Göransson var ditflyttad till Sörgården, brukade drängarna ha riktigt ”supegille” och bjöd andra drängar. 
Då var inga flickor med. 
I Kinne-Kleva såldes brännvin från Blomberg för 2 kr kannan i Skrivaregården. En bonde hade fått rättighet att 
sälja. Det såldes också brännvin nere i Kullängs i Husaby och i Källby i Vista. I alla handelsbodar fanns öl. 
Hustrur och barn fick svälta. 
 
Baler bland folket på Blomberg, Husaby och Västerplana 
Enligt Hilda Gustafsson, Loftarebacken, Blomberg, f. 1881.  
”Di hade baler. Några pojkar la ihop ena gången å flickorna den andra å köpte varor.” Balen hölls i något hem 
med ”storstuga”, det kunde vara bästa rummet, som kallades så, om de hade ett verkligt stort rum, och det var 
vanligt i de gamla husen. 
Till dansen fick de kaffe med dopp och litet starkt till grogg, vatten och cognac. Flickorna fick vin. 
Dansen var omväxlande: vals, polkett, svängpolska och mazurka i turer. En mazurka var i 4-5 turer: 
1. först hoppa de och höll om varann 
2. sedan dansade flickan under hans arm 
3  hon dansade framför, och han gick med korslagda armar 
Schottistakt. Tydligen är denna mazurka nästan identisk med vissa turer i schottis. De dansade även skåningen 
och väva vammal. Då kunde alla vara med.  
 
Meddelaren tror, att det var två turer i väva vammal: ” de gick hela tiden emot varandra och sedan snurra de”. 
När flickorna var ensamma, kunde dansa skävelappen: två flickor mot varandra. Dansen började efter ”trettonde” 
och en tid framåt, men inte i fastan, som räknades från fastlagssöndag. Då borde man inte ens ta ut lysning: 
”Prästera ville inte gärna lysa i fastan.” 
 
Skävalappen – en säregen dans av flickor 
Några av de gamla berättarna, som skildrade sin ungdoms lek och dans, nämnde, att vid vissa tillfällen 
kvinnfolken kunde dansa en dans, som hette skävalappen eller skävelappen. 
Dansen kallades på en del orter för ”sju skävalappen” eller som i Värmland: Skäggeloppa. Dialekt- och 
folkmålsforskaren Johans Götlind (död 1940) sökte länge just efter denna egendomliga och alls inte 
salongsmässiga dans. Den tycktes ha sitt centrum i Uppland och Södermanland, men var också spårad i 
Östergötland, Dalarna, Hälsingland, Värmland och det nordligare Västergötland. (Se uppsats ”Spillror av 
uppländsk folkdans i Uppsala Nya Tidnings julnummer 1933)  
I Kinnekullebygden var det åtskilliga, som mindes dansen. Den dansades där endast av flickor, och man var 
tydligen en smula generad, att döma av Hilda Gustafssons anmärkning: 
”När flickera var ensamma, kunde de dansa skävelappen, två och två.” Varför var de generade? Jo, de dansande 
flickorna stoppade in kjolens framvåd mellan benen och drog fram bakvåden mellan benen och höll upp den 
framtill med bägge händer. Det verkade då nästan, som om de varit klädda i byxor. Kanske dansades 
Skävelappen solo någon gång. 
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Augusta Andersson, f.d. barnjungfru på Råbäck, f. 1857, hade sett en hushållerska på Råbäcks herrgård dansa 
skävelappen: Hon drog upp kjolarna omkring benen och hoppade och dansade och sjöng. 
 
Mjölkerskan Lovisa Andersson, f. 1854, berättade: 
Skävelappen dansades av flickor. De drog upp kjolarna och hoppade mot varann, och sedan vände de sig från 
varann. De sjöng: ”Har du sett å vill du se, hur skävelappen han danser.” 
Mia Larsson, Råbäck, f. 1872, beskrev dansen litet utförligare: 
 
Har I hört eller vell I se 
Skävelappen, hur han dansar” 
 
Två flickor dansade mot varann med kjolens bakvåd uppdragen mellan benen. De höll i våden med bägge 
händer, slängde med benen över varann och hoppade på golvet. ”Dess mer de kunde öra’ årninger’ me bena, dess 
bättre kunna de dansa. Bena i kors med varann. Skävalappen dansa di ve julera å när di skaka gran å när de var 
ute.” 
 
Barnfest på Råbäck 
Friherrinnan Louise Klingspor, f. Silfverschiöld 1859, lät var jul ordna en stor barnfest på Råbäck i 
mellandagarna. (Jfr kap. om Råbäck) F.d. husjungfrun fru Tilda Eriksson, snickarhustru, berättade, hur alla 
skolbarnen på Råbäck och alla gårdar under Råbäck bjöds in. Granen tändes, och det blev dans kring gran. Baron 
själv ledde leken. De första åren fick barnen kaffe, men senare blev det mat: köttbullar. På bord kunde deras små 
presenter vara utlagda: leksaker, mungigor, förklädestyg, böcker o.dyl. Det kunde vara 80-90 barn, och  
parkettgolven var förfärliga efteråt.  
 
Lekförbud sön- och helgdagar 
Enligt Hilda Gustafsson, f. 1881, torp Loftarebacken, Blomberg. 
Alla söndagsförmiddagar var det förbud på att gå ut och leka – det var vanligt i hemmen. ”Barna va så ledsna, 
när det blev söndag!” Men barfota fick de gå söndag och vardag! Hela påsken utom påskafton var det så strängt. 
Men på annandagen fick de gå ut och leka litet efter middagen. 
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Bärsöndagar på Kinnekulle 
Meddelare: Baron V. Klingspor, Råbäck, Stenhuggare Anders Törn, Österplana, fru Hulda Karlsson, Gössäter, 
Göransson i Kuragebacken, Klas i Skärpingen, G. Johansson, Ålderdomshemmet, Stationsinspektor H. Härmark 
m.fl. 
 
Av ålder kallas de tre första söndagarna i augusti på Kinnekulle för bärsöndagar: bärasöndara eller bärahäldara 
(bärhelgdagar). Då är de små söta körsbären fullt mogna på bergets sluttningar. Det finns knappt ett torp på 
Kinnekulle utan körsbärsträd, och det är gott om vilda körsbärsträd i lövängarna. Jfr Olaus Magnus 1555: ”På 
toppen av detta berg finner man ett så utsökt behag i vad det rör blad, örter och olika trädslags frukter (dock ej 
vindruvor), vilka växa vilda och äro lika sällsynta och ljuvliga, som vore de sådda eller planterade, att man 
svårligen skulle kunna upptäcka eller uppleta en behagligare nejd i hela Norden…” 
 
Av ålder har man vallfärdat till Kinnekulle på bärsöndagarna. Ingen vet hur länge denna tradition har funnits. De 
äldsta sagesmännen bortåt 90 år, ha sagt, att nog hade man bärsöndagar i deras föräldrars tid. Längre tillbaka ha 
de ej hört, hur det förhöll sig.  
Kinnekulle i inskränkt bemärkelse är själva Högkullen och dess sluttningar. Det var dit man ställde färden under 
bärsöndagarna, i varje fall den första och andra, ty på den tredje bärsöndagen skulle Kinnekulleborna själva iväg 
till Martorp i Husaby socken för att köpa äpplen. Den dagen kallades därför gärna äpplesöndan. 
 
Nedanstående skildring gäller huvudsakligen åttio- och nittiotalet. Enligt Törn m.fl. var det minst liv den första 
bärsöndagen. Andra söndagen var själva ”kullasöndan”, mest samlades det ungdom men även många äldre. 
Tredje bärasöndan kom det ”bättre” folket, litet mer bönder och äldre. 
Ungdomen från kringliggande bygder kom gärna sockenvis eller i byalag. Hönsäterspojkarna bar stora 
cigarrformade vasskolvar av kaveldun som ett fälttecken. Från Kinnevedum, Holmestad, Götene, Vättlösa m.fl. 
orter kom ungdomen vandrande på lördagskvällen före andra bärsöndagen och lägrade sig i lador och logar och 
skjul. Från nästan hela Skaraborgs län kom det sällskap åkande i stora lövklädda hökorgar (hökôrja), ett slags 
mycket breda skrindor med spjälsidor (Ordet skrinda används på Kinnekulle om ett åkdom på medar). 
Många gånger kom det stora sällskap med studerande från Skara åkande i hökorgar. Ungdomen kunde ha musik 
med sig. På senare tid blev det mest dragspel. Från Källby, Skeby, Hangelösa och ”nere i socknera häromkring” 
kom de åkande. 
 
I Skövdetrakten hade de också bärsöndagar på Billingen, men inte av den betydelsen som på Kinnekulle, utan 
det kom resande även från Billingen. 
 
För barn var det ett kärt nöje att påpassligt öppna grindarna, ”led”, för de åkande. Det vankades småslantar och 
någon enda tioöring. Kom det en stor familjevagn med säten på sidorna, kunde många kasta ut slantar. Om man 
noga passade på, kunde man tjäna ett par kronor och väl det, särskilt på andra bärsöndagen. Redan klockan 3 på 
morgonen, kunde hökorgarna börja anlända. Det kom hela familjer resande långt ifrån med en vanligen rundligt 
tilltagen matsäck att duka upp i det gröna.  
 
Över Vänern kom det båtar av olika slag: ”robåtar”, segelbåtar och ångbåtar med lustresande till bärsöndagarna. 
Ångbåtarna kom både från Värmland och Dalsland och västgötastäderna vid sjön. Båtarna lade mest till i 
Hellekis hamn, som var djupare än Råbäcks hamn. Sedan gick man till Råbäck, där den stora samlingen var. 
 
De resandes hästar släpptes inte in i herrgårdsstallarna, men det fanns vid Råbäck ett slags ”hållstall”, som stod i 
reserv för vissa större tillfällen. Där fick bärsöndagsgästerna ta in med sina hästar. Innan hotell Kinnekulle fanns, 
hade man på herrgården rätt mycket besvär av resande, som kom in i köket och bad att få köpa, såvida de inte 
rent av tiggde. Detta blev en anledning till att friherre Carl Klingspor anlade hotellet litet ovanför stationen. 
 
Vid Råbäck rådde under bärsöndagarna, särskilt den andra, ett livligt marknadsliv, där Råbäcks kontor nu ligger. 
Där fanns karamellgummor med granna pappersklädda karameller, som pojkarna gav flickorna, och små 
hemgjorda karameller också. Där såldes lyckobrev, och vid vissa bärsöndagar visades vaxkabinett och talmaskin. 
Den kostade 10 öre. 
 
Barnen från de avlägsnare torpen kom dragandes med körsbär i hela kärror – de tyckte det var härliga dagar. Vid 
Råbäck kunde det stå åk intill åk med bär till salu. Ofta var körsbären dyrare än vanligt på bärsöndagarna, men 
sötbär kunde säljas för 50 öre kannan.  
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En samlingsplats var Lukastorp, egentligen en krog ett stycke nedanför Högkullen. Där dracks och dansades. Det 
stod även gubbar i backarna och sålde brännvin. I Munkängen var det icke då så snårigt som nu. Carl Klingspor 
höll en festplats i ordning för ungdomen nära hotellet. Där var det lek och dans. Spelemän spelade för pengar. 
De allra äldsta berätta, hur ungdomen lekte gamla idrottslekar: De lyfte långer stock, kastade krokhas, tämde 
stutar, sprang änkleken. Barn brukade också leka ”pricka ut ögat på Tore” (samma lek som ”pricka skomakarn” 
– jämför julhalmslekar). 
 
Men överallt satt det folk, som ville sälja körsbär i kvarter och halvstop. De resande kunde plocka ner så mycket 
de kom åt. Men i regel var bärsöndagsgästerna inte väl sedda i träden, ty de bröt sönder grenar så hänsynslöst. 
Värst blev det, sedan Lidköpingsbanan blev färdig 1895 genom Kinnekullesocknarna. Då kom det på 
bärsöndagarna lusttåg från flera håll, inte minst från Göteborg. Inga gäster var så fruktade som  
göteborgarna för sin framfart.  
Många hade den vanföreställningen, att man på bärsöndagarna fick plocka och äta så mycket körsbär man ville. 
Detta gällde ju de vildväxande träden, men tillämpades ofta mycket hänsynslöst på trädgårdarnas körsbärsträd. 
Särskilt gick man illa åt träden vid småställena, som inte kunde hålla vakt. Följande händelse är typisk. Den 
utspelades en gång på nittiotalet i Råbäcks herrgårdsträdgård: 
Baron Vilhelm Klingspor, då en pojke på 15-16 år, kom in i sin fars krusbärsträdgård för att äta bär. Före sig 
fann han en främmande pojke och en flicka i samma ärende. När de ätit krusbär en stund, sade tösen: ”Får en 
verkligen äta bär så här?” Pojken: ”Jaha, det får en. På alla bärsöndara får en äta så mö en vill.” De fortsatte en 
stund. Tösen: ”Men hörru Annersch, det här kan la allri vara rätt?” Pojken: ”Joo då! Ät du bara!” De åt litet till, 
men så vaknade tösens samvete igen: ”Men hörru Annersch, om nu alla människor, som ä på Kinnekulle, sulle 
gära som vi, så sulle dä ju inte finnas nôra bär i môra. Dä kan la allri vara rätt.”  Pojken: ”Jaa, dä har du rätt i. Dä 
kan la allri vara rätt.” Ägarens son ingrep nu: ”Nej det kan ni lita på, att det inte är tillåtet!” 
 
Det värsta var fylleriet på bärsöndagarna och därmed följande slagsmål. Vid Lukastorp var det lönnbränneri. 
”Bärsöndagarna var förfärliga”, sade en åttioårig kvinna, Augusta A. ”De drack å hade sej. Dä var uselt.” Alla 
tvister skulle göras upp, ofta sockenvis. De sparde rent av ihop sina mellanhavanden till bärsöndagarna. ”Dä som 
uträttas på Enebackemarken (i Holmestad sn), dä sulle betalas här på bärsöndag”, berättade gamle Kocka-Karl.  
Många var så pass fulle redan vid ankomsten, så de orkade aldrig ur lövskrindan. Sönderslagna näsor eller öron 
eller andra skador hörde till ordningen. Herrgårdsbarnen vid Hällekis var förbjudna att gå utom grindarna, ty det 
låg så många fulla karlar i backarna. ”Tänk vad bär de sålde, och vad det dracks och slogs i ängera!” sade Hulda 
Karlsson från ett stenhuggartorp, Nedre Vessla. ”Det var dans och slagsmål och väsen”, sade disponentfrun från 
Gössäter. Mycket dans i Sjöskogen nedanför Hällekis, berättar en annan.  
 
Herrgårdspojkarna var ganska roade av slagsmålen och av att agera polis i sin trädgård, där eljest 
trädgårdsmästarn och någon mer gick vakt. Folk brukade gå och ”bese sig” i Råbäcks trädgård med ägarens 
tillstånd. Men det hände under bärsöndagar, att ett par statyer i parken blev sönderslagna, och gästerna kunde 
visa möbelraseri, som gick ut över bänkar och stolar. Lantpolisen var tillkallad, men den förmådde inte stort. En 
kalkbrännare och en indelt soldat brukade fungera som lantpolis med uniformsmössa. Men soldaten tog sig gärna 
själv en ”knaber”. Finka hade man i en järnvägsvagn eller ett uthus till hotellet. En gång hände det, att 
lantpolisen var så full, när han skulle arrestera några påstrukna, att de i stället insatte honom själv i finkan. Det 
var parodi på ordning. 
 
Efter bärsöndagarna brukade man kunna räkna sina sårade. Råbäcks herrgård fick ofta ta hand om dem eller 
skjutsa dem till sjukhus. Länsman vistades på hotellet på bärsöndagarna och ibland rätt många fjärdingsmän, 
men trots detta var det svårt för lantpolisen att hålla ordning.  
Från omkring 1930 har man haft stadspolis från Lidköping till allmänhetens lättnad. Den lät inte skämta med sig. 
Bärsöndagarna är på avskrivning som folknöje. Stinsen på Råbäck talar om den oerhörda skillnaden nu och för 
20-25 år sedan. Då var det alltid överfulla extratåg på den andra bärsöndagen från Göteborg. Under de sista tio 
åren ha lustresorna mera förlagts till den första bärsöndagen, och de två sista åren, 1940-41, har extratågen 
indragits(=kristid). 
 
Från 1920 har bilarna flitigt anlitats för lustresor, lövklädda lastbilar, som utrustats med bänkar eller 
trädgårdssoffor, och massor av personbilar. Cyklister ha kommit i stort antal. 
Godtemplarna brukar möta upp till bärsöndag men framför allt Frälsningsarmén, som sedan en del år tillbaka 
håller stora möten i Munkängen med hornmusik, kaffeservering och snaskstånd, allt under det körsbärsförsäljare 
stå här och var vid vägarna. År 1941 förekom det endast någon enstaka bärförsäljare på andra bärsöndagen. 
Karamellgummorna brukade på bärsöndagar söka nattlogi hos någon statare, som hos smedens på Råbäck. De 
betalade då för sig med granna karameller, som spardes till julkronan.  
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Bärekalas 
Då bären var som mognast, troligen omkring tredje bärsöndagen, berättar An. Pet. f. 1870, lade ungdomen 
tillsammans och gjorde bärekalas på körsbär. Det brukade vara på något torpställe, där de hade gott om bären, 
som skulle vara nerplockade och färdiga. Detta skedde vanligen en lördagskväll. Man kokade kaffe, men dopp 
hade gästerna med sig. De hade musik och dansade. I Österplana sn. var dessa bärkalas vanliga.  
 
Blom från Medelplana, f. 1867, berättar också om ”bärbjudning” mest på lördagskvällar. Ett lag skulle traktera 
och ”bjudde” de andra på bär och kaffe och ibland starkvaror. 
 
I torparhemmen förekom det förr sällan kaffe. Det var bara vid större högtider som jul och bärsöndara, berättar 
Kocka-Karl, f. 1853. 
 
Bärsöndagar på Kinnekulle: Kullaåkare 
Enligt torparen Alfred Svensson, Österäng i Forshems sn. f. 1870. 
På bärasöndar reste de från Mariestad i stora lövtäckta vagnar. De höllo till i gästgivaregården på hemvägen och 
var fulla: ”sulle slåss”. ”Kullaåkara samlades vid Råbäck.” ”Kullabora hade nerplockat å sålde.” Och så tog de 
av vilda träd i ängarna.  
 
Bärsöndagar på Kinnekulle för Årnäsborna 
Enligt glasblåsaren August Jonsson, Årnäs, Forshems sn. f. 1860. 
Upptecknat 1941. För 25-30 år sedan brukade de på bärsöndag ro till Hällekis. Andra bärsöndagen var det 
livsfarligt att komma för slagsmål. Tredje bärsöndagen var den bästa och trevligaste: mindre folk och billigare 
bär. ”En kunde själv få plocka ner ur träden, om en ville.” Ännu för tre-fyra år sedan fick de lov att plocka ner 
några liter för ingenting. Årnäsborna rodde till Hällekis i vanlig ”robåt” för omkring fem personer. Det var inte 
allmän utflykt då. 



 303

Trolleri, skrock, huskurer, sägner, varsel o.d. 
Mor Anna Lisa Ström, analfabet, f. 1851 i Forshem. Knektänka. 
Fadern var torpare och kopparslagare, f. 1816. Han kunde läsa och skriva men hade underliga saker att berätta. 
Hans mor, alltså meddelarens farmor, hade en kväll gått till sitt hem från Forshem. Då kom en flicka med 
utslaget hår springande och sade: ”Möter du någon, så tig!” Strax efteråt kom en riddare ridande och frågade: 
”Har du sett någon?” Farmodern teg. Då red riddaren vidare och kom tillbaka med flickan på sadeln. Men hon 
som hade sett det, blev sjuk! Denna kvinna, som det hände, var nog full med underliga föreställningar. 
En gång hade hennes lille treårige pojke gått vilse – det var Anna Lisas far. Han hade gått bort sig i skogen och 
man trodde, att ”trolla” hade tagit honom, och man ringde i kyrkklockorna efter honom. Då detta inte hjälpte, lät 
modern (alltså samma kvinna som sett riddaren och flickan) dem skjuta sönder hennes vigselring. Det hjälpte 
inte heller. Men efter en vecka kom en karl till skogen för att ”hugga staver”. Han fann pojken, som satt och 
tuggade på en rot. En vit katt hade varje kväll kommit till honom. Pojken var svag och fördes till en gård, där de 
undan för undan gav honom litet mat, så han repade sig. 
 
Anna Lisas mor var inte läskunnig, och hon var ofärdig sedan sexårsåldern, då hon fick värk i ena benet. Det 
andra benet blev större, och hon måste gå med krycka i hela sitt liv. Detta bidrog kanske till att dottern aldrig 
fick lära sig skolkunskaper, hon hade fått börja skolan en gång men mycket snart sluta. Modern hade ändå fått gå 
och ta upp säd, krokig som hon var och i ungdomen måste hon ibland gå med sin krycka ända från Österäng till 
Hönsäter. Hennes bröder fick då följa henne och bära ”krynka” fåra efter fåra, då hon tog upp säd. Men rida 
kunde hon. Hon brukade slänga upp ”krynka” på hästen och rida. Hon dog vid 47 år, men hade då setat lam i 
sidan i tolv år. Troligen bodde farmodern i hemmet, ty Anna Lisa berättade om en julsed med övertro. 
 
Julbad och ”kasta sko” 
Mor Ström berättade alltså från sin barndom i torparhemmet vid Österäng, hur barnen fick bada julbad. Inte de 
vuxna: "Men större ble inte badata. Di gamla fick bara tvätta håret. Di gick allt te sjön nån gång å bada – annars 
hade de la inte gått”, sade den gamla, som nu berättade om julaskrock: 
”Efter badinga om jul slängde di en sko i döra över axla. De gick inte å kasta träskor utan lärskor.” Om tårna på 
skorna vände sig utåt, då skulle någon flytta ut under året. Om tårna vände inåt stugan, skulle någon flytta in 
under året. Farmor var värst att kasta, fast hon var åttio år (tydligen född på 1700-talet) Ungdomen tyckte det  
hela var roligt.  
 
Majregn och grant hår 
Mor Ström, f. 1851, fortsatte att berätta om folktro: 
När första majregnet kom, skulle de alltid gå barhuvade, för att håret skulle bli grant. Anna Lisa hade prövat det, 
och hon hade så grant hår. Men hon fick det avklippt. Det kom en jude en gång och bjöd henne en huvudduk i 
lön, om han fick klippa av hennes hår. Han fick det.  
 
En torparkvinna vid Österäng hade särskilt grant hår. Henne bjöd de en duk och sex servetter för att få klippa 
det: ”Så grant hår hade ho.” Men de klippte av intill huvudet. En annan gång fick hon en huvudduk för det 
avkammade håret. Kullor gick omkring och gjorde broscher och kedjor av det. Jfr kap. om handel och 
marknader. 
 
Skrock vid bakning. Glöd i jästen 
Torparsonen Frans Lind, f. 1862 i Forshem, berättade: ”När en sulle baka, var de schå te veta, var di hade 
bryggat för å få jäst.” ”Då fick en en stor ella-glö (glöd) i jäst för trolldomma.” ”Om en var å fick mjölk, la di 
allti ett saltkorn i.”  
 
Vårleven och vårarbetet 
Gustaf Johansson från torparehemmet på Blomberg, f. i Källby 1859: ”Om jul sulle vi allti baka ena kaka, en 
vårlev. Ho va rund å nöpen i kanten, naggad liksom ett kuggahjul. Vårleven sparades till aftonvard förste dag en 
var ute för vårbruket.” 
De brukade aldrig så förrän de första dagarna i maj. Vårleven skulle vara litet välsmakande och det var vete i 
den, annars var det vanlig deg. Den blev stenhård och måste blötas vid ätningen. 
 
Hulda Karlsson, född så sent som 1882 i torpet Nedre Vessla, Medelplana, berättade om samma sed. (Se 
skildring av Stenhuggartorp i kap. Stenhuggeri). Men hennes skildring av första dagen för vårbruket blev mera 
dramatiskt, ty hon berättade, hur modern mjukade upp vårleven och som en festlighet delade den i bitar åt var 
och en i familjen: ”Å de va så högtidligt!” Kon fick en bit! Tydligen något kvar av gammal rituell högtid i denna 
övertro. Vårleven var av vört. Ett kors var nupet rätt över den.  
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Om vårleven berättade också torparen Kocka-Karl, f. 1853, Medelplana. När hästarna skulle börja vårbruket, 
skulle de fägnas med vårleven. ”De va ena runner (rund) kaka men inget hål i mitten.” Annat bröd hängde på 
stänger. Karl mindes inte, om vårleven var nupen i kanten, men det är sannolikt, ty dottern Cornelia, f. 1893, 
berättade: ”Mor gjorde en vårlev, som hängde på vinden. Den hade hål i mitten och var nupen i kanten.” Den 
vårleven fadern berättade om, som inte hade hål, den var tydligen från hans föräldrahem i samma torp. 
 
Om vårlev av annan form och även utan hål berättade torparsonen Frans Lind, f. på Österäng 1862. Vårleven 
bakades till julen, men Frans mindes inte vilken dag. Han beskrev den så: ”De va fyra rullar i kors”, troligen som 
den vanliga fyrhjuliga gullvagnen. ”Den dag en börja å så, sulle bå djura ha den å den, som drev harva å lite var. 
Di fick lite allihopa.” Den familjen förvarade vårleven torkad, och den mjukades inte upp. ”Den, som hade för 
dåliga tänder, han fick väl cedera.” Det fanns i torpet intet spår till skafferi, utan vårleven förvarades i en stor 
kista, där de kunde ha ”torkater frukt”. Det var körsbär, som de hade köpt på Kullen. (Österäng ligger vid 
Kullens fot). Äpplen hade de ju litet själva. Jfr kap. om bakning. 
 
Kors i smöret, salt i mjölken för kons skull 
Det var en rätt allmän övertro, att man borde lägga ett saltkorn i den mjölk man gav bort. Det var för att inte den 
kon, som gett mjölken, skulle skadas. Och när en ko hade kalvat, lade man en stoppnål =(stål) i mjölkkärlet 
första gången de mjölkade kon, så att ingen skulle skada kreaturet.  
 
I en smörslaga gjordes även för kons skull ett kors överst. Detsamma berättade Hedvig Karlsson i Valåsen. 
Föräldrarna hade gift sig 1883, fadern var född 1853, modern 1852. Den unga torparhustrun fick en del lärdomar 
av sin svärmor, t.ex. att lägga upp smöret i en pyramid och sätta ett kors i mitten. Om smörskärning sade 
svärmodern: ”Ta me skeden tre gånger å kasta i spisen. Då kärnar du å då får du smör.” Den unga tyckte det var 
säkrast att lyda. Att sätta en hästsko över dörren sades vara bra, och stål skyddade mot trolltyg. 
 
Om en häst blev svettig och maktlös, troddes det, att han gick emot något ont. Många trodde, att hästarna såg 
mera än folk, sade Hedvig Karlsson i Valåsen. 
 
En stenring, som ej får röras: Malegrav 
Enligt torparen Gustav Johansson på Blomberg, f. 1859. Vid Martorp på Blombergs ägor ligger Malegrav. Det är 
ett gammalt grustag. Därbredvid ligger nere i marken en ring av stenar. Det är runda gråstenar, som enligt 
folktron inte får röras.  
 
Farliga sysslor 
På dommeronsda (onsdagen i påskveckan) fick en inte göra något, som gick runt, ingen ”kringgång”, sade gamla 
Tilda Almqvist från Sågersta kvarn, f. 1860. På långfredag fick man inte dricka mjölk, ty då skulle man få 
varbölder. Det hade Hilda Gustafsson på Loftarebacken, Blomberg, hört av många i sin barndom. Men i hennes 
eget torparehem brydde de sig inte om det. Hilda var född 1881. 
 
Lussenatta fick man inte mala, ty om man mol den natten, hoppade stenarna upp. Det berättades av mjölnarsonen 
från Medelplana, arrendator Blom, f. 1867.  
 
Att möta en käring var farligt, men det var inte farligt, om hon hade oäkta barn, sade greve Gilbert Hamilton på 
Blomberg, f. 1867. 
 
Det var inte heller farligt att möta Post-Kajsa. Kajsa bar omkring posten i Medelplana på 1870-80-talet, men hon 
var nu också ogift och hade barn! 
 
Skrock vid sjukdom 
I torpet på Valåsen berättade Hedvig Karlsson, f. 1890, från sin barndom, att det brukade sägas, att om ett barn 
blev sjukt, skulle man ta ett glödande kol och släppa ner det mellan kroppen och linnet, bara släppa det igenom. 
Hedvig mindes kuren från en gång på nittiotalet i sitt eget föräldrahem. 
 
Samma kur skildrades av Hulda Karlsson från stenhuggaretorpet Nedre Vessla, också i Medelplana liksom 
Valåsen. Där fanns mycket av övertro. Hulda var född 1882 och hennes mor brukade försöka metoden med det 
glödande kolet, när barnen blev sjuka. Hon hade också för sig, att det skulle vara bra, att det sjuka barnet satte 
sig på stenen utanför förstukvisten med ”röva” bar. Hulda hade gjort det em. gång, men blev då sämre.  
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Begrava levande mot kolera 
Hedvig Karlsson i Valåsen, f. 1890, berättade om kolera i hennes mors ungdom. Modern var född 1852, och 
kolera gick i Vänerbygderna 1866. Antagligen avses den epidemin. Folk trodde då, att koleran skulle kunna 
hejdas, om man begrov någon, som inte var riktigt död. Det hände i Källby, att man verkligen begrov ett par 
gamla ogifta kvinnor, fast man inte var fullt säker om att de var riktigt döda. De hade koleran. Och sjukdomen 
slutade då i den orten, förmälde historien.  
 
Trollgubbar 
Gustaf Johansson, f. 1859, bosatt på Blomberg, Husaby, berättade: 
Grille var en stor gubbe, som bodde i ”Kinne-Vedums bu” (by). Grille var känd som trollgubbe. Han kunde ”ta 
makta” från andras djur. När han for till Lidköping med sin magra häst, var den inte trött alls, men de andra var 
svettiga, för gubben ”tog makta av dem”. Han kunde också tala om, var förlorade saker fanns. En duk kom bort i 
en gård, och pigan gick till Gille. Han sa: Titta efter i en viss låda i den och den gården: där ligger hon. Pigan 
lydde och fann duken. Men det blev sådan osämja på den gården, så det blev skifte.  
 
Lasse på Berget 
Lasse på Berget var egentligen skytt och kalkbrännare i Husaby. Han trodde själv, att han kunde trolla, berättade 
Hilda Gustafsson från torpet Loftarebacken, f. 1881. Hon kände honom i sin barndom. Lasse trodde, att om han 
lade ut hästskor på bordet, skulle han få veta, vem som hade gjort honom illa: det skulle vara den första som kom 
in då. Men en gång kom lilla Hilda in ett ärende i hans stuga, medan han höll på att lägga ut sina hästskor. Då 
muttrade gubben mildare: ”Ja, du barn har inget ont gjort.” Ida i Hallamarken, f. i Husaby 1851, bonddotter, 
visste mycket om Lasses underliga hem. 
Själv trodde Lasse, att han kunde råda över vädret. Han brände kalk på Nils-Arvidsgården, där Idas man också 
arbetade. De brände kalk alldeles intill trädgården och anlade fruktträdgård där. Det blev mycket frukt. Men 
Lasse ville inte bo i en sådan gård. En gång, då han var ute på jakt, såg han, att berget sköt ut som ett tak av 
sandsten. Det var sista foten av Kinnekulle vid Nils-Arvidsgården och länsmansgården. Där under hållen byggde 
Lasse sig ett hem med berget till tak och till en av väggarna. Vatten sipprade ur berget, men Lasse murade en 
spis med träspjäll, stoppat med trasor. Till skorsten tog han en cylinder, som han fått på mejeriet. Han 
tapetserade med ”träslaner, som skjula berget”. Framför dem var det säckväv och så tapeter på väven. Det var 
tapeter också i taket. Under sängen och soffan var det inget golv. Golvet bestod av några bräder med matta 
ovanpå. Det var fuktigt inomhus. På taket odlade Lasse ärter och potatis. 
 
Varsel och spökerier 
Sjöarn var också en gubbe, som det gick underliga historier om. Han berättade gärna spökhistorier, och barnen 
gick gärna till honom. 
 
Tilda Almqvist från Sågersta kvarn, f. 1860, berättade, att i hennes barndom fanns det bara ett enda boningshus 
vid Råbäcks hamn, och det var där Sjöarn bodde. En gång sade han: ”Nu händer det snart något, för en hund har 
setat på brygga å gläfst.” Det blev svår storm, så en båt, som kom in i Råbäcks hamn hade måst kapa båda 
masterna och blev vrak. En annan av hans historier var denna, som skulle ha hänt på Carl Klingspors tid: 
Det var en skeppare, som med besättningspojke brukade segla på slup från Karlstad till Råbäck. Mellan 
Värmlandsnäs och Dalbosjön fick de se en ångbåt, som kom rakt på dem. De satte upp lanterner, men båten 
försvann. Pojken blev så förskräckt, att han stöp på däcket. Skepparn sade då till förvaltarn på Råbäck, ”att nu 
blir det snart någon, som går under”. Och efter åtta dar gick ångbåten Triton i kvav och kom bort. 
Båt med fyllda segel i stilla väder: dåligt varsel. 
Det ansågs bland folket, att man ibland under ”stillvär” på Vänern kunde få se en båt, som for över sjön för fulla 
segel. Det bådade dåligt väder med blåst. 
När sjöfåglarna drar sig inåt land, bådar det dåligt väder, sade man förr. (Men detta är nog en ganska allmän 
uppfattning, som inte hör till skrocket, fastän man berättade det så.  
 
Herrgårdsspöken på Kinnekulle 
På Hönsäters herrgård lär det inte var så ovanligt, att det ”spökar”. Huset är byggt av general Stake 1667. Det har 
tjocka sandstensmurar. Det sägs, att Stake ibland visar sig, men han gör intet ont. 
 
När Disponent Nils Danielsen kom dit med sin maka för att bese sitt blivande hem – han tillträdde chefsposten 
vid Skånska Cementbolaget efter Hellekisbolaget 1928 och stannade till 1944. På natten såg fru Lisa Danielsen 
alldeles tydligt den gamle generalen stå vid fönstret i gästrummet i månskenet. Märkvärdigt nog blev hon inte 
rädd. Hon fick för sig, att den gamle ägaren ville titta på nykomlingarna, så hon tog det lugnt. Maken sov hela 
tiden. Sedan fick hon höra flera berättelser om Stake, som visat sig på Hönsäter. 
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Men herrgården har även ett annat ”spöke” en gråklädd dam, som visar sig, när något sensationellt ska hända 
husets invånare. Det hände 1940. Två personer såg henne i samma vecka. Det var i april, då Danmark och Norge 
ockuperades av Tyskland. En av disponentens söner gick ut som frivillig till Norge. En morgon i april stod den 
gamla pensionerade barnsköterskan Nanna, född 1861, i sitt fönster, som vette ut mot gården. Hon såg då en dam 
klädd i brun luva och brun kappa komma uppför trädgårdstrappan. Händer och ansikte kunde Nanna inte se. Men 
damen var ståtlig. Nanna såg henne, tills hon kom mellan salsfönstret och serveringsrummet. Nanna vände sig 
om för att sätta glasögon på sig, men då hon åter tittade ut, var damen försvunnen. Man undrade, om hon kunnat 
vara maka till gamle general Stake? 
På eftermiddagen stod husjungfrun Karin och diskade i serveringsrummet, som ligger mellan salen och köket. 
Karin trodde det var matmodern fru Danielsen, som den dagen var gråklädd, då hon märkte, att en gråklädd dam 
gick förbi hennes rygg in i köket. Hon lade ifrån sig arbetet och följde efter till köket för att höra efter vad 
matmodern kunde vilja eller dylikt. Men i köket såg hon ingen. ”Vart tog frun vägen?” sade flickan förvånad, 
men ingen svarade. Någon fru hade alls inte gått där då. Strax efteråt fick disponentfamiljen det verkligt 
sensationella budet, att sonen skulle ha stupat i Norge. De reste samtliga till gränsen för att ta reda på honom, 
men där fick de glädjebudet, att det var ett misstag: han levde! Men chocken hade varit stor. 
 
Svarta Damen på Råbäck 
En svartklädd dam visar sig ibland i Råbäcks trädgård. Det anses icke vara ett gott omen.  
 
Sägen om Hestings kyrka 
Stenhuggaren John Wester i Västerplana, f. 1871, berättade, att det går en sägen, att socknens första kyrka skall 
ha legat på ”ena klippa”, ett 15 meter djupt stup mot sjön Vänern på Blombergs ägor inom Västerplana socken. 
Det är på sandstenskleven, och stupet bär i folkmunnen namnet Hestings kyrka.  
 
Skrock - En trollgubbe i Kinne-Vedum 
Enligt Gustav Johansson, dagsverkare från Blomberg, f. 1859 i Husaby sn. Grille var torpare i Kinne-Vedum och 
känd för många trollkonster. (Jfr kap. om hag) 
Han tjuvmjölkade med hank och han kunde ”ta makta” från andra djur. När han for till Lidköping med sin magra 
häst, var den inte trött alls, men de andras hästar var svettiga. Gubben ”tog makta” från dem.  
Grille hade berättat för Johansson, att han ställt till skifte i en gård. Det gick till sålunda: 
En duk kom bort. Pigan i gården gick då till Grille och frågade, om han kunde hjälpa henne. Han bad henne titta 
i en viss låda på en annan gård. ”Där ligger hon!” Och det gjorde den. Det blev sådan osämja, att det blev skifte. 
Grille var en stor, led gubbe i Kinne-Vedums by. Han var gift, men de ”trodden inte gôtt där”. 
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Kinnekullebornas varg- och jakthistorier 
 
Det finns inte så litet folkminnen om vargar på Kinnekulle eller i angränsande bygder. Enligt den mycket 
vederhäftige stenhuggare Anders Törn, Österplana född 1869, skulle de sista vargarna ha spårats på Kullen i 
hans barndom i början på 1870-talet, när han var två-tre år gammal. 
Törn hade dessutom flera varghistorier, som vittnade om människors rådighet vid anfall av de farliga vilddjuren. 
Många gånger både i Törns och andras historier besannade sig folktron, att man kunde skrämma gråben med 
oväsen. 
Han hade också hört att vargen tyckte om färskt bröd, så det vore bra om man hade bakebröd att slänga åt djuren, 
samma upffattning hade flera andra berättare. 
Varggropar var ju ett känt sätt att fånga var i, det beskrevs nedan. 
 
Varg vid Hellekis 1771 
Den holländska borgfrun på Hellekis Sara Posse född Düben, skrev i ett brev daterat den 10 junius 1771 om livet 
på gården och beklagade sig över vargarnas härjningar. Hennes stavning är bibehållen: ‘Män äro ganska plågade 
i detta år af ogur (odjur) vilket gör stor skada öfver alt, i förra veckan så ref variarna 4 får för mig stracks 
nedanför gåln om eftermiddagen, --- di har hållit många skall men allt förgeves. 
 
Varg på Rappet på 1840-talet 
Hedvig Karlsson i Valåsen född 1890 hade hört följande historia av Greta Fyhr född omkring 1840. Så hette hon 
som gift, förut kallades hon ”Kalle Falkens Greta”. Då hon var en liten flicka bodde hon vid Röjan, där är nu 
tegelhuset Mauritzdal.  
De hade en granne, ”Rappa-Maja”, en gumma som bodde ovanför Valåsen. Detta torp kallades ju förr Rappet. 
Möjligen hade Valåsen ärvt namnet av hemmanet, där Rappa-Maja bodde. 
Vargen hade rivit en sugga för Maja, så att de måste slakta den. Rappa-Maja hade en saltbalja på vinden och där 
lade hon fläsket. Men vargen hade tydligen föresatt sig att han skulle ha suggan. Förmodligen var det samma 
varg som kom och försökte tränga in på vinden över taket och genom någon glugg. 
Det är litet osäkert om han kom in eller ej. Men grannens Greta, som berättat historien, fick springa till 
Djurgårdens torp. Hon kunde knappast tala rent men ropade” Vargen äter opp säemora so” = Käramor so. 
I Hedvigs ungdom var det bara bondmoror, som kallades Kära-mor. 
 
Varg vid Råbäcks hamn 
Kocka-Karl född 1853på Råbäcks, Medelplana berättade. 
En gumma blev förföljd av ett grått djur en gång. Hon visste att man borde ge vargen bröd. Hon hade just fått ett 
par brödkakor. Hon ”noppa sönder” brödet och vargen åt upp det undan för undan. Men det var bara en hund! 
 
En verklig varghistoria hände vid Råbäcks hamn för 50-60 år sedan sade berättaren 1940. Händelsen måste alltså 
dateras ganska sent till omkring 1880 eller rent av fram mot 90-talet, om det kan vara riktigt (Jfr den 
vederhäftige Törns skildring från 70-talet) 
Karl skildrade alltså hur en räv kom springande för livet vid Råbäcks hamn. Den löpte ut på glansisen. Där låg 
frusen hästspillning och räven tog spjärn där. Vargen hade hög fart och for långt förbi av bara farten. Då vände 
räven, det blev ny kapplöpning mot land. Flera gånger kom de två tillbaka ut på isen, men till sist såg man dem 
inte mer. Folket trodde att vargen hann upp räven.  
 
Byalagets åtgärder mot vargarna 
Skallgång och varggropar. Varggårdar med gubbfigurer på snören 
Enligt Kocka-Karl född 1853 i Medelplana, Carl Apell född 1870, Kålland men bosatt vid Råbäcks hamn. Där 
bodde också A.G. Nyström född 1864. Båda de sistnämnda hade varit stenhuggare på Hellekis, Medelplana. 
När varg hade spårats blev byalaget uppkallat till skallgång. Både bönder och torpare fick vara med ”Å så stod 
då skôtta (skyttarna) på en viss plats å di andra sulle omringa vargen i skotthåll för dem. Di grävde groper, 
vargagroper å där tjura di nåt djur. Di hade ena varggrop på Hönsäter men fick en berguv där. En torpares häst 
kom ner där”. 
Vid Blomberg hade de fått en räv i en vargagrop. En dräng hoppade ner, men då passade räven på att springa på 
honom att komma lös. Nedanför Råbäck var en varggrop omkring 200 meter från sjön. Vid Gröna Salsliden var 
”ena stora vargagrop” på Kullens södra slänt i Österplana. 
Det var i själva verket varggropar här och var i skogarna. Gropen var vidare i botten och sidorna var klädda med 
skrädda stockar, så att de fångna vargarna inte skulle kunna hoppa upp. 
De skrädda stockarna var tuktade, släthuggna, så de var hala. 
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Skrätt timmer var behandlat med yxa, så det blev lagom tjockt. ”Numera sågar di ét” Man satte ibland ankor eller 
andra fåglar i gropen. Dessutom satte de ut linjer i skogen = uthuggningar 50 m breda tvärs över skogen. Man 
drev ut vargen i linjen. Det stod då drevkarlar på ena sidan och skyttar på den andra. Apells far, som var född 
1831 såg omkring 1853 en varg, då var han var borta och tjänade bonddräng. Detta var troligen på Kållandsö. 
 
Manne Wikström född 1854 i Viksnäs, Hönsäter, Österplana.  
Han berättade, att fadern fiskare i Viksnäs född 1817 han hade varit med när de gick skall efter varg. De hängde 
upp varggårdar med gubbar på snören. 
”De va oppe i Holmestad å Fullösa där borta igenom. Jag tror de va på våren di gick skall. I fars ungdom va de 
mycke varg. Di rev mycke kreatur. Di sulle driva ut dem ur varggården, så jägarna kom åt dem”. När Manne var 
liten” kom de allt vargar från Värmland över sjön, så di bommade före husen för kreaturen”. Man såg spår efter 
dem, en gång kom det 15 vargar till Kållandsö från Värmland över isen. De rev ihjäl så mycket kreatur, innan 
man fick göra av med dem, detta hände i faderns barndom, alltså troligen på 1820-talet. 
 
Maria Johansson född på Österäng, Forshem, nu på ålderdomshemmet. Hennes farmor född 1821 hade berättat 
att en gång då hon var barn, hade barnen varit ensamma hemma. Då hände det, fast det var sommar att det kom 
en hel flock vargar. De rev alla fåren, sedan gick de. Det blev skallgång och man fick död på en varg. Den gick 
de med till greve Hamilton och han köpte den. Berätterskans egen mor hade sett varg. 
 
En varghistoria från Fullösa ungefär samma tid 
Cornelia Larsson född 1893 i Kleven, Råbäck berättade om mormodern som var född 1822 och tjänade bondpiga 
i Fullösa. Där gick vargen genom byn en vinter omkring 1835. 
 
Varg mellan Österplana och Medelplana 
Cornelias farmor hade en gång varit på väg ett ärende och gick ungefär i lövskogen mellan Österplana och 
Medelplana. Hon var då en ung flicka. Då kom en varg med en gris i högsta hugg. Hon trodde det var en stor 
hund. Men så kom vargen till ett hag och orkade inte hoppa över med grisen. Vargen blev skrämd och släppte 
den. Grisen kullrade om några varv och sprang hem. Tösen fortsatte sin väg och uträttade sitt ärende. 
 
Karl Jonsson, torpare på Råbäck född 1861. 
Hans mor hade mött tre vargar ½ mil från Skara ”Di titta på henne å ho titta på dem å di gick förbi. Det var i 
skogen. Hon uträtta va ho skulle”. 
 
Jonsson och hans gamle rumskarat på ålderdomshemmet, Råbäck Gustaf Johansson på Blomberg född 1859 
tillfrågades om de hört något om varulvar, men svaret blev negativt.  
 
Varg och bröd i Vättlösa 
Smeden Sanfrid Hvass på Gössäter född i Fullösa 1873.  
Hans mormor bodde i Vättlösa socken. En gång råkade hon ut för varg. Hon hade fått två brödkakor på ett ställe 
och skulle gå hem. Men på hemvägen kom en varg, hon kastade bitar av brödet åt den undan för undan och 
räddade sig på det viset. 
 
Varg skjuten vid Kullatorp, Medelplana 
Enligt rättardottern Mia Magnusson, född 1873 på Hjälmsäter på 1850-talet blev en varg skjuten vid Kullatorp, 
men jakthunden blev tagen av en vargflock. 
Vargarna hade sitt tillhåll på Kullen. 
Rättarmor hade berättat mycket om varg i Sil socken (åt Götene till). Där brukade de höra vargar tjuta. Barn 
bodde i en liten uterstuga på en gård, där hörde de på hösten en varg stå vid fönstret och tjuta. Det var stor fasa, 
innan fadern kom hem till barnen, men vargen gav sig av. Det var tydligen rättarmors egen barndomsminne. När 
rättarn var pojke, skjutsade han prästen och då hade en vargflock gått där upp över Medelplana. De var ängsliga 
men de hörde ej av den.  
 
Varg i Västerplana 
Enligt Mia Magnusson född 1873 i Medelplana. 
Morfadern till hennes make hette Johannes Andersson i Västerplana. Han släppte ut sin häst och trodde den 
skulle klara sig ensam. Men vargen kom och tog död på hästen. 
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Enligt stenhuggare Johan Wester, född i Västerplana 1871. 
”Det var vargar i mi mors tid. Di gick förbi Per Persgården i Västerplana sju stycken vargar å titta in genom 
fönstren. Mor bodde där då. Det var nog omkring 1850” 
 
Varg i Forshem 
Mor Anna Lisa Ström född 1851, torpardotter från Österäng berättade 1941, 90 år gammal, att när hennes 
morföräldrar bodde i Forshems by, hade de sina får i Österäng. 
Men de fick ofta ej tillbaka dem, ty det fanns varg i trakten. Mor Ströms mor gick med krycka. När hon slaktade, 
bad hon om en skarp ”hack” att slå vargen med. Hon ämnade också slå till honom med kryckan. Men den 
gången kom han inte till gårds. 
 
Varg  på Helledal, Forshem 
Torparfar till Frans Lind född 1862 på Österäng berättade, att vargen höll på att ta deras lilla hund vid Helledal. 
”Far” var pojke då och började föra oväsen, när hunden kom och sökte skydd. Då sprang vargen. 
 
Varg i Broby mellan Husaby och Skara 
Stenhuggare A.G. Nyström född 1864 på Hellkis berättade om sin far, att han och en kamrat stod och ”trask” på 
logen med en slaga och skulle gå hem. Detta var nere i Broby ”sör över” mellan Husaby och Skara. De hade 
”bakebrö”. Det ville vargen ha. De hade tydligen misstänkt att de kunde möta varg. Där var också en ”sägen” om 
vargen, att han inte gärna vill gå bröstgänges och att om man släpar något efter sig, så törs han inte heller på 
människan bakifrån. 
De här karlarna tog störar och släpade efter sig, när de fick se vargen.  
 
Vargar i Österplana 
Enligt stenhuggare Anders Törn född 1869 i Österplana. 
Törns far, även han stenhuggare hade berättat om varg, han var född 1842 eller 1843. I dennes barndom alltså 
omkring 1850 bodde en gumma i en backstuga med sin syster. Stuga låg på rödstenskleven under Masagården, 
som nu hör under Törnsäter. 
På natten skulle gumma ut för ett behovs skull. Hon hade tagit fårskinnspälsen på sig och satte sig. Då kom en 
varg. Han tog hela gumman och slängde upp henne på ryggen. När han sprungit en bit neråt ängarna, lade han 
ner henne. Hon låg stilla som en död. Han nosade och vädrade på henne, flera gånger vände han om och gjorde 
likadant. Sedan sprang vargen långt ifrån henne och tjöt för att tillkalla flera vargar. Hon måtte ha varit för tung. 
Men då passade gumman på att kasta pälsen och sprang hem, så fort hon orkade. Men när hon smällde igen 
dörren, slog vargtassen i. 
Det var nu en hel flock vargar. Det var jordgolv i stugan. Odjuren började gräva under jordgolvet och kom in 
med tassarna under själva syllen.  
Gummorna högg av en vargtass. Då blev det blodlukt och då råkade vargarna i slagsmål med varann och slutade 
att söka sin in. 
Efteråt fann man pälsen alldeles sönderriven. Den hade sysselsatt dem en stund. 
 
En gubbe blev förföljd av vargar. Han hade hört, att det skulle vara bra att dra en granruska efter sig. Då gick de 
inge längre än till ruskan. Men då han kom hem, hoppade en varg upp på gärdesgården före honom. Gubben blev 
rädd och skrek förfärligt, men då blev också vargarna rädda och sprang sin väg. Det var tre stycken, de sprang så 
gubben hann in. 
 
Skrämma varg med tjut  
Forbönder på Vänerns is 
På stenhuggare Törns fars tid en gång på 1850-talet för 40-50 for bönder på Vänerns is från Vänersborg till 
Kristinehamn och Karlstad med sirap och andra varor. Det var forbönder från Österplana, Fullösa och Kestad. På 
vintern skaffade de sig extra förtjänst som forbönder. 
När de bette hästarna = gav dem mat ute på isen, ställde de dem i en ring med huvudena vända inåt. Innanför 
hästringen hade de vagnarna och folket, som skulle äta. Då kom en flock vargar på natten, en var tydligen 
ledarvarg. De andra kom efter i en rad, så att de gick spår i spår. En ruskig mängd vargar. 
 
Men en ung bonde Hedberg från Klockaregården i Kestad hoppade upp på en vagn och tjöt till så gränslöst mitt 
för ledarvargen. Varglocken hade då redan gått runt några gånger för att se var de bäst kunde anfalla, men vid 
bondens tjut blev gråbenen skrämda. De hoppade undan, kom tydligen ur sin anfallsplan och blev förvirrade, så 
att de lade iväg åt alla håll. 
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Törns skildring av ”de sista vargarna på Kinnekulle” 
När Törn var 2-3 år gammal, alltså 1871-72 spårades enligt honom Kinnekulles sista vargar. Det var i Nolgården 
på Törnsäter. De hade varit inne hos Stor-August, hustrun hade gått ut i uthuset på natten. Då hörde hon vargen 
riva på svinhusdörren och svinen grymtade. ”Då börja ho föra oväsen, ho skôja å stampa må träskorna” ute på 
gårdens ”stenhaller”, då sprang vargen. När karlen hann dit var vargen borta. Vargen  hade rivit södner 
svinhusdörren (Jfr Med en annan uppgift om sena vargar på Kullen). 
 
Några jakthistorier 
Stenhuggare Anders Törn berättade om Ljung 
En tjuvskytt 
Ljung var en gammal soldat, ivrig skytt på Skiöldebrands tid, men inte mindre känd som tjuvskytt. Han hade sitt 
gamla knektagevär. Han och Skiöldebrand möttes en gång i skogen, men det råkande vara på de markerna, där 
Ljung höll till ”Ljungs marker” kallade berättaren dem. Men Ljung var väldigt stark. Han lade helt enkelt ner 
Skiöldebrand. En stock som inte fyra man i Forshem kunde rå på den lyfte Ljung ensam. 
Men en gång blev han stukad av en kraftig mejerska, som han ville röra. Hon högg sig fast i hans skägg och 
tryckte up hans huvud mot väggen. Där stod han och flämtade ett ”släpp!”. Sedan släppte hon och sprang och 
kamraterna stod och skrattade. 
Men egentligen var Ljung omtyckt och hade ett lugnt sätt. Men han söp och han kunde ryta. 
Törn uppgav att en lärare från Fullösa ”August i Lillgårn” sommaren 1941 skrivit om Ljung i Nya Lidköpings 
tidning.  
 
Skickliga skyttar i Forshem 
Torpare Frans Lind, Österäng, Forshem född 1862, berättade om en kronojägare Nygren och dennes son. 
Nygren jagade mycket. Det berättas, att han en gång drev upp räv på kronoparken i Forshem med två stövare. De 
jagade räven uppöver Kinnekulle genom Lidköping och ut på Kållandsö och sedan tillbaka mot staden. Då hade 
kronojägarn hunnit kalla in till stán ”å mötte räv å hundar ve Sannera ve Felsbäck. Där skåt han räven, sa han, å 
sen fick han bära bå den å hunda hem!”. 
”Nygren va så möet ihop me Hamiltångara å jaga me dem. Detta va länge sena” 
Nygrens son Otto var en ändå värre skytt. På Hönsäter stod ett par gamla gubbar och talades vid. Den ene satte 
sig på sin käpp, som han stödde bakom. Otto Nygren tog och sköt ett skott rätt igenom käppen, så gubben 
ramlande. 
O Nygren kunde faktiskt skjuta tre-fyra änder efter varann i kull. 
 
Forshemsfiskare berättade om Värmlandsvargar 
Fredrik Karlsson född 1868 i Friheten, Forshem, fiskare, skeppare mm. 
I Borgvik i Värmland, orten som Skiöldebrands kom i från till Hellekis, där hade Fredriks mor sett varg. Hennes 
far var korpral. Hon såg ända till ett tjog vargar som gick efter varann. Men de var knepiga och gick spår i spår, 
så det som ut som om bara en var hade gått där. 
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Forngravar och ortnamn i Österplana 
Enligt stenhuggare Anders W. Törn, f. 1869. 
I Österplana socken ligger den stora Skagaheden: ”Skagahea.” Skagen eller som många säga Skagern är namn på 
en by och används flitigt. I kyrkböckerna talas om Norra och Södra Skagen. 
Gössäter har enligt Törn fått sitt namn efter de gamla jättarna. 
Örnekulla by skall enligt sägnen ha fått namn av jättarna Öra och Kulla. 
På gården Kärrtomten (enligt gamla jordeböcker Kerretomten) vid Skagaheden har Törn funnit flera forngravar 
och sannolika forngravar. Uppe vid själva gården finns en stenkulle, som troligen är en forngrav. När de harvade 
där på 1880-90-talet, fann de skelett, som fick ligga där i jorden. 
Mellan gården och ladugården ligger ett stenrös, troligen en grav. Det står stenhällar på kant. 
Ute på Skagaheden djupt ur jorden inte långt från gården nära Skånska Cementbolagets stenbrott där uppe kan 
man se litet av en lodrät stenhäll sticka upp samt ett par stenar, som Törn tror är gravens gränsstenar. Detta 
område äges nu av Skånska cementaktiebolaget. Törn fann graven ute på heden någon gång på 1880-talet. Den 
är icke undersökt, säger han alldeles bestämt. 
När cementbolaget började bryta sten på heden, ville de stjälpa av slagg o.d. alldeles där Törn funnit den troliga 
graven på heden. Han lyckades den gången avvärja detta. 
Vid Österplana kyrka finns en forngrav, säger Törn, den skall vara utgrävd av plundrare, tror han, men 
stenhällarna syns. En mängd gamla handlingar från gammal tid, bl.a. bouppteckningar från 1700-talet lär finnas 
hos Olagus Svenssons dotter Hanna, gift i Ledsjö. Det är handlingar från Storegården, Kesta. 
 
Gammal ”krater” och vattenvessel i Österplana 
Enligt stenhuggare Anders W. Törn, f. 1869. 
Väster om Kärrtomten och Mellomgårn låg förr en gammal damm, som såg ut som en ”krater”. Där var ständigt 
vatten och den kallades Bjällebrunn. Det var ”ena bra rak väggbrant” ner till Bjällebrunn. Nordvästkanten var 
nästan lodrät, nog ett par meter hög. Norra och södra kanten var långsluttande. Barnen seglade på isflak i 
dammen. 
Väster därom finns en kulle med block på block uppkastade. Törn tror de är av vulkanskt ursprung, ty det är 
samma sorts sten som omkring Bjällebrunn. Troligen kom vattnet i Bjällebrunn från ”ena vattenvessel” = en 
vattenådra, som springer upp i dagen. 
 
Gå te vessla ”vesjla” etter vatten, brukade man säga. 
Invid Kärrtomtens byggnader finns ”ena vessel”, som anses komma ifrån Bjällebrunn. Troligen har den 
underjordisk förbindelse med ”vessla”. På nittiotalet fylldes Bjällbrunn med gamla stengärdesgårdar och med 
sten ur åkrarna. De har hållit på med det i många år. Jfr namnet Vessla på torp i Medelplana vid rinnande källa. 
 
Avskrift av en avskrift av ett brev till Riksantikvarien från K.E. Sahlström 
Till Riksantikvarien. 
På genomresa har jag i dag besökt Österplana på Kinnekulle och besiktigat de av fru Märta Tamm-Götlind efter 
uppgifter av stenhuggaren Anders Törn anmälda forngravarna på Skagaheden och på Kärrtomten. 
De förstnämnda utvisades av herr Törn. Den ena var ett litet, ojämnt röse, gräsvallat med synlig kullersten av 3 
m vidd och 1/3 m i höjd med en 25 cm djup fördjupning i mitten, vid vars östra sida syntes överkanten av en 
meterlång, 20 cm tjock, upprättstående kalkstenshäll i N-S. I sydkanten framträdde också en ½ m lång överkant 
av en kalkstenshäll i O-V, lutande mot söder. Sannolikt en liten gravhög med stenkista.  
Dess läge: Från lägenheten vid landsvägen 200 m S om Vässäter (top.bl Mariestad 1:100000. 1930) är i 
riktningen V20(grader) S 70 m till en elektrisk ledning och därifrån i samma riktning 80 m till röset, som ligger 
på öppen mark med spridda enbuskar vid kanten av en rad kalkstensflishögar och ett par m SO om en dylik. 
125 m SSO från detta låg det andra röset, bland enbuskar och några m S om en ung tall. Det var ett litet, 
gräsvallat röse med synliga kullerstenar, 4 m i vidd och ¼ m i höjd. Begränsningen oregelbunden men möjligen 
gravröse. 
 
På Kärrtomten, i trädgården och på omgivande åkrar ligga flera små rösen. Åtminstone de flesta synas vara 
odlingsrösen. I nordöstra hörnet av trädgården fanns invid stenmuren ett delvis gräsvallat röse av kullersten, mest 
kalksten, av en 5 m vidd och ¾ höjd. 40 m söder därom i sydöstra hörnet av trädgården var ett liknande med kal 
kullersten i mitten och gräsvallade kanter, oval, ehuru intet bestämt tydde därpå. 
Mitt emellan gårdsplanen och landsvägen var i åkern ett mera välformat röse, gräsvallat, av kalksten, 5 m i vidd 
och meterhögt. Möjligen gravröse. 
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Den på 1890-talet på gården anträffade hällkistan finnes omtalad i mina uppteckningar 1919. 
Avskrift av denna rapport torde tillställas fru Götlind. Inga övriga åtgärder nödvändiga. 
----------------------------------- 
Gössäter den 19 augusti 1943. 
Vördsamt 
K.E. Sahlström 
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Ord och uttryck 
 
”Begåvning” -  fästegåva 
 
Enligt Petrus Törnqvist, f. i Medelplana 1893. 
”Selkeduken kallades begåvninga jämta psalmbok.” 
Äkta schalar fick de mycket i rikare hem. De kallades dem fästegåva. 
 
Brike, spisabriket. 
Spisabriket eller bara briket = spishylla. Enligt Hedvig i Valåsen m.fl. 
En utskjutande list upptill på de öppna spisarna. Där lades vantar, strumpor m.m.  
 
Bunkalag 
Bunkalag = supkalas enligt baron V. Klingspor. 
 
Förtovater = oordning, rufsig o.d. tovig 
Förtovater, ett ord, som omnämndes av stenhuggare Törn, f. 1869, sedan han nämnt linredskapet tove = en oval 
sak, hel, ej urgröpt, smal åt båda ändarna. På toven upplindades linet, det vill säga linfibrerna före spinningen. 
Tove kan möjligen vara samma föremål, som av en annan, fru V. Bengtson, Österplana, kallades spolspets. Törn 
vågade inte själv yttra sig i frågan om ordet ”förtovater” hade sammanhang med toven, men han väckte i alla fall 
diskussion om ordet just i det sammanhanget! 
Om ett plagg var oordentligt ihoplindat, det kunde vara väst eller tröja eller annat, kunde man säga, att saken var 
förtovater eller ihopatovater.  
En katt kunde se riktigt ”förtovater” ut, om barn lekt med honom, så han blev rufsig. Det hette, att barnen ”valka 
katten”. 
 
Lätthelgdagar = annandagar 
Enligt Mor Lidbeck, f. 1852 i Medelplana. 
Lätthelgdara = lätthelgdagar = annandagar. 
 
Klappestol 
Klappestolar enligt Tora Undén, Gössäter. 
= stora flata kalkstenar på sköljbassängens kant till klappning av kläder vid tvätt. (Jfr tvätt i gemenskapsarbeten) 
 
Jularöste 
Jularöste = plundring av julgran eller julkrona omkring 20-dag Knut. 
 
Några tidsbestämningar o.d 
I aftes = i går kväll. 
I jånse = för en stund sedan. 
En kvällsitta = arbete om kvällen. 
 
Lo-os = glödos 
Glo-os = glödos = kolos. 
”Skjut inte spjället än, för det blir glo-os”, enligt Törn, f. 1869. 
 
Syllen 
Enligt Anders Törn, f. 1869, Österplana. 
Syllen var fot-trät = den första stocken i stugans vägg, räknat nerifrån. 
Någon gammaltidens stuga finns enligt Törn sannolikt inte kvar på Kinnekulle. 
 
Pock-rätt 
Pockerätt (slutet o-ljud) ett drastiskt ord, som gärna används av folket på Kinnekulle, särskilt av torparna. Det 
innebar alltså huvudgårdens rätt, att ta ut dagsverken vid den tid det passade gården utan hänsyn till torparens 
eller hans hustrus personliga förhållanden. 
”Husbonden hade sån pockerrätt över torparna.” 
Ordet tillämpades i all synnerhet ofta, när det gällde hustrurnas dagsverken oberoende av hem och barn. 
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Numera används ordet bara av gammalt folk (upptecknat på 1940-talet), men på skämt kan det nyttjas även av de 
yngre. Ordet pockerrätt kan också där användas i bildlig bemärkelse, ex. ”Du har då sån pockerrätt på en = du tar 
dig då sådana friheter att befalla.” Man kunde även få höra uttrycket att ”ha pock på något”.  
 
Krokord = insinuation m.m 
Enligt Klas i Skärpingen, f. 1856. 
Krokord = insinuation ungefär. 
Den gamle meddelaren använde termen om sin konfirmationspräst omkring 1870, troligen i Husaby. 
Han var ”krokorlir = krokordig ”ty han brukade lägga krokol ” = han märkte ord och vände på, ”förvände” vad 
man sade. ”Han kunde förvilla barna med sina frågor.”  
 
Sätta = lyda 
Att använda verbet sätta i betydelsen lyda lär ha varit vanligt över hela Kinnekulle. 
En mor kunde säga: ”Du sa sätta mek” = du ska lyda mig. 
Rikssvenskans sätta hette däremot säta, ”Du sa säta dek” = du ska sätta dig. ”Nu sa vi säta poteter.” ”Du får sätta 
nu”, sade mor i Valåsen, Medelplana till barnen förr. Aldrig använde hon ordet lyda, utan det lärde barnen i 
skolan. Sättesam betydde lydig. 
 
Bärnamn i Kinnekullebygden och potatis m.fl. markens ”frukter” 
Jorbär = smultron 
Jolehatta (jordhattar) = backsmultron 
Det växer ymnigt av dem på Skagahea = Skagens hed, Österplana. De är litet avlånga. Själva fodret bildar som 
en hatt. Rätt sällsynta. På somliga platser är de något större än vanliga smultron, och de mogna litet senare. 
Slinner = blåbär. Skräddarslinner = svarta, blanka blåbär. 
Blåbär = odon 
Ullbär = hallon 
Nuper, nyper = nypon 
Tjuper = nypon, även tjyper, men mera tjuper. 
Tjyp-buskar, men tjupepryl = redskap att ta ut tjupelössen med. 
Tjupemos, tjupekalas. 
Knoler = potatis. Knolemosastöt, knolepannekaka m.m. 
Rotabaggar = kålrötter. Rotabaggamos. 
Rotaklôv = rotaklöv, kålrotskiva att lägga på bröd i stället för smör: ”de sulle änna vara sågel på bröt”. Det 
brukade vara en bra tjock skiva. Om en del bondpigor på Kullen för mycket länge sedan berättas det, att de som 
första morgonmål kunde få en sup och en rotaklöv. 
 
Namn på lövängar, betesmarker o.d. på Kinnekulle 
Röjera var lövängar, där torparna på Vesslarstorpen fick låta sina får beta. Särskilt gällde det Lång-röja ovanför 
rödstenskleven vid torpet Övre Vessla (namnet Vessla har att göra med rinnande vattenådror). Närmast ovanför 
rödstenskleven var det mest granskog. Men sedan kommer Långa-röja = en stor löväng med alla möjliga sorters 
träd: mycket körsbär, ek, hassel o.d. Lövträden var blandade med litet granar. 
Gräsröja kallades en löväng på Trolmen strax framför herrgårdsmuren. Där växer vilda körsbärsträd, hassel, ask, 
ek m.m. Och där brukade ungdomen förr leka varje lördagskväll efter musik av dragspel och munspel. Nästan 
varenda dräng kunde spela dragspel. 
Eckrera = steniga betesmarker, där fåren tilläts att gå. Där var knappt några träd utan nästan bara nyponbuskar. 
Men där hade varit uppodlat en gång. 
Alla dessa namn tagna från Medelplana. 
 
Olika sätt att trava säd på åkern i Kinnekullebygden 
Enligt kalkbrännaren, snickarsonen Albert Karlsson, i Nysäter, Fullösa vid Gössäter, f. 1879 i Hangelösa, men 
Kinnekullebo sedan 12 års ålder. 
En trave säd = en stuka enligt äldre språkbruk. Ingenjör Undén på Gössäter och rättarn, som kom från 
lantbruksskolan, sa trave. En stuka kunde innehålla 16 nekar, som travats i en lång rad, två och två mot varann. 
Att röka säden = ställa ihop nekar med blommen emot varann i en ring. Sedan lades några neker ovanpå, så att 
alla korn gömdes. Det kallades att lägga i rök. 
Numera gubbar man säd: man trär ner en stake och ställer upp nekerna omkring och hänger upp några neker på 
staken. 
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Benämningar på rader av produkter i lantarbetet 
Meddelare: Hedvig i Valåsen, f. 1890, Medelplana. 
Driller = fårorna i rovlandet. Man kastade också de uppdragna rovorna i driller. Den höga fåran kallades 
rovedrill.(Sades aldrig om potatis) 
Bressler (lätt sje-ljud), ena bressla = en rad av mejat gräs i slåttern: ”spre ut hö’t i ena bressla”. 
Bresla sa man om ängshöet förr, men klövern rakades i strängar. Senare blev det nog strängar även om ängshöet. 
Ena bressa = en rad av något. Ex. ena bressa neker på logen. 
Ena blöta eller ena floka neker upplagda till präglatrösk, två bresser emot varann.  
 
Ena ”giva”, en ”våndel” o.d 
Ena giva av lin brukade man säga, då t.ex. pojkar stod till reds vid linberedningen och räckte fram  lagom 
mycket av linet. Man kunde också tala om ena giva = en hötapp åt djuren. I det sammanhanget kunde man också 
använda ordet Våndel. En våndel hö, en våndel halm = ett lagom fång foder för tillfället. Ex: ge kora en liten 
våndel. Uttrycket används troligen än enligt Fritz Gustafsson, Fullösa, Österplana. 
 
Några yrkestitlar och tilltalsord på Kinnekulle 
Enligt Ander Törn, stenhuggare, f. 1869, Österplana. 
Limgubba eller limbrännare = kalkarbetare till långt in på 1890-talet. 
Då de började sätta upp de stora kalkgruvorna blev termen kalkbrännare. 
”Stenhoggarn” (slutet o i huggarn användes som tilltal. Kunden kunde säga t.ex. så här: ”Kan stenhoggarn gära 
de här färdigt nu?” Hur tilltalades dessa arbetares hustrur? Törn svarar: Det var du eller ho eller bara förnamnet 
eller rent av med ordet ”hustrun”. Det senare har han hört många gånger. Hans mor var dagsverkarhustru i ett 
stenhuggarhem. (Jfr gravstenar, där det kan stå: Hustrun N.N. även om inte mannen ligger där). Madam kallades 
hantverkarfruar: rättare och trädgårdsmästarfruar möjligen. Stadsdamer kunde i misstag säga madam även åt 
andra. ”Fru” upptogs närmast som förolämpning. Användes ibland av t.ex. gårdfarihandlare: ”Han kalla mej fru, 
han såg mej stå i mitt sotia förklä. – Di sulle la ha lite vet”” har Törn hört dem säga.  
 
Breler, strängar, driller, bressa, blöta, floka 
Bresla, bresler. Bresler var rader av mejat gräs i slåttern. En gammal man, Ad. Larsson, f. 1869, Medelplana, 
lade ut texten så: ”ena bresla med hö eller halm var något, som breddes ut på marken mera utkastat åt alla håll. 
Bresla sade man om ängshöet. 
Strängar från början = ordentliga rader av mejad klöver. Klövern rakades i strängar. Småningom blandades 
uttrycken och man kunde nog säga strängar också om ängshöet. 
Driller var fårorna i rovlandet: rovedrill, rätt hög fåra. Men ordet driller användes aldrig om potatis (enligt 
Hedvig i Valåsen). 
Ena bressa = en rad av något: Ena bressa neker på logen. Men man kunde också säga: ena blöta eller ena floka 
neker upplagda till präglatrösk, 2 bresser emot varann. 
 
Gamla vävtermer från väveri, Gössäter, Österplana eller Fullösa 
Vävlärarinna fröken Brita Eriskson, Granliden, Gössäter 
Vävstolsdelar: 
Stötter Sidstycke 
Storereve Garnbom 
Lellerreven Tygbom 
Skealag Slagbom 
......................................... 
Bomstol Bobinställing 
Bomma Bobina 
........................................ 
En svep En varp 
Svepsked Bosked 
Svepa på Bomma på eller dra på en varp 
...................................... 
Ägger Stader 
Spoletûller Spolpapper 
Tänder Rören i en vävsked 
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Ett par byggnadstermer 
Kölnan enligt stenhuggare Anders Törn, Österplana uttal ”tjorna” 
Kölnan var ett slags torkhus, där lin, malt m.m. torkades. Om t.ex. rågen skulle användas genast och inte var fullt 
torr, lades den på tork i kölnan, ”tjorna”, för att torkas. Säden var baljen sade man = fuktig. Sedan kunde den 
malas. Det var många som för att få bröd måste tröska ur några neker så fort säden var skuren. Det var då att bära 
den till ”tjorna” för att torka den. Meddelaren visste ej om kölnan tillhörde byalaget eller någon enskild person.  
Ett pund 100 trådar 
Ett tjog 20 trådar 
Tjorra sej Knuta sig eller trassla sig 
(skorrande r) 
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Folkminnen från Kinnekullebygden 
 
Samlade av Märta Tamm-Götlind under åren 1940-52. 
(Originaluppteckningar i Landsmåls- och folkminnesarkivet, Uppsala.) 
 
Innehåll: 
Inledning 
Ortbestämningar och förkortningar 
Meddelare i arbetsfältet 
Herrgårdar  
Råbäck   sid.8-19 
Hellekis   sid.20-25 
Blomberg    sid.26-32 
Hjälmsäter   sid.33-41 
Österäng m.fl.    sid.42-44 
Rättare, torpare och obesuttna: 
Rättare    sid.45-47 
Torpare och torparkontrakt   sid.48-55 
Livsföringen i ett torp på 1850-talet  sid.56-59 
Ur livet i ett gammalt kalkbrännarhem  sid.60-63 
Två stenhuggarhem   sid.64-80 
I bondetjänst   sid.81-83 
De obesuttna    sid.84-86 
Husaga   Sid.87-87 
Bostäder och inredning 
Soldattorpet i Västerplana   sid.88-88 
Bostäder och inredning   sid.89-95 
Lyse    sid.96-97 
Bohag   sid.98-103 
Hushållning 
Mat och dryck   sid.104-110 
Bröd och bakning  sid.111-114 
Behandling och användning av frukt och bär sid.115-115 
Dräktskick 
Dräktskick   sid.116-135 
Färgning   sid.136-137 
Gemenskapsarbeten  sid.138-145 
Jordbruk 
Lin   sid.146-149 
Tobaksodling   sid.150-151 
Slåtter och skörd  sid.152-156 
Tröskning   sid.157-160 
Maskiner i åkerbruket  sid.161-161 
Boskapsskötsel 
Husdjur på bete   sid.162-170 
Gärdsel på Kinnekulle  sid.171-173 
Mjölnare och kvarnar  sid.174-179 
Stenhuggeri och kalkbränning 
Stenhuggeri   sid.180-196 
Kalkens brytning och bränning  sid.197-209 
Tegelbruket på Hönsäter  sid.210-211 
Hantverk 
Snickare   sid.212-217 
Tunnbinderi   sid.218-221 
Kopparslageriet i Medelplana  sid.222-227 
Hopparegubben   sid.228-228 
Hästslaktaren och hans yrke sid.229-230 



 318

Sjöfart och fiske 
Sjöfarten omkring sekelskiftet  sid.231-235 
Frihetens hamn   sid.236-236 
Hönsäters hamn   sid.237-237 
Prickar och prickhållare och fyrar mm sid.238-241 
Fiskarn vid Hönsäter,  sid.242-245 
Vänerfiske och sommarsnickeri,  sid.246-248 
Gårdsfiskaren på Årnäs glasbruk sid.249-249 
Sociala förhållanden 
Postgång och kommunikationer  sid.250-251 
Läsning och skolgång  sid.252-254 
Sjukvård   sid.255-255 
Religiöst och kyrkligt  sid.256-258 
Marknader och gårdfarihandel sid.259-263 
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