
Kvinnor i torpstugor och arbetarhem. 

 

”På backen står ännu Anderssons gård”.  

 

”Du ska lära dig mjölka också flicka! Ni får nog lära er en hel del i skolan. Men inte det 

viktigaste. Det ni ska leva av. Du måste kunna mjölka när du blir piga. Det är händerna 

som föder munnen! Det är dina händer du ska leva av”.  

 

Maria Matilda Andersson säger så till sin dotter Linnea, Linnea Johnson, Backvägen 8 i 

Hofors. Men det är länge sedan detta hände och ännu längre sedan Linneas mormor, 

Britta Kristina Roth levde. Hon var född 1847 på en gård som hette Smens i Hofors. Hon 

fick knappast gå i skolan. Så snart hon kunde arbeta blev hon piga. Hon var tystlåten och 

duktig att arbeta. De ville ha henne kvar alltid på den där gården. Men hon gifte sig med 

en snickare, Johan Roth. De bosatte sig i Korsnäs. De fick tre barn. Ett av dem, flickan 

Maria Matilda, blev piga på en bondgård i Hofors. Hon gifte sig med en dräng, som hette 

Per Erik Andersson. Han fick arbete i järnverket i Hofors men arrenderade samtidigt ett 

litet torpställe under Bölehemmanet, torpet Backen. Torpet hade också andra namn. 

Anders Olsbacken och Metfarsbacken var vanliga en tid. 

 

Nu går en asfalterad gata genom torpstället och det ligger flera bostadshus på det som 

en gång var åkerjord. Nu finns där också en gatuskylt som visar var torparstugan (också 

kallad gamla gårn) ligger, Backvägen 7. Det lilla arbetarhemmet, lillstugan, som Gunnar 

Johnsson byggde ligger mitt emot på andra sidan gatan.  

 

På promenader upp till Fjällberget har många sett den rödmålade torpstugan på Backen.  

 

Från Faluvägen följer man Östra parkgatan ned till Lillågatan, går vidare fram till 

Vallongatan, viker av till höger och fortsätter 500 meter fram till Backvägen. Den svänger 

upp till själva Backen. Där uppe ligger torpstugan. 

 

Torpet kunde föda en ko och ge frukt, grönsaker och potatis till en familj på tio personer. 

Under Maria Matilda Anderssons tid kom det på hennes lott att arbeta på åkern och även 

arbeta inom hus. Dessutom föda tio barn.  

 

En av Maria Matildas döttrar, Linnea Johnson, bor kvar på Backen i lillstugan. Linneas 

dotter Molly Johnson (Majbritt Johnson) författarinna, bosatt i Borlänge, och Mollys 

dotter Tilda Maria Forselius, fil.kand, studerande i Stockholm, har båda berättat minnen 

från mormödrarnas tid. Molly har suttit i torpstugan hos sin mormor, Maria Matilda, och 

lyssnat. Tilda Maria har suttit i mormor Linneas lillstuga, tittat i album och lyssnat, när 

mormor berättat om förr i tiden.   



De har skrivit ned Linneas och egna minnen i en bok, Mormorsboken, utgiven på 

Cavefors bokförlag 1977. Boken är lättläst för alla åldrar, skriven i huvudsatser och med 

endast nödvändiga ord. Orden är värda att ta vara på och föra vidare. 

 

När skolungdomar kommer till vår hembygdsgård ser de först av allt i förstugan ett ok. 

Man får tala om att oken var nödvändiga i hemmen förr i tiden nästan ända fram till vår 

tid här i vårt samhälle. I sommarstugor kan de finnas kvar än, ibland som ett minne 

liksom man kan finna ett klappträ i ett hem som minne. Man kan ta i dem båda helt 

tanklöst. Man har inte upplevt hur det kändes att använda dem i arbetet särskilt 

vintertid.  

 

En av dem som använde både ok och klappträ var Mollys mormor Maria Matilda. 

 

I Mormorsboken handlar det mest om fattiga kvinnors tunga arbete förr i tiden. Här 

citeras boken: 

”Maria Matilda kånkar med oket på axlarna. Oket nöter tills axlarna passar. Alla tar för 

självklart att oket är hennes”. 

 

Boken handlar både om torparkvinnor och arbetarkvinnor förr i tiden. Det fanns stora 

likheter mellan dem. Största likheten var fattigdomen. För att få mannens små inkomster 

att räcka till i hemmet fordrades intelligens och ekonomiskt tänkande. Det berodde 

mycket på arbetarhustruns sinne för hushållning om mannens lön skulle kunna räcka till 

för alla utgifter i hemmet mellan avlöningsdagarna. I både torparhem och i arbetarhem 

var det naturligt att barnen skulle börja arbeta efter avlutad skolgång, d v s 6-årig 

folkskola vid 13 års ålder. För flickorna fanns det egentligen bare ett värdefullt och 

nödvändigt yrke men tungt och hårt för späda 13 åringar. 

 

Arbetarhemmen putsades och städades men det fanns en svår plåga i många hem; 

vägglössen. De skapade förtvivlan. Den plågan hade också Maria Matilda Andersson i sitt 

torphem. Dotterdottern Molly skriver om den ”fattigdomsförnedringen. De frodas i och 

trivs i halmmadrasser och träsprickor”. 

 

I arrendetorpet på Backen förenas båda yrkesgrupperna: torpare – industriarbetare. 

Torpet sköttes till största delen av Maria Matilda under hennes tid (i början av 1900-

talet). Mannen Per Erik Andersson var järnverksarbetare. Det var före 

omklädningsrummens, tvätt- och duschrummens tid ute på arbetsplatserna. Mannen 

kom hem till torpstugan och arbetskamraten till sitt hem på Storgatan lika sotig och 

smutsig som de gått i arbetet i hyttan. Hustrun fåt ta emot all smuts, göra rent, tvätta 

och skura. 

 



Torpstugan var liten, ännu mindre var det lilla hemmet på Storgatan eller Nygatan. 

Bruksarbetargårdarna innehöll många lägenheter. Människorna levde nära varandra där.  

 

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet växte folkrörelserna fram. Trots 

fattigdomen fanns känslomässiga tillgångar i samhället. Livet lystes upp och tron på 

världsförbättring stärktes i de bönhus, kapell, nykterhetslokaler och folkets hus som 

byggdes upp av arbetarna själva.  

 

Torpet på Backen låg som andra torp i utkanten av samhället. För Maria Matilda och 

barnen på Backen var kontakten med djuren och naturen en tillgång av stor betydelse. 

 

Vi får kunskap om livet på Backen ur Mormorsboken och i de fristående berättelser som 

dotterdöttrarna skrivit. Maria Matilda är huvudpersonen. Men småflickornas upplevelser 

vid grinden, brådskan när morbror Per kommer på motorcykel och alla mostrar och 

kusiner ger oss också kunskap om livet på Backen. Det är högtidligt för småflickorna inne 

hos mormor. Att sitta på golvet, äta kålsoppa, när solen skiner in en strimma över breda 

golvbräder och färgrika trasmattor kunde ge minnen för livet. 

 

Det handlar dock mest om arbete – tungt arbete. Mormorsboken berättar:  

 

”Maria Matilda går upp varje morgon före fem. Och hon lägger sig sist av alla i huset. Det 

sista de andra ser innan de somnar: Maria Matilda sitter böjd vid köksbordet. Hon 

stoppar och syr i fotogenlampans sken. Hon syr ett par stygn och nickar till. Hon syr några 

fler stygn och nickar till. Hon lagar alla kläder på natten. Barnens kläder och Per Eriks 

arbetskläder. Trasiga ska de inte gå. De har inga ombyten. Hon får hålla på tills det är 

färdigt. 

 

Hon ska laga mat och baka bröd. Hon ska sköta barnen. Hon ska sköta om huset.” Så 

kunde det också vara i arbetarhemmen.  

 

Följande citat gäller dock endast Maria Matilda. 

 

”Hon ska hämta vatten från källan. Hon ska sköta om i lagårn. Hon ska mjölka och kärna 

smör.” 

 

Det är mer än fyra hundra meters väg till källan i skogen. Maria Matilda har själv trampat 

upp stigen till den, pulsat i snön på vintern. Hon har en ko, Kulla. Maria Matilda bär oket 

med vattenhinkarna flera gånger dagligen, först till ladugården sedan till hemmet. Hon 

har tvingats lämna de små barnen ensamma inne medan hon arbetar ute.  

 



”Hon tror på Gud. Hon ber till Gud. Men hon kan inte tala med Gud om allting. Det 

svåraste säger hon bara till Kulla. 

 

Hon lägger armarna om halsen på kon. Kulla är van vid gråten. Hon står stilla.” 

 

”På sommaren ska Maria Matilda sköta om i trädgårn. Plocka bär. Och hjälpa till på Böles 

åkrar. Så där går dagarna. Fulla av arbete. Ändå märks inte det hon gör. Hon gör bara det 

hon ska göra. Det ska bara vara så.” 

 

Författarinnan Molly Johnson skriver ned minnen från mormors tid, kvinnornas 

arbetsamma och fattiga liv. Mormor var ödmjuk. Hon neg för alla även sedan hon blivit 

gammal och värd de yngres uppskattning och vördnad. När mormor gick bort 1936 hade 

dock tiden förändrats. Nu kunde vårt samhälle bjuda även fattiga flickor utbildning och 

därmed ökade möjligheter att välja arbete. Molly själv föddes i en ny tid i Hofors. Hon 

fick utbildning i Hofors ungdomsskolor, avlade realexamen 1948 i en klass med 16 flickor 

och 11 pojkar. Det öppnades utbildningsvägar för henne och andra.  

 

Mollys dotter, fil. kand. Tilda Maria Forselius är student med universitetsutbildning. 

 

Från mormödrarnas 6-åriga folkskola genom realskolor, gymnasier och till 

universitetsstudier öppnades ”utbildningsgrindar” för många. Den nya skolan ökar 

möjligheterna ytterligare. 

 

Det känns som om man går emot en utveckling där allt arbete kommer att uppskattas – 

pigans och akademikerns. 

 

Även annat har hänt. Fattigdomen är avskaffad. Utvecklingen har gått framåt. Men hjälp 

av forskning och tekniskt kunnande har maskinerna övertagit det tyngsta arbetet. Men 

Maria Matildas ord kan i överförd bemärkelse alltid gälla: ”Det är dina händer du ska leva 

av.” Det är det produktiva arbetet. Och detta kan betyda allt arbete som blir till nytta för 

alla och på olika platser i arbetslivet, vid skrivbordet likaväl som i fabriken.  

 

I det hårda och tunga arbetet kan det också finnas glädjestunder och tillfredsställelse 

med arbetet. 

 

Maria Matilda bär oket med de tunga kopparhinkarna till källan och åter, både vinter och 

sommar. När våren kommer, ser hon hur liljekonvaljer, hägg och vitsippor blommar vid 

källan. Hon blir glad. Växandets outgrundliga krafter ger henne nytt livsmod. 

 

”På backen står ännu Anderssons gård”. Dotter och dotterdöttrar berättar om 

upplevelser där.  



 

 

 


