
	
Löfnäs	herrgård	byggdes	år	1825		

	

	

Minna	var	husa	på	Lövnäs	

År	1920,	i	Härjedalen,	föddes	Minna	Tapper	som	nummer	sex	i	en	barnaskara	på	sju.		

Hennes	föräldrar,	Emma	och	August,	var	ett	strävsamt	par	som	tillsammans	drog	försorg	om	den	

stora	 familjen	 i	Tännäs.	August	 var	 smed	och	hade	också	en	 liten	gård,	med	 små,	magra	ägor,	

samt	några	kor.	Det	var	självhushållning	som	gällde	 i	 stora	stycken.	Arbete	sex	dagar	 i	veckan	

och	söndagsvila	den	sjunde.	Sommartid	togs	korna	till	fäboden,	”sätern”,	och	det	var	en	av	årets	

absoluta	höjdpunkter!		

	

Årtiondet	 efter	 första	 världskriget,	 som	kallats	 ”det	 glada	20-talet”,	 innebar	 säkert	 inga	 större	

förändringar	 för	 människor	 på	 landsbygden	 vid	 den	 tiden,	 allra	 minst	 i	 glesbygden	 i	 västra	

Härjedalen.	 Kampen	 för	 att	 klara	 brödfödan	 såväl	 som	 människors	 värderingar	 var	 starkt	

präglade	av	det	gamla	jordbrukssamhället	och	inte	minst	av	kyrkans	myndighet,	seder	och	bruk.	

Men	så	sakteliga	kom	nya	strömningar,	folkrörelsernas	tid	var	inne,	där	man	förstod	att	kraften	

fanns	att	hämta	i	det	gemensamma	ansvarstagandet	för	en	demokratisk	utveckling	av	samhället.		

I	Tännäs	etablerades	en	nykterhetsförening	som	fick	stor	betydelse,	 inte	minst	för	barnen	som	

då	växte	upp.	

	

Visserligen	 hade	 rösträtt	 för	 kvinnor	 införts	 i	 lag	 1919	 och	 husbondens	 rätt	 att	 aga	 sina	

tjänstehjon	 avskaffats	 1920,	 men	 vägen	 mot	 en	 större	 jämställdhet	 var	 knagglig	 och	 lång.	

Tanken	på	en	längre	utbildning	var	inte	realistisk	vid	den	här	tiden.	Och	världspolitiskt	väntade	

en	ondskefull	ideolog	på	att	förföra	–	och	förgöra	Europa!		

	

Minna	 växte	 upp	 i	 en	 karg	 bygd,	 med	 hårt	 klimat,	 men	 samtidigt	 vidunderligt	 vacker	 och	

storslagen.	Minna	älskade	fjällvärldens	flora:	mosippan,	purpurbräckan,	fjällsippan	m.fl.	Och	på	

myrarna	 fanns	 hjortronen,	 ”guldet”,	 som	man	 gärna	 plockade.	 Vårvintern	med	 skidåkning	 på	

skaren	innebar	härliga	upplevelser	för	barn	i	alla	åldrar!		

	

Skolgång	med	sexårig	folkskola	och	ett	år	i	fortsättningsskola	var	den	bildningsnivå	som	gällde	

för	 de	 allra	 flesta.	 Glädjeämnen	 var	 den	 årliga	 julfesten	 anordnad	 av	 IOGT,	 julottan	 och	

sommarens	fäbodliv.	Konfirmandläsning,	för	prästen	Georg	Granberg,	satte	sina	spår	hos	Minna	

och	gav	en	trygg	gudstro	som	bar	henne	livet	igenom.	

Fäbodlivet	på	”sätern”	berättade	Minna	lyriskt	om,	det	var	något	av	det	bästa	hon	fick	uppleva	

som	barn.	Det	fyllde	henne	med	stor	inspiration	och	livsglädje,	kan	man	ana.		

	

Minna	fann	tidigt	en	glädje	i	böckernas	värld,	sagor	och	andra	berättelser	inspirerade	henne	och	

gav	fantasin	vingar.	Tidigt	började	hon	författa	små	dikter	och	poem	och	diktningen	var	hennes	

följeslagare	och	glädjekälla	livet	igenom.	Kanske	var	det	också	en	frizon	där	hon	fick	uttrycka	sig	

som	hon	ville,	vilt	och	obändigt.	



	

Handarbete,	sticka,	virka,	sy	och	brodera,	ja	allt	detta	lärde	sig	döttrarna	av	de	äldre	kvinnorna,	

liksom	att	mjölka	korna,	sköta	separatorn	och	koka	messmör,	liksom	att	utfodra	småkritterna.	

	

Efter	de	sju	skolåren	fick	Minna,	 liksom	de	äldre	syskonen,	ta	de	första	stegen	hemifrån	för	att	

stå	på	egna	ben.	För	de	allra	 flesta	gällde	att	man	blev	städslad	som	piga	eller	dräng	på	någon	

gård	 i	 trakten;	 jobb	 som	 innebar	 en	 slags	 praktik,	 som	 sen	 kunde	 leda	 vidare	 till	 en	 mer	

ansvarsfull	anställning	(jfr	med	dagens	trainee-jobb).		

Hon	 kom	 som	 16-åring	 till	 Falun	 som	 piga	 hos	 en	 storasyster	 som	 väntade	 barn.	 Hon	 blev		

därefter	sjukvårdsbiträde	på	Falu	lasarett	en	tid.	

	

Men	 det	 arbete	 som	 hon	 berättade	mest	 om	 för	 oss	 barn	 var	 när	 hon	 arbetade	 som	 husa	 på	

Lövnäs	herrgård	i	Sundborn	omkring	åren	1938-1941.	Där	hade	hon	också	ett	särskilt	uppdrag,	

att	sköta	om	Frun	som	var	sjuklig.		

	

I	 hierarkin	 på	 herrgården	 stod	 köksan	 längst	 ner,	 sen	 kom	husan	 och	 därefter	 kokerskan.	 En	

husa	 fick	 duka	 och	 servera	 och	 vara	handräckning	 i	 köket	 åt	 kokerskan.	Minna	 lärde	 sig	 göra	

vackra	dukningar	och	servera	efter	alla	konstens	regler,	klä	julgranen	på	herrgårdsvis	med	bl.a.	

”tyskt	glitter”.	Bland	mycket	annat	fick	hon	lära	sig	vara	noggrann	med	hygien	i	hanteringen	av	

livsmedel,	 betydelsen	 av	 ”vett	 och	 etikett”	 i	 umgänget	med	 folket	 på	 gården	och	deras	 gäster.	

Minna	uppträdde,	när	hon	serverade,	i	föreskriven	klädsel,	svart	klänning	med	vitt	förkläde	och	

hätta.	 Hon	 var	 läraktig,	 vänlig	 och	 arbetsam.	 Hon	 fick	 ett	 gott	 omdöme	 av	 sina	 arbetsgivare,	

paret	Dübeck.	

	

Troligen	 fanns	 en	 gårdskarl	 som	 tog	 hand	 om	 utomhussysslorna	 och	 kanske	 också	

lagårdsdrängar.	Men	om	de	övriga	 tjänstefolket	berättade	hon	 inget.	Kokerskan	 i	köket	var	en	

pärla,	snäll	och	kunnig,	och	hon	lärde	Minna	åtskilligt	när	det	gällde	matlagning	och	hushållning.						

																																			 	

	

”Att	 vara	 nöjd	med	 sin	 lott	 utan	 att	 klaga”,	 satt	 i	 sen	 barnsben.	Minna	 sa	 jämt	 	 att	 alla	 var	 så	

snälla	mot	henne	på	Lövnäs.		Hon	tyckte	att	husbondfolket	var	rejäla	och	trevliga,	liksom	deras	

tre	döttrar,	ungefär	i	Minnas	egen	ålder.	Och	med	kokerskan	hade	hon	en	särskilt	god	relation.	

Antagligen	var	det	så	att	Minna	själv	besatt	en	god	social	kompetens,	var	en	bra	arbetskamrat	

och	lojal	arbetstagare.		



	

Lövnäs	herrgård,	som	byggdes	1825	av	Jacob	Steffenburg,	bytte	ägare	och	1890	förvärvades	så	

gården	av	Herman	Dübeck*	som	var	gift	med	Ebba	Falhem.	Denna	Ebba	var	kusin	med	Valborg	

Olander,	som	var	en	kär	gäst	på	Lövnäs	i	sällskap	med	Selma	Lagerlöf.		

	

Idén	med	portalen,	i	jugendstil,	med	vita	pelare	på	Lövnäs	herrgård,	lär	Carl	Larsson	och	Albert	

Engström	 fått	 i	 samband	med	 en	promenad	 i	 omgivningarna.	Och	 så	 försågs	 Lövnäs	med	 vita	

pelare,	 som	 man	 fick	 överta	 från	 Kristine	 kyrka	 i	 samband	 med	 en	 renovering.	 När	 Selma	

Lagerlöf	sen	fick	se	portalen	med	de	vita	pelarna,	lär	hon	ha	sagt:	”Om	jag	någon	gång	får	ihop	

pengar	till	att	köpa	tillbaka	mitt	kära	barndomshem	Mårbacka,	skall	herrgården	förses	med	vita	

pelare.”	 Och	 så	 blev	 det!	 När	 Selma	 Lagerlöf	 år	 1909	 tilldelades	 Nobelpriset	 i	 litteratur,	 som	

första	kvinna,	kunde	hon	med	hjälp	av	prissumman	köpa	tillbaka	sitt	kära	Mårbacka.		

	

	

Selma	Lagerlöf	

	

Minna	var	en	hängiven	Selma	Lagerlöf-beundrare,	 läste	alla	hennes	böcker	och	kunde	recitera	

vissa	stycken	utantill.	Att	hon	träffade	Selma	Lagerlöf	på	Lövnäs	är	 inte	troligt,	då	Selma	avled	

1940.	I	stora	salongen	på	Lövnäs	finns	numera	en	fin	oljemålning	med	Selma	Lagerlöf,	målad	av	

Carl	Larsson	1908.		

	

Julen	1939	fick	Minna	i	julklapp	en	nybörjarbok	i	tyska	av	Frun,	som	var	bördig	ifrån	Tyskland.	

Osäkert,	men	kanske	Minna	lärde	sig	några	tyska	fraser	efter	hand	(?).	Ett	är	säkert,	Hitler	hade	

nu	startat	branden	som	på	några	år	skulle	ödelägga	Europa,	det	Andra	världskriget	hade	börjat!	

		

Minna	träffade	sin	blivande	man,	Einar,	på	en	midsommardans	och	tycke	uppstod.	De	gifte	sig	år	

1941	och	de	fick	ett	gott	äktenskap	som	varade	i	45	år.	De	avled	båda	år	1986.	Minna	blev	nära	

67	år.	

	

Minna	var	hemmafru	 tills	 alla	barnen	 flyttat	hemifrån,	 i	 slutet	 av	60-talet.	 Sen	 fick	hon	arbete	

som	 bespisningsbiträde	 under	 några	 år,	 i	 skolan	 intill.	 Minna	 trivdes	 väldigt	 bra	 med	 sitt	

deltidsjobb	och	uppskattade	att	kunna	tjäna	egna	pengar.	Att	få	jobba	bland	skolbarnen	var	för	

henne	 en	 stor	 glädjekälla.	 Inspirerad	 av	 dem	 skrev	 hon	 en	 sommarvisa	 som	 sen	 tonsattes	 av	

Henric	Hallbäck.	Den	visan	sjöngs	sen	i	många	år,	vid	läsårsavslutningar	i	Ornäs	skola.		

	

Redan	 från	 tidiga	 år	 skrev	Minna	 dikter	 och	 det	 fortsatte	 hon	med	 hela	 livet.	 Hon	 gav	 ut	 en	

diktbok,	 Som	 vinden	 säger	 gräset,	 och	 var	 medlem	 av	 Dalarnas	 Författarförbund.	 I	 många	



stycken	 var	 hon	 en	 naturlyriker,	 där	 gudstron	 skymtade	 fram	 emellanåt.	 Hon	 ville,	 med	 sina	

dikter,	nå	medmänniskor	med	tröst	och	tillförsikt	när	tillvaron	var	mörk	och	svår.		

	

I	dag	finns	ett	barnbarnsbarn	till	Minna	som	ser	ut	att	ha	fått	skrivargenen	i	arv!	Men	vem	Minna	

fick	sin	diktarådra	ifrån	förtäljer	inte	historien.		

	

Inger	Hagdahl	

	

	

	

	 	

Slutnoter:	

Definition	av	husa,	enligt	Norstedts	 svenska	ordbok,	1997:	Kvinnlig	 tjänare	med	uppgift	 att	utföra	olika	
innesysslor	i	större	hushåll,	vanligen	dock	inte	matlagning.	
	

Referenslitteratur:	Sundbornsgrevarna,	dagbok	förd	av	Emilia	Steffenburg-Ericson,	publicerad	1974.	
	

*	Herman	Dübecks	 farbror,	 Rickard	Dübeck,	 var	 den	 som	år	 1844	 skrev	 texten	 till	 vår	 nationalsång	Du	
gamla	du	fria.	
	


