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Trivsamt torp med torrdass
Om man tänker efter är det
inte allt för länge sedan vi använde oss av torrdass. Nu är vi
bortskämda på många olika
sätt och torrdassen hör till
sommarstugan, om ens där.
Men visst kan det vara mysigt
att göra sina behov i ett pyntat
och fint torrdass?
Just detta fick jag uppleva för
några år sedan när jag hyrde ett
litet torp och bodde där en bra
bit in i den kalla årstiden. Ja, så
länge att det hann bli is på vattenhinken som stod i köket på
morgonen när jag vaknade.
Idag när man talar om gamla
tider poppar minnen ofta upp
från då man var liten och var
hos sina mor- och farföräldrar.
Då hämtade man ved i vedboden, hämtade vatten i brunnen
en bit från huset och skulle man
besöka en toalett var det torrdasset som gällde.
Slitsamt eller avkopplande
Idag när jag minns den tiden
plockar minnet oftast ut de allra
bästa godbitarna så att det jag
minns bara känns nostalgiskt
och bra.

Att leva i ett omodernt torp
med torrdass, vedeldning och
att hämta dricksvatten i brun�nen ute på gården kan vara
både slitsamt och avkopplande.
Allt beror förstås på under vilka
omständigheter man bor där.
För min del var det mest avkopplande att tvätta sig själv
och sina kläder i regnvattnet.
Och att ta bussen eller cykeln
när man skulle uträtta något
ärende. Tillbaka hemma fick jag
kapa och hugga ved – och vips
hade jag fått den dagliga ransonen av frisk luft och motion!
Sedan var det bara att besöka
torrdasset och göra sina behov,
läsa en tidning och känna att
man levde i symbios med naturen.
Älvorna dansade
Det var en tid i mitt liv då jag
var tvungen klara mig med så
små utgifter som möjligt. Jag
lyckades vid denna tid hitta ett
torp där hyran var låg. Men så
fanns det inte heller några bekvämligheter att tala om. I utbyte mot bekvämligheter fick
jag naturupplevelser som inte
går att värdera i pengar.

Till exempel vaknade jag tidiga sommarmorgnar av att
solens strålar tittade in genom
fönstret och nattens tystnad
avbröts av fågelsång. Lite senare på morgonen satt jag på verandan och åt frukost. Där och
då kunde jag känna hur hela
mitt väsen fylldes av ett inre
lugn i den stillsamma miljön.
Efter frukost gick jag barfota ut
i det daggvåta gräset, lyssnade
till fågelsången och till flugorna som surrade i hörnan där
morgonsolen värmt huset. Jag
såg hur älvorna dansade på
ängen en bit bort och hur solen
hade strött sitt skimmer på
Mälarens vatten. Jag såg vesslan som kikade fram mellan
stenarna i torpargrunden samtidigt som några möss skyndsamt tog sig till komposten för
att inte bli frukost åt vesslan.
Mysigt trots allt
Så kunde det vara att vakna
upp tidiga morgnar i torpet,
något som var mer värt än alla
bekvämligheter, just då.
Men allt beror förstås på hur
man värderar saker och ting.
Hur man än vrider och vänder

så finns det för- och nackdelar
med allt. Men en sak är säker,
nämligen att det är ganska mysigt med ett gammalt omodernt torp med torrdass – åtminstone under sommarhalvåret.
Husbocken åt upp huset
En tid efter att jag flyttat från
torpet fick det sätta livet till i
en brand, eller om man vänder
på det och säger att det var
husbocken som fick sätta livet
till när huset brändes ner.
Det upptäcktes nämligen att
huset var så utsatt av husbock
att det inte gick att rädda. När
det brann poppade minnena
upp av de tidiga morgnarna
med daggvått gräs och en sol
som sakta steg upp över Mälaren, men också av sena kvällar
då månen speglade sig i vattnet
och strödde sitt silver på de
krusiga vågorna. Det var en
ljuvlig plats med utsikt över
åkrar och ängar ner mot sjön,
men den stördes också av den
livliga trafiken på intilliggande
väg längre fram på dagen.
Stunderna i torpet är oförglömliga minnen, och när hu-

Torrdasset på torpet.
set brändes ner kändes det som
att hela historien och minnena
däri blandades och följde med
röken bort.
Husets själ fanns i glödhögen
från det som en gång varit ett
timmerhus med en själ av fattigdom, glädje, gråt, kärlek,
trivsel och harmoni i tak och
väggar.
Så kändes det för dem som en
gång bott där. Svunnen tid har
bytts ut mot tiden som är. Och
ett nytt hus har uppförts på
tomten för att ge historien en
ny bild av platsen för torpet
med torrdasset.
Tommy Hildorsson

Det enkla torpet var en plats där artikelförfattaren verkligen kunde njuta och där naturen alltid var närvarande. Men inget varar för evigt. Inte ens gamla torp med torrdass...

Livets trådar
En diktserie
av Britt Larsson-Hjelmberg.

Förändringens trådar
I det fjärilstunna ljuset
när dagningen skälver

Allvar och verklighet
nära i tiden

Föds tider och tankar
drömmarna seglar bort

Dagen stiger fram
inget är förgäves

Känslor från igår
i en flyktig stund

Lyssna till vinden
hör blåklockans klang

av Oscar Jacobsson

