
Viby - byn och människorna 

IRENE JANSSON 

När man kommer till Viby en vacker sommardag, fascineras man av byns 

läge och de idylliska husen. Så småningom inställer sig frågan: vilka var d et 

som levde här, under vilka villkor hämtade de sin försörjning, hur gestaltade 

sig deras liv? 

För att i någon mån besvara dessa frågor har denna uppsats samman

ställts. Den bygger på samtal med en del av dem, som växt upp här samt på 
fakta från kyrkoböckerna och andra kä llor. Kyrkoböckerna kan ge upplys

ningar om befolkningens storlek, sammansättning och liknande, men de 

säger oss föga om det vardagliga livet i byn. Om detta kan bara de som levt 

där berätta. Därför måste skildringen av livet i Viby inskränka sig till tiden 

1890-talet fram t. o. m. l 920-talet. Hur förhållandena var före 1890-talet, 

kan man bara göra antaganden om. Förmodligen var omständigheterna 

knappare då än längre fram , eftersom det var fler torpa rfamiljer som skulle 

klara försö1jningen inom byn. 

Historik 

Viby ligger inom S:t Olofs församl ing, Sigtuna kommun. Byns historia går 

tillbaka till tidig medeltid. På 1160-talet grundade cisterciensermunkar ett 

kloster här. Munkarna stannade bara en kort tid i Viby. Efter några 

å rtionden flyttades klostret till Julita i Södermanland. Man hade dock 
börjat att bygga på klostret och i norra delen av byn kan man fortfarande 

skönja resterna efter byggenskapen . 

Klostret i Viby finns omtalat i den äldsta kända inhemska handskriften, 

ett brev från ärkebiskop Stefan. Där talas det om att en kvinna skänkt jord 

till klostret " at t fritt och för al ltid ägas av de munkar, som där tjäna Gud". 

Själva byn har av ålder lytt under Venngarns slott. Marken och byggna

derna har alltså ägts av Venngarn och upplåtits åt torpare mot att dessa 

gjort dagsverken på godset. Venngarn var tidigare kungsgård och ägdes 

därmed av staten, som i sin tur arrenderade ut godset till storjordbrukare. 

År 1916 omvandlades dock kungsgården till vårdanstalt. Systemet med 
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Bild I. \ . iby by ligger upp krupen på en morän hiijd med u tsikt ii\T r de l omgi,·;mdc fl acka 
landskapet med å ker och äng. Foto :\ nrdi ska m useet 19'.lO- tak t. 

underlydande torp bibehölls emellertid och for Viby-bornas d el blev det 

inga större förändringar . M an fort sa tte a tt gö ra sina dagsverken som förr. 

Som Viby idag gesta ltar sig med å tta torpstä llen , ha r d ock byn inte a lltid 

sett ut. Enlig t 1500- och 1600-ta lens jordeböcker förefaller Viby ha bebotts 

av tre landbönder , dvs. a rrenda torer. En lantmäterika rta frå n 1727 ange r 

a tt den södra gå rden d å uppstycka ts till fyra torp , vilka hade a tt göra 

dagsve rken tre gånger i veckan på V ennga rn. 

G å r man så fram till 1807 å rs j ordebok, finn er m an a tt byn nu bestå r av 

å tta torp. De två andra gårda rna ha r alltså äve n d e dela ts upp. D et hänger 

troligen samman med den kraftiga folkökningen under slutet av 1 700-ta let, 

vilken fortsa tte under 1800-ta let med s tegrande fart. Folkökningen medförd e 

en s ta rk tillväx t av j ordbrukets underkl assc r , d Ys . torpa re, s ta ta re och back

s tusitta re. 

V id 1800-ta lets slut ha r sa mma nslagning a\· torpen på börj a ts. V iby Ya r 

då uppdela t på s ju brukningscnhctcr. År 1920 ha r d essa reducera ts till fem . 
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Bild 2. En rn iingd små h us IOr olika funktioner ,·ar va nlig t i d et ii ldrc honclesamhä llct. Vi by 
ger en god illustra tion a,· detta !Orhå lla ncl<'. Foto :\iordiska mus<'Cl 1930-ta lct. 

Under 1930-talet ä r byn delad på två brukare. Så småningom upphör 

jordbruksdriften helt. Sammanslagningen av torpen har inte påverka t 

byggnadsbeståndet, uta n de åtta bostadshusen med tillhörande uthus har 

fått stå kvar. 

V iby är genom sin tomtgruppering nä rmast ens. k. klungby, en typ av by 

som representerar ett ä ldre stadium ä n de geometriskt reglerade byarna. På 

grund av a tt byn låg inom d en samlade ägofigur som utgjorde huvudgården 

Venngarn kunde laga skifte, vilket på bjöds 1827, a ldrig bli aktuellt. Skiftet 

krävde ju a tt det fanns fl er ägare som genom byten var och en erhöll en mer 

samlad ägofigur. I Venngarns fall var den ju redan samlad. 

För Vibys del medförde detta förhå llande att bykärnan förblev orörd. 

Detta i motsats till de vanliga bond byarna där oftast ett par gårdar flyttades 

utanför den gamla bytomten. 

Byggnaderna i Viby är inte speciellt å lderdomliga. Det rör sig om hus 

från 1800-talet och i viss må n frå n 1700-talet. Vad som gör Viby så intres-
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Bild 3 . \'iby li gg<' r inom S:t () JofS sock1·n norr rnn Sig tuna s tad . Ritning Sti g Su ndbt' rg . 
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sant, är a tt en hel, oskiftad by med homogen bebyggelse bevarats och 

därmed alla hus för skilda funktioner, vilka var typiska för det gamla 

allmogesamhället. 

Vi byborna 

Vilka var Vibyborna? Det är en fråga, som skulle behöva ingående och lång 

behandling. Kyrkoböckerna ger vid handen a tt socknarna runt Sigtuna 

hade en befolkning av övervägande torpare. Det är ett förhållande som 

gäller generellt för trakterna kring Mälaren, där gods och herrgårdar ligger 

tätt. Från dessa trakter härstammar de flesta av dem som bodde i Viby. De 

kom från tex Yttergran, Hå tuna , Ekerö, Odensala, Husby-Långhundra och 

från socknarna S:t Olof och S:t Per invid Sigtuna. De hade en bakgrund som 

torpare, statare eller småbönder. Som ovan omtalats hade dessa grupper 

ökat enormt under 1700-talets slut och under 1800-talet för att sedan minska 

under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet . Industrin och emigra

tionen hade då sugit upp det största överskottet. För Vibys del så var 47 

personer kyrkobokförda i byn 1895. 1905 var det 28 personer och 1920 var 

antalet kyrkobokförda 26. 

Kring sekelskiftet tycks i Viby ha rått ett tillstånd, som skulle kunna 

karaktäriseras som socialt oroligt, eftersom in- och utflyttningarna var 

många. Under perioden 1895-1903 utflyttade enligt kyrkoböckerna 59 per

soner och 29 flyttade in. Många av de inflyttade stannade bara ett år eller 

mindre. Det fanns ganska många drängar i byn och det var främst de som 

flyttade. Men även torparfamiljer flyttade påfallande ofta . Det var därför 

ovanligt med torp som gick i arv. I något fall förekommer det dock att ett 

torp stannat inom samma famiij i ett par generationer. 

Granskar man förhå llandena t. ex. 1895, finner man att det inte bara var 

torpare med familj er , som bodde i byn, uta n även ä nkor med barn, f. d 

drängar, aktiva drängar, far- och morföräldrar. Antalet aktiva torparfamil

j er i Viby var 1895 sj u och det fa nns bara å tta boningshus. Majoriteten av 

de ovan uppräknade måste därför ha bott inhysta hos torparfamiljerna. 

Förhållandet mellan torparna varierade. Det mera fast organiserade sam

arbetet, som ma n finner i bondbyarna, tycks inte ha förekommit. Dä remot 

gav ma n varandra spontan hjä lp vid t. ex. tröskningen . Missundsamhet och 

osämja förekom här som på andra p latser, där fo lk levt nä ra inpå varandra 

och varit beroende av jord och djur. Om någon kom i verklig nöd, ställde 

ma n dock upp mangrant. 
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Bild 4. P lan Ö\ "<T Vi b,· hy. Efi Pr upp m ii tn ing I 9 75. R itn ing S tig Su nd berg. 

Dagsverksplikt och torpa rnas förhålland e till Venngarn 

Som nämnts va r Viby en underlyd a nde by till V en ngarn. T orpa rna fi ck 

bruka jorden och nyttja husen mot a tt d e erlad e ett avtala t a rrende. Det 

normala for torparsys temet var a tt a rrendet erl ades in na tu ra, vilket innebar 

a tt torpa rna gjorde dagsverken å t huvudgården . Så var även fallet i Viby. 

Framåt i t id en har na turaarrendet dock komplettera ts med en kontan t 
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1 sruGA 
2 L..oGE OCH VAGNSLIDER 

3 SVINHUS 
4 L.ADA OCH FAHUS 
5 FÅHUS OCH L.ADA 
G 600 

Bild S. Plan Ö\'l'r ett a\' torpen i \ ' ihy hy. Efter uppmä tning 1975. Rit n ing S tig Sundberg . 

avgift . Samtidigt minskad e då antalet dagsverken. Under 1900-talet har ett 

dagsve rke i veckan varit d et vanliga . D et kontanta arrendet varierade. 192 l 

låg d et t. ex . mellan 100 och 300 kronor per år. 
D e d ags\' crken som skull e utf'öras va r s . k. fu llgoda mandagsverkcn. 

Sysslorna bestod a, · d et , ·anliga åkcrbruksarbetct samt dessutom av dikes-
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Bi ld 6. Exempel på stolpbod. Foto >iord iska museet 1930-talct. 

grävning, isupptagning, vedhuggning, tröskning m . m . Efter det a tt Vcnn

garn ombilda ts till a nsta lt a rbetad e ma n i lag om en torpa re, en vård a re 

samt en grupp av d e intagna. 

Förutom de vanliga d agsverkena had e to rpa rna skyldighet at t gö ra vissa 

kördagsverken. Man skull e t. ex. köra fl yttl assen å t s tatfolket på Venngarn 

samt köra säd till Uppsala, ved till Sigtuna m . m . 

Innan ansta lten tillkom, i p rincip in på 19 10-talet, krävdes d et även at t 

torpa rna skulle full göra s. k. hj ondagsverken . Dessa hjondaga r uppgick till 

tre-fyra i veckan och var:j e såd ant d agsve rke motsva rade 3/4 av ett man

d agsverke. Hjonet va r i a llmä nhet en ung pojke, som gick och läs te. U nder 

läs tiden tog han tj änst hos en torpa re och mot kost och logi u tfö rde ha n 

torpets hjondagsve rken . H ade to rpa rfamiljen må nga egna ba rn så kunde 

någo t av d essa gö ra hj ondagsve rken . D et hä nde också a tt ett torparpa r med 

må nga ba rn kunde " låna ut" ett till en a nna n to rpa re. I hjondagsve rkena 

ingick sådana sysslor som lä tta re j ord bruksa rbetc , rensningsarbete m. m. 

Att gö ra dagsverken va r in te någon di rekt populä r syss la bla nd to rpa rna. 

Många va r på då lig t humör d e d aga r d agsve rken skull e fullgö ras. Naturligt

vis frestad e d et på humöret a tt lä mna to rpet bråd a skördedaga r for d agsver

ket på godset. 
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Bild 7. Gamla knotiga körsbärs- och plommonträd hör till det man förknippar med gammal 
uppländsk hymil.iö. foto :"iordiska museet 1930-talet. 

Torparnas skyldigheter reglerades i arrendekontrakten så ock deras få 

rättigheter. Varje torp hade t ex fri tilldelning av vedbrand från Venngarn. 

Varje år stämplades ett visst antal kubikmeter till var och en. Denna 

tilldelning kallades för " remisten" . Torparna fick själva falla de utstämpla

de träden och forsla hem dem. Man hade även rätt att fålla torra träd samt 

att ta reda på d e "bångar" och "s tök", som blivit kvar på godsets hyggen. 

Att bli änka som ung med små barn , innebar att man vare sig fick eller 

kunde ha kvar sitt arrende. Det måste ju finnas en fullvuxen man i familjen 
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som kunde utföra dagsverkena. Godse t ha r emellertid en viss underhåll s

skyldighet gentemot änkor, fa ttiga och orkes lösa. Dessa fi ck litet ved , mj öl, 

sill m . m. och ma n hade även rä tt a tt plocka ris på skogen för a tt dryga ut 

bränsle t. Den som drev godse t blev också förm yndare fö r fa derlösa ba rn och 

ä nkor. 
Förhållandet mellan ledningen på Venngarn och torparna va ri erade be

roende på person och situa tion. Före ansta ltstiden tycks godsarrenda torerna 

ha utveckl a t den gamla pa tri a rka li ska fö rmyndara ttityden. När Vennga rn 

sed an blev ansta lt , uppsplittrades ledningen på fl era personer. Det högs ta 

beslu ta nde organet va r en styrel se i Stockholm och d enna kom torparna 

ba ra i kontakt med vid någo t enstaka tillfälle. På V enngarn fan ns en 

direktör place rad och under sig hade denne en inspektor , vilken stod for 

j ordbruket. 

Direktören träffade Vibyborna sä llan , i princip ba ra när a rrendekontrak

ten skrevs . Inspektoren konfronterades m an des to oftare med. Förhå llandet 

mellan d enne och torparna va r vä l inte a lltid det bäs ta . Vissa inspektorer 

kunde vara mycket hå rd fö ra och orä ttvis behandling av torpa rna fö rekom. 

Jordbruk 

Vi by-torparnas försörjning grundade sig på j ordbruket, som under d en hä r 

tiden va r en kombina tion av åkerbruk och boskapsskötsel. J ordbruket va r i 

hög grad inrikta t på förs ä ljning av produkterna . T orpa rfamilj erna var i 

behov av kontanter och näringen ka n inte sägas ha va rit sj ä lvhushållande. 

T orpen va r för små för a tt man skulle kunna producera a ll a de förnödenhe

ter en familj behövde. Jordbruket drevs därför ganska intensivt , så a tt ma n 

fi ck fram ett överskott till försäljning . 

Till byn hörde åker och ängsmark samt en del betesmark. Storl eken på de 

ägor som hörde till varj e torp varierade frå n 7 tunnland å ker och uppå t. T ill 

detta kom sedan ängsma rkerna, som sträckte sig snörrä tt ned anför den 

odlade marken. Ägorna låg blandade om varandra uta n några egentliga 

principer, men a lla torpare va r mycket noga med a tt hå lla reda på ägogrän-

serna . 

Åkrarna såddes med råg, ve te, korn och havre. Ofta blandades korn och 

havre och a nvändes som fodersäd. M an sådde dessutom ä rter vid vissa 

tillfall en . 

D essa torkades och rensades for a tt dä reft er sä lj as till affä rerna i Sigtuna . 

Spannmålssådden utfördes med såmaskin och häs t. 
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Bild 8. Fiigå rd med dyngstack frå n rn tid då Viby fort fa ra nde 1c, ·dc som by. Foto "iord iska 
museet 1930-talet. 

Skörden däremot, under hösten , skedde for hand. Mä nnen skar säden 

med lie och kvinnor och fli ckor gick efter och band kä rvar. K ä rva rna sa ttes 

dä refter upp till tork i skyla r , genom att stä lla dem pa rvis mot varandra. 

Regniga hösta r förekom det a tt kä rvarna sattes på störar. Säden stackades 

på logen i vänta n på tröskningen. 

Tröskningen pågick under hela hösten och skulle helst vara fårdig till jul. 

Den utfördes med s. k. tröskverksva ndring. E tt stort hjul , placerat uta nför 

logen , d rogs runt av en häs t. Hjulet drev i sin tur sj ä lva tröskverket som stod 

inne på logen. Det krävdes mycket folk vid tröskningen . En körde häs ten , en 

räckte fram kärvarna och löste upp dem, en ma tade verket, en drog undan 

halmen o. s. \·. Att köra hästen va r oftas t ett a rbete for ba rn . Familjer med 

må nga barn redde sig sjä lva , men annars turades ma n om mellan torpen a tt 

hjä lpa vara ndra . T röskningen var ett slitsamt, smutsig t och ka llt a rbete, 

vilket kunde synas oändlig t for ett barn , som drev hästen runt, runt ka lla 

och grå höstdagar. 

Ett drygt a rbete under somma ren va r höbä rgningen. O dlade valla r före

kom inte, uta n höet togs frå n naturliga ängar, vilka upptog stora delar av 
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Vibys ägor. För att klara djurens vinterförsörjning tog man också tillvara 

sjöängshöet. M an hade med andra ord regelrätt sjöslå tter. Den väx tlighet, 

som fanns i va ttnet och på sankmarkerna längs stränderna skars ell er slogs 

för hand. I må nga fall var detta ett arbete för kvinnor och unga flickor. Höet 

volmades och under volmarna sköt man in störar, hävlar, på vilket höet 

drogs upp på fastare mark. Höet kunde sedan stackas ute på maderna , 

liggande på brädställningar. På hösten steg så vattnet, och det kom då i nivå 

med stackarna. När isen lagt mot vintern , kunde de lätt hämtas hem. 

På torpen höll man ett varierande antal mjölkkor, från fyra till tio stycken. 

Man hade dessutom några kvigor och kalvar. Antalet kor är tämligen högt 

för en torpmi ljö, men de stora arealerna av naturliga ä ngar tycks ha möjlig

gjort det ta. Betesma rkerna u tgjordcs av tuvängar och en stor betesa llmän

ning på Venngarnsskogen. Dessutom va llades djuren på åkrarna , när 

spannmålsskörden var bärgad. Att vara vallpiga var en syss la för någon 

yngre flicka . 

Försäljning av mjölk var en viktig inkomstkälla för de fl esta av Vibybor

na. Det normala var att mjölken bars ned med ok varje morgon till Sigtuna 

för försäljning till hushållen där. En del mjölk togs undan och separerades. 

Av den grädde man då fick kä rnades smör. Även smöret gick man runt och 

sålde i Sigtuna. Eftersom ma n var beroende av att sä lj a så mycket som 

möjligt av smöret, å t man själv ogärna smör i vardagslag. I stället köpte 

man margarin. 

Reda pengar fick man även genom uppfödning och försä ljning av gödkal

var. Den sidan av boskapsskötseln kunde drivas mera intensivt. Ingen mjölk 

så ldes då , utan den togs istället till föda å t kalvarna. Varje torp hade även 

några värphöns och äggen såldes till Sigtuna-hemmen. För det egna behovet 

hölls ett par hushållsgrisar som slaktades till julen och på våren. Fläsket 

saltades ned i stora kar och del av det röktes på våren. För att få ull hade 

som liga torpare får. Detta tycks dock ha va rit van ligare längre tillbaka. Som 

dragare i åkerbruket har under den här perioden endast förekommit häs tar. 

En häst per torp var det vanliga. 

Fiske 

En bisyssla till jordbruket va r det vårfiske, som Viby-borna hade rätt till. 

Fiskerättigheterna i sjä lva sjön var förbehå llna ett särski lt fiskartorp under 

Venngarn. Men på vårarna, i april och maj då vattnet steg, hade Viby-bor-
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Bild 9. Efter tiden fo r and ra ,·ä rldskrigc t fo rfci ll bebyggelsen i V iby a lltmer och mer. Fo to Alf 
:\!ordström 1965. 

na rä tt att fiska på de drä nkta strandängarna . M an satte ut ryssjor och 

få ngade braxen och även gädda . D en fi sk som man inte kunde konsumera 

sj ä lv såldes i Sig tuna . 

Kvinnornas arbete 

K vinnornas a rbete var ofta hå rt. De had e ansva ret för ba rn och hushå ll , och 

d e behövdes oundgängligen i j ordbruksarbetet. Deras a rbetsdag var längre 

än mannens. De var fö rs t uppe och sist i säng. Hushå llsarbetet tog en 

försvarlig tid , då d etta i stor utsträckning var inrikta t på förråd shushållning, 

d vs . man måste bered a stora mä ngd er föd a på en gång som vid slakt, 

rågbrödsbak m. m. 

Bos täderna saknad e också a lla bekvämligheter och ba ra a tt bä ra in va tten 

tog sin tid . På kvinnornas lo tt kom också a tt spinna ull , sticka strumpor och 

vanta r till d e många gånger stora ba rnkulla rna . Såd ant a rbete fi ck utföras , 

nä r a ll a andra sysslor var avslutad e på kvällen . Skötseln av djuren vilade 

också till stor d el på kvinnorna . Mjölkningen var t. ex . ett typiskt kvinnoa r-
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Rild 10. Sedan slu1c1 '". 1960-1ak1 har \"ibY , ·a ril f(in·n1ål ICir en omfa11a11ck upprusrning . 
. ·\ rbclcl. som m·s luiadcs 197+. har uduri s som hcrcdskapsarlll' lc. På b ilckn ;i r c·n n,· giircl sgå rcl 
under bYgganclc. Fo to .-\ lf :\ords1riim 1968. 

bete. De skötte for det mesta också försä ljningen av mjölk, smör och ägg och 

deras arbetskraft var nödvändig vid skörd, slåtter och tröskning. Den insats 

dessa kvinnor gjorde är både häpnadsväckande och beundransvä rd . 

Barnens arbete 

Att barn skulle medverka till familjens försörjn ing var en sjä lvklarhet hos 

bönder och torpare. I en sådan miljö som i V iby var barnens a rbetsinsats 

många gånger en nödvändighet. Det krävdes många armar for a tt klara 

försörjningen, nä r arbetsbesparande maskiner i stor utsträckning saknades . 

Till viss del var barnens arbete uppdelat efter kön, men uppdelningen 

hörde mest samman med mer avancerade sysslor. Så tidigt som möj ligt fi ck 

barnen börja se efter sina småsyskon, göra enklare hushåll sarbete m . m . 
Modern behövdes ju i stor utsträckning i utearbetet. Andra sysslor, som 

både pojkar och fli ckor utförde va r höräfsning, a tt räfsa ihop spillda strå n 

vid skörden , p locka bär och liknande. Efter det man börjat i skolan fi ck 

fli ckorna lära sig m jölka , binda säd \'id skörden, arbeta med sjöslå tter m. m. 
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Bild 11. No rra del en a1 Viby. Foto K . J Ekl und , Sig tuna museu m 1976. 

Pojka rna bö1j ade gå med fa dern i en rad j ordbrukssyss lor. Vid tröskning 

hj ä lptes a ll a som orkade å t. 

Det ä r na turlig tvis omöjlig t a tt i d eta lj redogöra fo r a lla d e a rbeten som 

ba rn d eltog i. Rent a llmän t ka n man säga a tt ba rnen sakta tränades i allt fl er 

och allt mer ava nce rade gö romål for a tt d e eft er konfirma tionsåldern skull e 

kunna ge sig u t och ta pig- och drängpla tser. Tillhörde man en liten fa milj 

behövd es dock ens a rbetsinsa ts mer ä n vä l hemma . 

Hus och hem 

Bos tad shusen i Viby ä r a ll a av den kl assiska mod ell , som återfinns i så gott 

som a ll a torp- och backstugumiljöe r. Samtliga bes tå r av kök och kammare. 

Det berät tas at t husen kunde va ra mycket ka lla . Golv och väggar va r otä ta. 

U nderhå llet skull e skö tas av Venngarn , men blev väl inte a lltid så vä lbes

tä llt. 

I slutet av 1800- ta let had e man ännu inte få tt järnspis i köket, utan ma ten 

fi ck lagas på den öppna hä rden , vilken också tj änad e som vä rmekälla i 

köket. K a mm a ren hade ingen kakelugn och man fi ck d är klara sig med en 
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öppen spis, vilken eldades med n s. Husen saknade även innafönster och 

detta bidrog till kylan inomhus. 

Situationen vid 19 10-ta let \·ar avsc\·ärt förbättrad. Köken rnr då utrusta

d e med jä rnspisar. Dessa höll värmen betydligt bättre och underlättade 

matlagningen. Kammaren hade !att kakelugn, som också förbättrade upp

värmningen. Husen hade försetts med innanfönster. Trots förbättringarna 

kunde det ändå hända att vattnet i kökets \·attentunna frös kalla vin ter

nätter. 

Inredningen i stugorna var tämligen lika rtad hos de olika fami lj erna. I 

köket fanns ett slagbord vid fönstret , en skä nk for förvaring av husgeråd, 

utd ragssoffor lä ngs väggarna och i något fall en säng. Bredvid den stora 

spismuren stod vattentunna n. Kammaren hade en imperialsäng eller en 

gustaviansk säng, ibland en bäddsoffa , en skä nk eller chiffonje, ett li tet bord 

och kanske några porträttfotografier på väggen. 

Det förekom knappast att någon sov i egen säng, utan sovplats delade 

man med någon eller några . I en utdragssoffa kunde man ligga två uppåt 

och en nedåt. Att man måste samsas flera om samma säng ä r ganska 

naturligt med tanke på att det ofta var stora familjer, med 9- 10 barn samt 

att stugorna var små. Men även i mindre familjer delade man sängplats och 
detta är en företeelse, som å terfinns generellt hos både bönder och torpare. 

På sommaren kunde ma n tillfålligt häva trångboddheten genom att nå

gon av de yngre fami ljemedlemmarna flyttade ut och sov på en skulle. 

Kosthåll och måltider 

Kosthå llet kunde variera något mellan de olika fami ljerna i byn beroende på 

skilda ekonomiska förutsättningar. Men genomgående präglades föda n av 

de då vanliga konserveringsmetoderna. Salt mat å ts därför i stor utsträck

ning. Salt sill t. ex köptes i stora kvantiteter. Fläsk producerade man själv 

och även det saltades ned. Rökningen var ett annat sätt att bevara ma ten. 

När man slaktade gödkalvar för att sä lja köttet, så tog man vara på och 

tillredde hjä rta, lever, lungor m m. Detta blev ett vä lkommet tillskott av 

fårsk mat. Nötkött å ts i mycket liten utsträckning. 

Grönsaker odlades knappast med undantag av bondbönor, rovor och 

potatis. Någon odling av frukt och bär förekommer inte heller. I gengäld 

plockades desto mer vilda bär som lingon och blå bär. 
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Bild 12. Södra delen av Vi by. Foto K. J. Eklund , Sigtuna museum I ~/6 . 

Det vanligaste m atbrödet var hårt rågbröd , som bakades hemma i den 

stora murugnen. U nder senare tid kunde ma n lämna rågmj öl och ved till 

baga ren i Sigtuna, som d å bakade brödet å t en. Till jul bakades surlimpor 

och dessa grävdes ned i sädesbingen fö r a tt d e skulle hå lla sig. 

Allmän t tycks kos thållet ha fö rbättra ts eft er sekelski ftet. Det var d å fä rre 

torpare ä n tidiga re i V iby och detta gav möjlighet till ett viss t överskott. 

U nder 1800-ta let tycks kos ten ha va rit m er ex tremt inriktad på bröd , potatis 

och soppor som t. ex. sluring kokt på kom gryn och rotfrukter. Skolbarnens 

ma tsäck kunde d å bes tå av ett pa r rågbrödsbi tar med marga rin och någon 

rova. 

Ma thållningen en vanlig vardag på 19 10-talet kunde te sig på följ ande 

sätt: Före lagå rdssysslom a d rack man kaffe. K affe var en dyrbar vara, och 

även fö re ra nsonerings tiden gjorde m an kaffesurrogat. Detta gjordes på 

rågdegslä ngder, som gräddades, maldes och ros tades innan det kokades till 

ka ffe. Efter morgonsysslorna å ts den egen tliga frukos ten , bestående av t. ex 
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Bild 13. U tsikt frå n etta\· gårdstuncn i V ihv mot s trandängarna och Garns,·ikcn. Foto K .. J. 
Eklund , Sigtuna museum 1976. 

fl äsk, gröt ell er res ter. M iddagen ku ndc bcs tå av fl äsk, sa lt sill eller ka bel. jo

pudding . K vällsvarden utg jordes ofta av välling, bönvä ll ing, grö t eller 

pannkaka . 

I d enna uppsats ha r red ogjorts för fö rhå llandena i V iby under perioden 

1890 ti ll och med 1920-ta let. 

Den tid som blir belyst ä r inte så avlägsen. Men ä ndå ha ndla r d et om en 

kulturföreteelse, som idag ä r helt försvunnen. Det finns inga torpa re läng re. 

Det ä r därför angeläget a tt nå och för medla känned om om det liv som levts 

även i de sista torpargenera tionerna. V i by blir d ä rvid inte enba rt ett bygg

nadsminne utan även ett minne över mä nsklig t liv. 
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