Livet som torpare på 1800- talet

Livet hemma
Dä va´ klart dä va fattigt, en del va så många.
Vi hade ett rum ,en liten kammare, ett förråd , förstu vid fin ingången, å litet kök
på törpet.
Där va´ mest träsöffer, Dom lå vi skaffötters i , på hackelsemadrasser (hackad
halm i bäddsäckar).
På vintern va dä kallt. Vattnet frös i köket och desktrasa va´ som horn på mörna.
Jag kommer ihåg en gång, när mina strumper va´ alldeles utsletna. Mor band ny
strumpfot på natta, å på möérn när ja´vakna´ hade ja´ nya strumper.
Religiösa läste evangeliet på söndagar innan man feck gå ut och leka.Vi var
fattiga men lyckliga.
Geck och läste för prästen å konfirmerades.

Matordning
Klockan sju på morgonen åt man frukost, vilket alltid bestod av bröd, potatis
och sill. Sillen köptes hem i tunnor, stektes på glöden .
Mellan 12- 1 åts middag, som endast utgjordes av mjölvälling och bröd.
Klockan ½ 5 kom aftonvarden , då man serverades potatis och fläsk.
Vid 8 –tiden på kvällen åt man gröt (svartegröt). Den åts oftast direkt ur ett
träkar placerat mitt på bordet, som kallades för ”hagen” .
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Barnarbete
Ja va la inte mer än 7 år , när ja´feck köra vandringa te tröskeverket. Dä va kållt
å gå därute. När ett puste va färdi´t . ropa´di ho därinne på lo´n . Då stanna
hästa, för det ropet kände di igen. Så ble´dä ´´te å vänte , tess di kastat fram ett
nytt puste. Dä va så många neker di feck plats på loge gölvet. Ett sån´t puste
kunde vara en timme. Ingen rast hade vi. Man ble trötter i bena.
Ja rensa rover och potatis mä.
Kriget
1914 krig mellan Ryssland och Finland. Ransonering på mat fick handla på kort
.
Lite lättare för oss som hade jordbruk. Men vi fick inte sälja så mycket vi ville
eller mala så mycket vi ville , de gick syn.
Vi blanda havremjöl i mjölet det gick bra men var lite beskt.
Kaffe fanns ej att köpa ,vi fick bränna råg eller vete, men det var inte gott.
kriget tog slut 1918.
Jordbruket
Man hade oftast ;
• ett par kor , en stut eller oxe.
• några får
• svin (”en gres till jul”)
• höns

jordbruket
Så här kunde det vara: Far hade ett mindre jordbruk och gjorde tofflor hemma på
kvällarna för de mesta. Mor skötte ladugården och hjälpe till på gården. När det
våra´ å hösta´ hjälpte han te´.
”Fruntimmera hade´t djuriskt. .Di sulle mjölka, ofta tre gånger om da´n. Dä va
´genant för karla å mjölka, då sulle i så fall kvenna va alldeles dödssjuker. Va´
han tvongen te å mjölka, då så kroka´ han dörra innefrå.
När mor hade morgonmjölkat, sulle ho laga frukost (sill å potatis) å skecka
barna te skolan.
Se´n ut å arbeta med hö, sä´ potater, trösking. Så va ´dä dags å laga medda. Å
när fruntimmera mjölka medda, så tog karla meddaspusta.
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Se´n va´dä te å ställa upp igen , in å laga eftermeddagskaffe, å hålla på ute te 78 på kvälla´, mjölka å laga kvällsmat å deska för da´n. Å så kunde de få en
barnonge på åre´t.
Jag vet inte hur di va go te å klara´t. Karla hade´t bättre.
När mor fött barn, feck ho´släpa sig ut te yttertrappa för å mjölka koá , som far
lede fram. Ho´feck setta vintertid på den kålla stentrappa å mjölka. På sommarn
va ho ute å harva samme da, å da´´n ätter baka ho. Bevars va´ho´slet ont! ”
”Man sa att storken hade varit där när ett barn blev till.”
Å ho feck böta å binna, väva å sy skjortor. Böxtyg köptes utå en
gårdsfarehandlare.
Jag minns när vi satt där på kvällen i stugan. Mor hon spann, å far kunde ibland
karda ull. Så spela han dragspel å sjöng viser å psalmer omvartannat. Bägge två
berättade sager för oss, en del som di hört som barn. Helas ongaskaran satt
omkring på kvällen när det var mörkt.
Mor va relischöser´. Dä ble´ la farsan me. De geck la te körka . Om vi hade klä´r
följde vi mä. Å så geck vi i söndagsskola.

Jordbruksredskapen
Det var hemmagjorda redskap.
En åderkrok- ett svängt trä huggit i skogen , beslaget med lite järn och en liten
bit skena, drogs med kor eller oxar.
En träpinneharv-Trägrepar—beslagna med lite järn.
Spadar.
Räfsor.
Högafflar
Hästar fanns bara på stora gårdar.
Handkvarn med 2 stenar.
Lie, spett, Röjkniv, Yxa, klubba, kilar m.m.
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Snickarverktyg
Mannen snickrade oftast alla möbler själva.
Dagsverke
Alla torpare gjorde dagsverke för sitt arrende te bönderna
1-3 dagar i veckan beroende på storlek på arrendet, men så fick de mat.
Kunde komma hem med en slatt mjöl på röggen. , betalning för ena heler vecka .
25 öre för å slakte en gres.
Dagpenningen
Dagspenningen (lönen) var ungefär 1 kr /dag
10-12 timmar arbetade vi.
En dräng hade 75-100 kr /år
en piga eller jungfru 50-60 kr / år
med mat och husrum. lite småpersedlar, det kallades några alnar lärft, lite ull,
ett par skor och några fridagar / år.
Man börja kl. 6 på morgonen och höll på till 8-9 på kvällen. man fick ta 1-2 tim
vila på dagen om det gick.
Vad det kostade
En ko kosta 40-50 kr
spädkalv 5 kr
ett får 5 kr14 dagars gammal gris 2-5 kr
kött 30 öre kilot
fläsket 30-40 öre kilot
smöret 1,40 kr kilot
ägg 50 öre tjoget
Resa till Amerika – 160 kr
julbonad 3 a´4 skilling
kläder
Ja geck i träskor som far gjorde , han var toffelmakare.
1 par skor eller stövlar ,hemmagjorda 8-10 kr
en kostym 30 kr . vinteröverrock ca 20 kr
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Leksaker
Fanns i början inget för torparbarn .Fick föra själva.
Lekte med varandra .

Skolan
På 1800 talet fanns varken cyklar eller bilar Vi fick gå till skolan .....2 mil tar ca
2 timmar , 3 tim på vintern
går i skolan varannan dag. kl 9-15
Två år i småskolan sedan 4 i folkskolan
Skolväska sydd av tyg av mor. I ett annat fack låg våra smörgåsar som vi åt i
skolan.
Skolväska med mjölkflaska och smörgåsar +böcker.
böcker med rem.
Hade slöjd i skolan ,då var dagen längre.
Fick använda träskor både hemma och i skolan hade inga skor. Var besvärligt
när det var snö.
ofta kallt i skolsalen på vintern , mjölken frös
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Hur Julen kan vara på 1850 talet

Mycket att ordna med .
• slakt
• stortvätt
• stöpa ljus
• storbak m.m
Baka bröd som torkades så det blev hårt , det hade man sedan hela året. De
hängdes på ett bröspett utav trä, i taket i köket.
Så bakades mjukt bröd, pepparkakor småbröd som kringlor av vetedeg.

Slakten
”Te jul slakta´s ett får, en gödkalv , å en gris.
Gresen skulle vara så feter som möjeli´, å feck för den skull ett redit ”ämne” utå
havremjöl å blev te slut så feter att han knappt kunde stå .Siste dan fech han inte
nöken mat. Då sullén tömma på´t.
Ve julaslakten nöcka di en slaktebänk, som di la gresen på, å sen sulle två hålla å
en stecka. Dä tog la tid så gresen le´ hemska plåger. Dä kunde hända att gresen
kom lös å skala iväg, å blon rann.
Halm på golvet
I lika hög grad som julen åtminstone i hundra år förknippats
med julgran var det tidigare halmen på golvet som gav den rätta julstämningen
.Vilken känsla att få hela kalla golvet förvandlat till en mjuk bädd att sitta, ligga
och leka i. Det säjs att husets folk skulle sova i halmen på julnatten.
Av halmen gjordes figurer mest bockar, gubbar, gummor, och tuppar som man
kunde leka med under kvällen.
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Julbonader
speciell julsed långt in på 1800-talet var julbonader. Färgglada tryck som gick
under namnen kistebrev eller julbrev och som köptes på marknader eller av
gårdsfarehandlare. Se vår tids julbonader i papp.

Julgranen
Blev allmänna på landsbygden först på 1850 -1870 talet.( före hade man
takkrona av otröskade halmpipor som fästes ihop med rött garn eller av
svinborst och som fästes ihop i skarvarna med bivax.
Kunde även göras av en enbuske på våren .
Julgranen kallades först för julbuske eller mosebuske.
Man band upp toppgrenarna med sytråd så grenarna pekade rätt upp som toppen
på stammen. Sedan togs det lite kulört papper och klipptes i små remsor och
linda om alla toppgrenarna ,längst upp så det blev som en fingertuta , men ej
högre än att det gick att sätta i ett litet julgransljus i var och en av dessa enkla
ljushållare. det klipptes fransar på kulört papper i rött och blått. Och en och
annan vit tapp av vadd . man tog russin och karameller hängande i trådar .äpplen
Saffranskringlor
De som hade det bättre ställt klädde med ljus och godsaker. Vaxstaplar som
klipptes i bitar och snoddes runt grenarna.
Gjordes karameller med frans av kulört silkespapper .Kassar av kulört
glanspapper, som man lade gotter i och hängde i granen. Sedan gjorde man små
påsar med nötter i . Vi vek också papper och klippte till i gelanger.
Bokmärken var omtyckt julgranspynt liksom papperskarameller av silkespapper.
Kritkarameller kom på 1870 talet. De var i olika fasoner i läckra pastell färger.
De sparades år efter år.
Tregrensljuset
en symbol av den H. Treenigheten
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Julenek
Kärven till fåglarna kallades för julenek. Den skulle vara uppsatt före kl 12 på
julafton Den sattes på stänger vid porten. en vid varje portstolpe En 3 m lång
gran kvistades utom i toppen där det var kvar några grenar
Senare har man hade satt upp en ”julrusk” (gran) ute på gårdsplan, men denna
kläddes inte utan endast med en julkärve till fåglarna.
julbocken
Julbocken förekom ofta julafton. .Det var vanligen en halvvuxen gosse. Han
hade horn och skägg och en avigvänd päls och gick på 4 ben med många
krumsprång. Man låtsades vara rädd för honom och sprang undan . Då han
lämnat sina små gåvor tog husfadern honom vanligen i hornen och körde
honom på dörren. Han kom sedan in utan förklädnad, överraskad att julbocken
varit där och han ej sett honom ute.

Jultomten
Någon jultomte som hade med sig gåvor hade man inte i mitten på 1800-talet.
Den julklappsutdelande tomten kom som en ny sed i slutet på 1800-talet. Delvis
skapad ur den gamla föreställningen om hustomten som skulle ha gröt på
julafton, och dels ur den tyska Nicolaus och engelska Santa Claus som rider
omkring med presenter till de snälla barnen och ett ris för de stygga.
” Finns det några snälla barn här?”
Tomten skulle alltid ha ett fat med gröt med ”smöröga” i på julekvällen
Julklappar
Julklapparna har gammal hävd, först och främst i form av brödgåvor. För den
stora delen av svenska folket var det viktigaste att julklappen var ett roligt
skämt. På julafton gällde att i smyg kasta in anonyma och ofta retsamma gåvor
till varandra(kunde vara halmdockor ca 4dm), klappa på dörren och snabbt
komma undan osedd.
Julmaten
Kött ,svinfötter,köttkorv,fåralår,isterband,pressylta,rullsylta, dopp i grytan,
lutfisk, julölbrännvin, bovetegröt , brynt vitkål, brödsorter , smör, hemmagjord
ost.

8

Så här kunde en torpar julfirande berättas
Julafton
”Nåra ´julklappa´hade vi inte. Men ena ljusekrona mä julkarameller, tomta´å
levandes ljus. De va utå ståltrå´.
Mor koka´ lite mer mat än vanligt. Å så sulle alla bada i en balja i köket. Barna
först och vuxna etter i samma vatten .Och få rena kläder.
En del har fortfarande kvar att stö halm på alla golven på julafton. Många
uppgifter talar för att man tog bort halmen p .g.a brandfaran.
Klockan 4 ringdes julen in och då samlades man för att äta ”merafton”.
Sedan skulle alla djuren pysslats om ( de skulle ha vardagsbröd småskuret och
därtill havre och dubbel ranson hö) och när alla sysslor var undangjorda
samlades man alla vid 8 tiden på kvällen .Man läste julevangeliet, varefter man
sjöng några julpsalmer.
Sedan var det tid att äta kvällsmat. Man bänka sig runt det stora julbordet med
vit duk , och nu sparades det ej på bordets håvor. Det var ju jul. Man börja
måltiden med smörgås ,vartill man åt flott samt så många sorters korvar och
sovel(köttmat) man kunde få ner. Brännvinet och ölen gick hela tiden laget runt.
Sedan kom en rätt av brynt vitkål. ( som blev fin som en gröt med smör, grädde
och pepparkorn) Efter kålen fick man lutfisk och senapssås, och efter denna rätt
serverades bovetegröt med gräddmjölk.
Nu gällde det att gnugga geniknölarna , ty det var ofrånkomligt nödvändigt att
alla rimma till gröten.
Därefter var det efterrätt –bakverk ,kakor .
Julmaten stod kvar från julafton till trettondedagskvällen.
Efter maten sjöngs en psalm och sedan lekte man jullekar.
Julnatten kom de döda hem. den natten brann ljuset på julbordet, för att de döda
skulle se och äta av julmaten.
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Julottan
De döda samlades i julotta (julmässa) vid midnatt. Det var för farligt att komma
för tidigt till julottan. Man kunde då möta de döda ,när de lämnade kyrkan. Då
blev man svårt sjuk.
På juladan´ morgon gick vi till ottesången i kyrka.
I tidig julamorgon tände man ljus i var´t fönster å gav sig iväg. Långa vägar
och iskalla körker kunde knappt avskräcka någon från å fira årets största högtid.
Ett långt tåg av gående
å åkande slingrade sej fram, många med tjärbloss som lades i en hög på
körkbacken. När ottan var slut , gällde det att komma hem så fort som möjli´t
.Di som åkte körde allt va´ di förmådde, å di andra som geck sprang tvärt över
åkrar å fälten för att hinna hem te byn före sina grannar. Di som var först
hemkomna och först hann leda ut å vattna sina kreatur, di skulle först få bärgat
höet ,trodde man.
Men sen feck ingen gå bört den da´n.
Efter julen börja julkalasen ända till trettondedagen då de som hade det lite
bättre gick från gård till gård och kalasa.
Kaker te kafferep kunde di baka flere sörter utå samme deg; veteskiva,
vetebulle, julkuse, skörpa, långring, sockerring å kringla. Dä va gött allihop....”
Te jul baka´ ho´ julahöga te oss barn ”. De va ena grover kaka, limpa av råg å
vete å sirap, vetebulle, pepparkaka eller kringlor å ett äpple. Julahöga till oss
barn sto´ på bordet till lellajul.. Då var di hårda, men
vi fick ´döppa´ kakera i vatten å ställde dom i ognen. Å vi spare´ vi på´t., För
ingen ville bli först me´ å äta uppét. Nybakat bröd feck vi al´ri.
Traktering av de fattiga vid jul
I varje någotsånär välbärgad gård måste man vid förberedelserna tänka även på
de fattiga och lägga undan åt dem, ty varje julafton gingo sockens fattiga
omkring i byn , där de i stugorna fingo en halv kaka bröd, en limpskiva och ett
stöpeljus vardera. Dessutom en sup, som männen förtärde på stående fot och
gummorna hällde i ” lommeflaska”.
Staffansritten
Tidigt på morgonen Annandagjul red staffansriddarna
( traktens unga män)omkring i byn . Sjungande och skränande hälsa de på i
varje gård. Blev de inte genast mottagna, börja de med stakar eller knytnävar
banka på dörrar och väggar, tills hela huset blev väckt. De skulle nämligen på
varje ställe ha en ordentlig sup var, och detta gjorde att de blev allt vildare.
Staffanritten avlöpte sällan utan missöden.
De sista staffansrittarna torde ha förekommit så sent som i slutet av 1800- talet.
Stjärngossar
Var ute i vita skjortor och med en stjärna i handen , och sjöng
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”Goder afton ,goder afton både herre och fru vi önskar eder alla en fröjdefull
jul.
Farmors jullekar
Farmor nämnde en särskild lek, som de alltid roa sig med.
Av halm gjorde de ett litet knippe som kallades kallbas och placerades på
golvet. De lade sig sedan på rygg, lyfte benen över huvudet och sökte med
fötterna lyfta upp kallbasen.
Den som lättast och flest gånger kunde lyfta upp kallbasen hade naturligtvis
vunnit.
• Domaredansen
• blindbock
• skära havre
• väva vadmal
• sitta på understol
• gömma ringen
julekrubban *Spänna kråka , * väga salt *gissa nötter
* sitta på flaskan och trä i en nål
*vattna bocken
*smussla sko
* stå på stubben
*Bära vatten
* Meta lakar
* Låna eld och springa rå
* Torka malt
* tämja stutar
* Märka trutar
* Sätta rovor
Nya året, och julen körs ut.
Efter att ha skjutit och smällt in det nya året, återstod slutligen endast att låta
tjugondag Knut köra julen ut. Även detta kunde ge anledning till oväsen. En
Knutfigur kunde komma och med en stor kvast och sopa julen ut, eller utklädda
Knutgubbar kom och slog på husknuten med klubbor.
Därmed var julen över.
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Majstång
Ungdomarna klädde och dansa runt majstången på en äng.
De hade ett nystan av hemspunnen tråd med sig.
Skogsrå ,Sjöråt löktegubba, spöken

Farsot
I mitten av 1850 talet härjade ”Rösota” = koleran våldsamt i landet .
” Lars hade ena bötta unner säk å dä va söm um en hade stocket hönum me´en
kniv, så skvala blon å´n (blodet av honom ) Någon hjäp fanns inte, för dä så di
levde, så levde di, å va´dä så di do´, så do´di´, när blon rann å dum.”

Källa; bl.a
Farmors stoppelåda /Arnborg
De gamla hantverken / John Seymour
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