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Inledning. 

Föreliggande två frågelistor äro de första i en tillämnad 
ny serie tryckta handledningar för upptecknare. Hittils har 
vid de från Landsmålsarkivet föranstaltade undersökningarna 
endast använts ett förhållandevis litet antal tryckta frågelistor, 
ock dessa ha ej bildat någon serie. Först användes professor 
Lundens »Typord för undersökning av de svenska folkmålen» 
(2:dra upplagan 1908, 3:dje oförändrade upplagan 1916). Vid 
sidan av denna allmänt bekanta »typordlista», som är helt ock 
hållet inrättad ur grammatiska synpunkter ock som avser att 
tjäna till stomme vid sammanställandet av ett så vitt möjligt 
för hela landet gemensamt förråd av »typord», började redan 
under Landsmålsarkivets första år användas en liten tryckt 
frågelista, som utarbetats ur lexikaliska synpunkter ock som 
avsåg att tjäna till ledning för efterspörjande av vissa icke 
allmänna, men för en särskild del av landet karakteristiska 
ord, nämligen »Gamla sörmländska ord» (Strängnäs 1914), vars 
anonyme författare var Torsten Ericsson. Utom sistnämnda 
frågelista har hittils inom Landsmålsarkivet endast utarbetats 
en frågelista som tryckts, nämligen J. Götlinds. »suffixfråge-
lista» (Frågelista för substantivsuffixen, Uppsala 1917). Där-
emot ha inom arkivet eller i närmaste sammanhang med dess 
värksamhet utarbetats ett stort antal frågelistor som icke 
tryckts, utan endast mångfaldigats i ett fåtal exemplar genom 
skrivmaskin, cyklostyl eller på annat sätt, för så vitt de ej 
stannat vid ett eller ett par handskrivna exemplar, vilka gått 
ur hand i hand bland de få undersökare eller upptecknare, för 
vilka dessa företrädesvis ur speciella grammatiska ock lokala 
synpunkter utarbetade frågelistor varit beräknade. För övrigt 
har som ledtråd vid uppteekningsarbeten använts äldre upp-
teckningar ock bearbetningar, tryckta ock otryckta, såsom 0. W. 
Sundén »Allmogelif vet i en västgötasocken under 1800-talet» 
(Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles Hand-
lingar. Fjärde följden VI: 2, Stockholm 1903), L. Levander »Li-
vet i en älvdalsby före 1870-talet», Stockholm 1914, ock M. Eriks- 

1-26251. Sv. landsmål. Frågelistor. 



2 	 LANDSMÅLSARKIVETS FRÅGELISTOR 

son »Bondeliv i norra Uppland vid mitten av förra århundradet» 
(Fataburen 1925, s. 65-120). Dessa skildringar ha till huvud-
syfte att belysa var sin orts allmogeliv. Andra uppsatser av kul-
turhistoriskt eller folkloristiskt innehåll ha däremot skrivits med 
huvudsyfte att tjäna som jälpmedel vid insamlande av nytt mate-
rial, ehuru framställningen ej haft formen av frågelista. Som 
exempel på en i dylikt syfte skriven uppsats, utarbetad med 
särskild hänsyn till Landsmålsarkivets upptecknare, kan näm-
nas R. Jirlow »Om linberedning och linspinning hos svensk 
allmoge» (Fataburen 1924, s. 143-162). 

Nu föranleder behovet av nya systematiska ordförråds-
samlingar, drivna i nära sammanhang med studiet av allmoge-
kulturen ock av folktraditionerna, en serie nya frågelistor, be-
räknade för sådan spridning som endast genom tryck kan er-
nås. Vid dessa ordförrådssamlingar intar Dalarna för när-
varande en central ställning. De två frågelistor, varmed den 
nya serien nu inledes, båda författade av L. Levander under 
nära samarbete med flera andra medarbetare vid Landmåls-
arkivet ock vid Nordiska Museet, ha därför Dalarna ock sär-
skilt den under förberedelse varande dalmålsordboken till ut-
gångspunkt. För att grundligt utforska förhållandena inom 
detta landskap har det från början visat sig nödvändigt att 
ta hänsyn jämväl till vad som är känt från åtminstone vissa 
andra landskap, på det att de motsvarigheter i ord ock sak, 
som Dalarna innesluter, skulle kunna systematiskt insamlas. 
Å andra sidan har det visat sig, att de närmast med tanke 
på Dalarna började lexikaliska frågelistorna hade betydande 
användbarhet långt utanför landskapets gränser. Vid före-
liggande frågelistors utarbetande har därför företagits en kom-
pletterande genomgång med inarbetning av en del från andra 
håll kända ord eller synpunkter, särskilt från Jämtland, Upp-
land ock Västergötland, varjämte dessa listor genomgåtts ur 
mera allmänna kulturgeograflska synpunkter av intendenten vid 
Nordiska Museet Sigurd Erixon. Att uttömmande uppta allt 
som tillhör ämnet, även med begränsning till ovannämnda 
landskap, har ej ingått i planen för frågelistorna, utan man 
har blott velat ge en någorlunda rikhaltig vägledning med 
hänsyn till vissa viktiga typiska förhållanden, som skola kunna 
ge den intresserade läsaren impulser vid självständigt samlande 
jämväl under andra omständigheter än dem, som utgjort när-
maste bakgrunden för listans frågor. Utan tvivel skall den 
invändningen kunna göras, att exempelvis av frågelistan rörande 
mjölkhushållningen en övervägande del saknar all tillämplighet 
för den, som sysslar med exempelvis Västergötland ock syd- 
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ligare landskap, ock att å andra sidan i Västergötland ock syd-
ligare landskap finnas en mängd egendomligheter i ord ock 
sak, till vilkas insamlande frågelistan ger för liten eller alls 
ingen ledning. Det har emellertid synts bättre att stanna vid 
den grad av utförlighet, som frågelistan nu fått, än att efter-
sträva större fullständighet. Det kan också anmärkas, att 
folktro ock folksed, som rikligen frodats kring exempelvis 
mjölkhushållningen, endast med några strödda antydningar be-
rörts. Man får 'dock kanske hoppas, att vad som fattas i ena 
eller andra avseendet ej skall alltför mycket inskränka dessa 
frågelistors användbarhet ock att vid deras användning er-
farenheter skola vinnas, som komma följande frågelistor till 
godo. 

Avsikten är att i rask följd utge ett ganska stort antal 
större ock mindre frågelistor, behandlande olika sidor av det 
dialektala ordförrådet under hänsyn till därmed sammanhän-
gande etnologiska ock folkloristiska frågor. I åtskilliga fall 
torde sistnämnda synpunkter ock kanske även vissa lokala för-
hållanden påkalla egna listor — en folkloristisk frågelista rö-
rande tröskning publiceras samtidigt härmed, i »Folkminnen 
och Folktankar» —, under det i andra fall en större allmän-
giltighet ock ett fullständigare inarbetande av etnologiska ock 
kulturhistoriska synpunkter i språkliga frågelistor lämpligen 
torde kunna ega rum till ömsesidig jälp för de olika intressenas 
företrädare. 

Promemoria 
vid besvarandet av frågelistorna. 

Någon bindande yttre norm för besvarandet av dessa 
listor ålägges ej alla dem, som kunna komma att behandla de 
framställda frågorna. 

Givetvis är det emellertid av största värde att få samman-
hängande, på självständig kännedom om saken ock orden vi-
lande skildringar av de behandlade ämnena, ej blott svar på 
enskilda frågor. 

Sammanhängande skildringar skrivas hälst på kvartblad, 
som kunna erhållas från Landsmålsarkivet. På samma slags 
blad, dock på den °linjerade sidan, anbringas teckningar ock 
fotografier. Skriv sådana manuskript, som avse att vara ren- 
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skrift för arkivet, blott på en sida. Smärre enskilda notiser 
ock enskilda ord skrivas på ordlappar i mindre format, som 
även erhållas från arkivet. Även uppteckningar skrivna på 
andra slags papper, i brev eller i anteckningsböcker, även kon-
cept äro välkomna i landsmålsarkivets samlingar. 

Använd ett enkelt, naturligt ock otvetydigt uttryckssätt! 
Skriv tydliga bokstäver! 
Ord ur folkmålen skrivas på mål, antingen 

helt med landsmålsalfabetet eller 
med s. k. grov beteckning (man insätter ett eller annat 

av landsmålsalfabetets tecken, där missförstånd särskilt är att 
befara, t. ex. 1 för s. k. sje-ljud, to, 8) eller 

med vanligt alfabet, varvid ljuden återges så gott sig 
göra låter. 

Att skriva en skildring av ifrågavarande slag på dialekt 
kan giva ett ökat värde åt framställningen ock kan tillika 
bli i hög grad instruktivt för upptecknaren, men ställer ganska 
stora krav på författarens härravälde över dialekten ock på 
hans stilkänsla. Det ställer sig också lätt ganska tidsödande 
att genomgående skriva på dialekt. Man har ej att räkna 
med att få vara blott upptecknare av vad som på en gång 
färdigt kommer från sagesmännens läppar i alltigenom genuin 
form. Därför tillrådes upptecknare att skriva skildringar ock 
definitioner på riksspråk hällre än åstadkomma en framställ-
ning på dialekt, som ej är helt säker eller som innebär konst-
lad översättning från riksspråk. Dock måste upptecknaren, 
även när han använder riksspråk för vad han med egna ord 
framställe, alltid meddela benämningar ock citat ur dialekten 
i korrekt dialektform, återgiven på något av de tre här ovan 
nämnda sätten. I regel böra de med fet eller spärrad 
stil tryckta orden eller de motsvarigheter därtill, som upp-
tecknaren kan anträffa, så noggrant som möjligt återgivas 
på ortens genuina dialekt under bifogande i de fall, där så-
dant synes behövligt, av översättning till riksspråk. Härvid 
bör böjning angivas samt (hos substantiv) genus. Böjning kan 
tillräckligt angivas antingen genom angivande av den böjnings- 
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typ, vartill ordet hör, eller genom angivande av blott en eller 
ett par böjda former, när man därav kan sluta till rästen. 

Även lokalt riksspråk bör uppmärksammas, t. ex. vissa på 
sina håll i härrgårdstradition bevarade, men i den rena all-
mogedialekten ej bevarade uttryck ock motsvarande sed. 

Exempel på skildringar, skrivna på riksspråk, men inne-
hållande ett rikligt dialektmaterial erbjuda utom ovannämnda 
arbeten av 0. W. SUNDEN, L. LEVANDER ock M. ERIKSSON 

bl. a. M. KLINTBERG »Spridda drag ur den gotländska all-
mogens lif», Visby 1914; S. HEDBLOM, »Ord ock uttryck inom 
kustfisket i Helsingland (Sv. landsm. 1913). Som ett exempel 
på genomförd dialekt kan nämnas K. P. PETTERSSON, »Lant-
mannaredskap i Nagu» i Folkloristiska och etnografiska studier 
II, Helsingfors 1917 (= Skrifter utg. av Sv. Litteratursäll-
skapet i Finland CXXXV), s. 131-197. 

Lita ej utan efterprövning på minnet eller uppgifter i 
andra hand! 

Lämna noggranna uppgifter om meddelare ock sagesmän, 
var ock när de äro födda, var de vistats under olika tider, 
var de nu bo o. d. 

• 



1. Mjölkhushållning. 

I. Olika slag av mjölk. 

Mjölk? Annan allmän benämning på mjölk? Vilka djurs 
mjölk användes till människoföda? Användes mjölk till djur-
föda? Användes mjölk till andra ändamål (beredning av färg 
etc.)? Förekom borthällning av mjölk? 

Råmjölk? Hur behandlades den? Se närmare i kap. II 
om av råmjölk beredda anrättningar. 

Spenvarm mjölk (glymj öl k, ny mj ö lk)? Spenvarm (mj ölk-
varm, kovarm, spensöt)? Kallades nymjölkad, spenvarm, 
ännu skumbelagd mjölk mjölksupe (supi, såpo etc.)? Gavs 
den särskilt åt småbarn? Vad kallades kvinnor, som skicka-
des för att traktera med nysilad mjölk (såpodockorna, mjölk-
stintorna)? Förekom traktering med sötmjölk vid byggandet 
av hus, vid bröllop, vid andra tillfällen? Vad menades med 
silsup ? 

Sötmjölk : vad menades härmed? (----- nysilad mjölk, på 
vilken gräddbildningen ännu ej börjat? = oskummad mjölk? 
= silmjölk? = nysilad mjölk?) 

Skummad mjölk (skummjölk, rännmjölk)? 
Kokt mjölk? Hur kallades hinna på kokt mjölk (skräpa, 

snarke)? 
Grädde (Höter, rjomme, fil)? Finns ordet fil i annan 

betydelse (det tjocka av löpnad ljölk i motsats mot vassla)? 
Jfr käsf il under kap. II. Mjölken står ock filar? Botten-
mjölk? 

Hur benämnes sj älvlöpt mjölk? Mjölken skär sig? 
Hur benämnes mager mjölk (skäll, blå mjölk)? 
Sj älvsurnad mjölk (s urmj ö 1 k, j ä s mj ö l k)? Hur beteck- 
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nas denna mjölk, då den är helt litet surnad (dragen, gäl-
len, källen, glanad, vriden, lagnad)? då den innehåller 
klumpar (glutter) av ostämne? Finnas benämningar eller 
uttryck, som grunda sig på en känsla av avsmak för den 
självsurnade mjölken? Användes självsurnad mjölk till män-
niskoföda? Om så ej är, vartill användes den? , 

Genom tillsats av jäsämne förändrad mjölk (tjockmjölk, 
tätmjölk, skyr, skörmjölk)? Vari bestod tätämnet? När 
användes tätört (Pinguicula vulgaris) till tätämne? Användes 
andra örter än Pinguicula? Vad kallades på orten den an-
vända örten (tätgräs, skyrgräs, mjölkstånd)? Minns någon 
på orten, hur beredning av tätmjölk med tilljälp av tätört 
gick till? Minns någon, att sådan beredning överhuvudtaget 
förekommit? Hur åstadkoms tätämnet i vanliga fall (linne-
lapp indränkt med tätmjölk? tråget beströks med tätmjölk)? 
Låg den mjölk, som användes till åstadkommande av ny tät-
mjölk, tätt under gräddlagret? Fanns någon särskild benäm-
ning på densamma? Vad kallades det att tillsätta tätämne 
till söt mjölk? att mjölken blir tät (svignar)? Hur betedde 
man sig, då tätämnet tagit Slut i en gård? i hela byn? Hur 
förvarades tätmjölken på färder i skogen, på myrslåtter, till 
marknader o. s. v.? Hur förvarades tätämnet hemma i går-
den? i fäbodarna? Finns någon särskild benämning på tät-
mjölken i det sega, trådaktiga stadiet (segmjölk, långmjölk)? 
Uttryck för motsatsen (mjölken är kort, stutt)? 

Hur tillgick beredningen av tätmjölk från det ögonblick, 
då sötmjölken skummats? Tillvärkades tätmjölk av oskummad 
mjölk? Uppvärmdes mjölken? Vilka kärl användes (mj ölk s å)? 
Var förvarades det kärl, i vilket dagens mjölkmängd först 
hälldes för att svalna? Hur lång tid hölls mjölken kvar i 
detta mindre kärl? Hälldes den sedan i större kärl (kar, 
stannfat, tjockmjölkstunna, skyrtunna, bår)? Var för-
varades dessa? Fanns någon benämning på de vasselliknande 
bildningar, skum, hinna, som kunde uppstå i gockmjölkstun-
nan, eller på den fällning, som avsatte sig på karets väggar 
(glotte, völja, ölja, olje; det öljas)? 

Hur förfor man för att bibehålla tjockmjölken i gott skick? 
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Vad kallades mjölk, som vid beredning till tjockmjölk 
misslyckats eller under förvaringen förändrats på så sätt, 
att tjockmjölksjäsningen övergick till vanlig surmjölksjäsuing 
(kickrig mjölk, glottermjölk, surtjockmjölk, lupper)? 
Hur användes dylik mjölk (till bakning, till svinens utfodring, 
till beredning av någon dryck)? Vad kallades denna dryck (syra)? 
Slogs i densamma också kärnmjölk eller andra mjölkräster? 
Vad kallades den, sedan den blandats med vatten (blanda)? 
I vad slags kärl förvarades den? Var förvarades dessa kärl? 

II. Maträtter, i vilka mjölk ingick som en viktig 
beståndsdel. 

Sötmjölk: förtärdes någonsin ouppkokt sötmjölk av vuxna 
personer? Blandades grädde, bröd eller annat i mjölken? Vad 
kallades blandningen (flötnijölk, mjölksull, bryt-ti)? Be-
gagnades uppkokt mjölk till kall gröt? Endast som morgonmål? 
Medfördes frusen mjölk på färder? Vidtogos några särskilda 
åtgärder vid frysningen? Hur skedde smältningen (i kalfe?)? 

Vilka rätter bereddes direkt av den i tråget förvarade, 
oskummade mjölken (flöttråg, fil, filbunke, filommalag)? 
Beskriv, hur var ock en av dem bereddes! Finns någon be-
nämning på gammalt, mycket surt fil? 

Vilka mjölkrätter bereddes genom tillsättning av löp-
ämne (fil, käsfil, sållost, sötost, stekost, ostkaka)? Är 
brunost benämning på en hithörande maträtt? Hur tillred-
des den? Förekom den som förning eller kalasmat? Funnos 
rätter som tillagades medelst blandning av löpnad mjölk (fil) 
eller söt mjölk med ostvassla (vitmese) ock eventuellt även 
sönderkarvad färskost (gum, sv assamat)? Har det förekom-
mit, att söt mjölk, tillsatt med löpämne, satts ut om vintern i 
kölden ock, när is börjat bildas däri, vispats samt därpå ätits 
som en rätt (skröj va)? 

Vilka rätter tillreddes av råmjölk (kalvost, kalvdans, 
yste, ugnsost, krukost, pannost, råmjölkapannekaka)? 
Hur skedde tillredningen? Användes dylika rätter vid spe-
ciella tidpunkter? 
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Funnos mjölkrätter, som åstadkommos därigenom, att söt-
mjölk både kokades ock tillsattes med syrämne (småost, 
grynost)? 

Funnos rätter, som åstadkommos genom uppvärmning eller 
kokning av självsurnad mjölk? 

Vad kallades den lösa, korniga massa, som vid kokning 
av vassla till messmör steg till ytan (dravel, vitmese, fröd-
myssu, kåtskum)? Bereddes maträtt eller smörgås av den? 

Beskriv de rätter, som tillvärkades av mjölk med tillsats 
av öl eller dricka (ölost, ölsupa, dricksupa)! — av sirap, 
ättika eller annat (sötsupe)! Användes någon dylik rätt sär-
skilt i medicinskt syfte? Kokades den vid någon särskild 
märkesdag? 

Brukade kärngrädde någonsin förtäras? Tillreddes någon 
maträtt av kärngrädde? 

Beskriv de rätter, som tillvärkades av mjölk eller grädde 
med tillsats av mjöl (myssudeg, mjölkdeg, gubbdeg, flöt-
gröt, römgröt, mjölost, klimpmjölk, bjäckrarna, strim-
let)? Vad slags mjöl begagnades? Åts någon av dessa rätter 
vid särskilda tillfällen (vid flyttning från ett fäbodställe? på 
söndagsmorgonen? av barnsängskvinna?)? Åts smör till någon 
av dem? Fanns någon rätt (eller något slags bakvärk) till-
värkad av grädde, smör ock socker (flötost)? Fanns någon 
rätt, i vilken fårmjölk ingick (dravle)? 

III. Mjölkens förvaring; gräddbildningen. 

Var förvarades den nysilade mjölken? Hemma vid gården? 
Vad kallades det skåp eller den hylla i stugan, där mjölk-
trågen stodo (mjölkskåp, mjölkhylla, höghylla)? I fä-
bodarna? Fanns en särskild byggnad för mjölkens förva-
ring (mjölkkällare, mjölkbod, kåve, sel, mäjeri)? Hur 
var denna byggnad inredd? Var den endast en mjölk-
kammare i samband med ett boningshus? Fanns någon 
anordning för att hålla luften i byggnaden frisk (väggöpp-
ningar? granris?)? Ställdes mjölktrågen på mjölkhyllor 
(silbänkar), på trä-vaglar eller på särskilda ställningar (mjölk- 
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stege, mjölkstjaga)? Funnos särskilda skåp med pinnar i 
väggarna för mjölktrågen? Förvarades även smör, ost ock 
messmör i samma byggnad? Vad kallades de platser, där 
dessa förvarades (osthylla, osthäck, ostbände, osthjäll)? 
Hur voro de konstruerade? Jfr s. 13 nedan. 

Hur kallades de kärl, som användes vid mjölkningen 
(stäva, stava, bunk, bytta, båna, mjölkkopp, skjula)? 
Hur sågo de ut (en eller två höga stavar etc.)? 

Vilka redskap användes vid mjölkens uppsilning (sil, sil-
trä, siltapp, silstege)? Hålets form? Tratt? Hur gick 
uppsilningen till? Varav bestod sil tappen (granris, tagel, 
hår, tyg)? Hur rengjordes den? 

Hur kallades de kärl, i vilka mjölken silades upp (skål, 
tråg, bunke, båna, fat)? Beskriv dessa kärl (om möjligt med 
ritning eller fotografi), bl. a. med uppgivande av de van-
ligaste måtten på dem! Av vilket träslag förfärdigades de? 
Voro mjölkskålarna hemma vid gården ock mjölkskålarna i 
fäbodarna på något sätt olika? Funnos utom de vanliga 
mjölktrågen mindre mjölkkoppar eller vridskålar (rilar), 
kotkoppar? Hur användes de? 

Hur gick det till att skumma (ränna, grädda av, flöta 
av mjölken (om möjligt ritning eller fotografi)? Användes 
därvid blotta handen eller en rännkniv eller en visp eller något 
annat medel (sked?)? Vad kallades det kärl, i vilket mjölken 
hälldes (rännmjölksbytta)? Hälldes grädden direkt i kärnan 
eller i ett annat kärl (filbytta, kärnbytta)? Hur gjorde 
man med den kvarblivna gräddranden (kvarden) i mjölktråget? 
Har skumslev varit känd i äldre tid? 

Hur tillgick rengöringen av mjölktrågen? Vad kallades 
det att rengöra dem (två, rensa, basa, badda)? Användes 
skäfte eller något annat vid rengöringen (byttgräs)? Var 
ställdes trågen att torka dels hemma? dels i fäbodarna? 
Svängdes mjölktrågen i luften för torka? 

Ha mjölkprodukter förvarats ute i nedgrävda tunnor eller 
på annat sätt? 
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IV. Beredningen av smör. 

Smör? Annan allmän benämning på smör (gås)? Till-
värkades smör av annan grädde än den å komjölk erhållna? 
Hur användes detta smör? 

Menas med kärna (stavkärna, stötkärna) hela red-
skapet eller endast själva kärlet (holk)? Hur var detta kärl 
gjort? Finns något minne av att det bestod av en urholkad 
trädstam? Funnos kärnor av olika storlekar (getholk)? Fanns 
på nedersta delen av kärnholken ett hål för vasslans avrin-
nande, ock hur kallades detta hål? Vad kallades kärnstaven 
(tyrel, malla, stav)? Hur var dess nedre del formad (ritning 
eller fotografi)? Hur kallades den? Var den enbart av trä? 
Hur kilades korset fast vid staven? Användes därvid något 
särskilt slags trä? Var stod man under kärnandet? Finnas 
ex. på mekaniska anordningar för kärnandet, såsom trampor 
etc.? Fanns utom kärnandet något annat sätt att tillvärka 
smör, exempelvis genom skakning i kärl eller genom vispning 
(fick man vispa åt vilket håll som hälst)? 

Vilka meningar funnos om orsakerna till att •kärningen 
misslyckades? Förekommo några tecken eller dylikt på eller 
under kärnan (kors eller annat)? Lade man något i eller 
under kärnan för att få lycka med kärningen? Behandlades 
kärnan på något särskilt sätt, om den ej ville ge smör? 
Hur uppvärmdes grädden före kärnandet (medelst varma stenar)? 
Vilka bruk måste vidare iakttagas, för att smörbildningen 
skulle lyckas? Vad kallades det regelbundna ljudet av takten 
vid kärnandet (kärnlj ör)? 

Finnas särskilda benämnigar på grädden under olika sta-
dier av kärnandet (grysslaflöter, smörgröp, gröm, flöter, 
kärnflöter)? Motsvarande värb (det grömas)? Vem skulle 
bjudas på kärngrädde? Hur gick detta till? Hur kallades 
den grädde, som gavs bort (flötgås)? Eller vad menades 
annars med gås eller flötgås? Vart slogs kärnmjölken? 

Brukade man efter kärnandet skölja smöret med friskt 
vatten? Vad slags kärl (smörtråg, gåsränna) använde man, 
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då man skulle knåda (mytja,, bruka, reda, män.ta, älta) 
smöret? Skedde saltningen samtidigt? 

Brukade smakbitar av det nykärnade smöret skänkas bort? 
Hur kallades en sådan smörklimp (kärngås, lillgås, gås)? 
Hur stor var den, ock hur var den formad? 

Vilket redskap användes, då man knådade smöret (smör-
slev, smörslan)? Dess form? Smörklimpens benämning 
(smörslaga)? 

I vad slags kärl packades det knådade ock saltade smöret 
(smörbytta, smörtunna, gåsbåna)? Hur voro dessa kärl 
gjorda? Olika storlekar? Funnos utom de laggade byttorna 
även sådana, som voro arbetade i ett stycke? Var förvarades 
dessa kärl? Hur ofta ock på vad sätt transporterades de från 
fäbodarna hem till gården? 

Funnos särskilda anordningar för smörets utsirande ock 
uppläggning vid högtidliga tillfällen (smörform, t ämpel)? 
Hur kallades på detta sätt format smör (smörkrus)? Hop-
fällbara smörformar eller enkla? Ornament på smörformen 
(en gås, solen, kors etc.)? smörkalk, smörstol, smörstake? 
Sattes smöret upp i kägla? Sattes julljuset i smöret? 
. 	Hur förvarades det smör, som man på färder behövde 
(äska, smörask, smörkars)? Exporterades smör från sock-
nen? Hur tillgick härvid? 

V. Beredningen av ost. 

Ost? Annan allmän benämning? Användes ost även om 
mjuka, ej formade ock ej hållbara ostslag, t. ex. om  det, som 
erhålles vid kokning av råmjölk? Jfr närmare under kap. II 
om ostartade maträtter. Ingår ordet ost även i namn på bak-
värk (flötost = ett slags småbröd av vispad grädde)? Jfr s. 9. 

Ysta? Räkna upp alla de olika ostsorter, som fordom 
tillvärkades inom socknen, såväl oformade som formade (sötost, 
kärnmjölksost, lillost, småost, sandost, plockost, mår-
ost o. s. v.)1 Funnos ostar, vid vilkas tillvärkning inmängdes 
ett sönderknådat ostämne från tidigare käsning? Funnos 
parvis tillvärkade ostar (vitost ock rödost)? 
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Tillvärkades ost av annan mjölk än komjölk? Funnos sär-
skilda namn för sådan ost (getost, tackost)? Blandades olika 
mjölkslag före ystningen? Begagnades även oskummad mjölk 
vid osttillvärkningen? Hur kallades ost av oskummad mjölk? 

Förekom ost i kakform (utan korg)? Förekom tillvärkning 
av ost i ostkorg? Hur sågo dessa korgar ut (material, form 
ock storlek; ritning eller fotografi), ock varav gjordes de? 
Vem tillvärkade korgarna? Hur prässades ostmassan ned i 
korgen (med blotta händerna, med en träsked eller på annat 
sätt)? Vilka voro de ungefärliga måtten på en i ostkorg for-
mad ost (särskilt tjocklek)? 

Hur åstadkoms ostlöpe (käsvatten, löpare, löparsvat-
ten)? Användes därvid något annat än kalvmagar? Hur be-
reddes kalvmagen, ock hur användes den? 

I vad slags kärl brukade man ljumma mjölken i ock för 
osttillvärkningen? Var skedde uppvärmningen (särskilda hus)? 
Hur tillsattes löpe? Hur heter löpna (st ana, löpa)? Finns 
någon beteckning för att bringa mjölk att löpna (käsa)? Hur 
kallades den löpnade massan (käslöpe, ostmassa, yste)? Vad 
gjorde man med löpmagarna efter användningen? 

På vad sätt tog man upp ostmassan ur vasslan? Vad 
menades med ostmus (käsmus, ostgök)? Samlades den ur 
vasslan upptagna ostmassan i ett ostkläde? Behandlades den 
därefter i ett osttråg (ostränna)? Hur såg detta ut? Hur 
prässades massan ned i ostformar (ostkar, ostkärl, o stsk4 p e)? 
Fanns särskilt avpassat lock till ostformen, (os tf arg)? Hur 
användes den utprässade vasslan? Hur tillgick ostens saltning? 

Hur länge stannade ostmassan i ostkaret för att taga 
form? Var lades ostarna till torkning (ostställ, osthylla, 
oststege)? Jfr s. 10 ovan. Hur snart brukade osten vanligen 
förtäras? Hur länge kunde gammalost i enstaka fall bevaras? 

Tillvärkades ost av den mjölk, som erhölls kvällen ock 
morgonen före flyttning från fäbodarna? Eller behandlades 
denna mjölk på något från det vanliga avvikande sätt? Hur 
tillgick denna hastiga osttillvärkning? Hade denna ost sär-
skilt namn (plockost, pluck, sandost)? 

Finnas minnen av gemensam osttillverkning i yststuga 
(y stöl)? 
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VI. Beredningen av messmör. 

Messmör (mesost)? Hur länge kokades den vid ystningen 
överblivna vasslan (vassle, missu, blanna)? Formades den 
genom kokningen uppkomna, tjockflytande massan (tjo ckmi ss u, 
tjockblanna) direkt till ostar (sandost?), eller förvarades 
den endast tils vidare för ytterligare kokning? Vad kallades 
kärlet, som tjockvasslan förvarades i (tjockmissukär1), hur 
såg det ut, ock var förvarades det? 

Hur ofta ungefär skedde mesostkokning: hemma? i fäbo-
darna? Utfördes den av valljonet eller av husmodern själv? 
Var kokades tjockvasslan (i eldhuset, störiset, stugan, ute 
i en kokskåle eller kokstad)? Användes härvid en särskild 
kittel eller gryta (messmörskittel)? Varmed rörde man om 
i den kokande tjockvasslan (missuslev)? Brukade besökande 
bjudas på att skumma vasslan eller slicka sleven? Vad kal-
lades detta (att käva)? Hur kallades det vid kokningen bil-
dade skummet (vitmissu, frödmyssu, kav)? 

Kokades vasslan till två olika slags konsistens, nämligen 
dels en lösare (messmör, blötmessmör, tunnblanna), dels 
en fastare (tjockblanna)? Hur förvarades det tunnare mes-
smöret (i tunna, blannstryta)? Hur medfördes det på färder 
(i träflaska, mjölkflaska)? Hur bars denna (vid fässlar 
av vidjor? med bårkäpp? i mes)? Hur förvarades det tjockare 
messmöret (i tuNna, blanntönnel, messmörsstamp)? For-
mades allt det tjockare messmöret till ost (mesost, blannost, 
messmörlepa)? Skedde formningen i de vanliga ostkärlen? 
Bekläddes dessa därvid på insidan med trasor? Tillvärkades 
särskilt fin ost (getmesost) av enbart getmjölk? 

Vilka av messmör tillagade rätter funnos (missudeg, mes-
smörsvälling)? 



Tröskning. 

Tröska (tema!)? Annat ord? Tröskning (trusk, trösk)? 
Vid vilken tid på året brukade tröskningen börja för olika 

säd.esslag (obs. särskilt råg ock korn)? Ansågs den böra börja 
omkring Allhälgonadagen eller någon annan märkesdag? Hur 
länge varade tröskningstiden (till julen? fram på nästa år?)? 
Brukade folk från socknen biträda vid tröskning på andra or-
ter? Vad kallades detta? Hur utgick ersättningen för dylikt 
arbete? Hur mättes arbetet ock tiden? 

Var skedde tröskningen (på logen, ladu-lon, halvt inne 
ock halvt ute, helt ock hållet ute, i särskild byggnad)? Beskriv 
logens anordning ock olika delar! Funnos olika slags logar 
för olika sädesslag? Förekom tröskning även i fäbodarna? 

Användes någon annan tröskningsmetod än slagtröskning? 
Kreatur eller hästar trampa på sädeskärvarna? tröskning med 
käpp? en (cylindrisk eller konisk) vält (bult) släpas över 
kärvarna? kärvarnas axända slås mot logbalk, tröskel, sär-
skild träställning, tunna eller ribänk (balkslå, dundra, 
druns a, dunsa, äxa)? körande med vagn (av trä? av järn?)? 
Användes någon av dessa metoder vid, sidan av slagtrösk-
ningen? för vilket särskilt ändamål? 

Obs, att maskintröskning ej här kommer i fråga. 
Vad kallades det att slagtröska (slagtrö sk subst.)? Funnos 

inom socknen slagor av olika slag (stor-slagu, lill-slagu)? 
Vari bestod skillnaden mellan dem? Vilken var den vanligaste? 
Vilkendera typen infördes senast? 

Beskriv ock namngiv slagans (plägelns, präjelns) olika 
delar: skaftet (handval, slagu-stör, käpp) med dess delar: 
hals, docka, nacka, skarven (bindsle« tenen (syrinten, 
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sproten) ock bulten (klubben, slagvalen)! Av vilket trä-
slag voro de olika delarna (ritning!). På vad sätt var bulten 
fastsurrad vid tenen (becktråd, tjärade linnesnören, linaning)? 
Beskriv noga, hur tenen fasthölls vid skaftet (med vidjor, 
läderrem, råhud, ålskinn, skinnrem, slagtväng, åla, slag-
läder, slagrem, slaguband, kurra, slagtåg)! Hur var slag-
remmen fastsatt vid tenen? 

Utfördes tröskningen av männen, kvinnorna eller båda? 
Hur kallas en person, som tröskar (tröskare, tröskjon, 
tröskkulla, tröskkarl)? Hur tidigt på dagen brukade man 
börja tröskningen, ock hur länge höll man i på kvällen? Hur 
lyste man sig under de mörka timmarna (lampa, bloss, pärta)? 

Hur många personer tröskade samtidigt (1-4? flera?)? 
Hur kallades tröskningen med hänsyn till antalet tröskande 
(trösk ett, tvetröska, tretröska, truska dalska)? Hur 
kallades den jämna takten vid tröskning med slaga (slaglj ud, 
slaguljö; jfr hålla slagljud ock uttryck för att icke kunna 
hålla takten, t. ex. tröska dalska)? Funnos arbetsramsor, 
som härmade denna takt (t. ex. tröskär tri, fattäs j änn)? 

Förekom det, att främmande jälp lejdes till tröskningen? 
Hur utgick därvid ersättningen? Brukade något gott, t. ex. 
brännvin (sto gubben, stälakanna) vid sädens ladning läggas 
under denna för att göra de tröskande mera energiska? Vad 
kallades den, som slog sista tröskslaget? Funnos särskilda 
namn på deltagarna i arbetet, t. ex. kråka på den, som satt 
högst ock lade upp halm? 

Sopades loggolvet före tröskningen? Hur kallades den 
mängd säd, som på, en gång lades fram pa logen för tröskning 
(lag, underlag, framlag, blöta)? Funnos särskilda namn 
på olika delar av den i ladan upplagda säden? Löstes sädes-
banden upp eller ej före tröskningen? Hur många band (unge-
fär) brukade på en gång läggas fram till tröskning? Beskriv 
noga, hur säden lades på loggolvet! Vad kallades det att 
lägga fram säden till tröskning (lägga på, lägga under)? 
Fanns särskild benämning på säd eller halm, som lades tvärs 
över logen under axändan av översta varvet (huvudgärd)? 
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Var stodo de tröskande under arbetet (om möjligt foto-
grafi)? I vilken ordning tröskades de olika partierna av den 
framlagda säden? Funnos särskilda benämningar för vissa 
moment i arbetet (tröska storhettan, lillhettan)? Hur 
kallades det att vända framlaget ock tröska det på andra sidan? 

Hur gick det till att skaka halmen (med blotta händerna, 
med tilljälp av tjuga, genom skakning av de alltjämt oupp-
lösta sädesbanden)? 

Hur förfares med den uttröskade halmen efter skakningen? 
Langas de alltjämt oupplösta sädesbanden till någon an-
nan del (rösthjällen, överhjällen, mittihjällen) av logen? 
Vilket redskap användes härvid (skutu, skytu, uppstynga, 
skyttja)? Eller bands den urtröskade halmen samman till 
kärvar (hälgar — ritning!)? Hur kallades det eller de band 
(vridel), som användes härvid? Beskriv även i övrigt, hur en 
dylik kärve åstadkoms! Funnos olika benämningar på olika 
delar av kärven (strutt, bråmm)? Bestod kärven av flera 
(hur många?) stackar eller van dior? Vart buros de tröskade 
kärvarna (till någon del av ladan, lunnarn a; till en bygg-
nad utom ladan, vallbod)? 

Efter en första tröskning av de oupplösta kärvarna, vilken 
del av arbetet på sina håll kallats att avbärja, förekom då 
en andra tröskning (rentröskning, räckning), vid vilken 
kärvarna (avbärjebanden) ånyo lades fram på logen ock denna 
gång upplöstes? 

Hur förfares med rästerna av halmen, axen etc? Hur 
kallades det att ytterligare tröska dessa räster (ten a, tina)? Me-
nades möjligen med tina, att man bearbetade själva den med 
agnar, halmstubb etc. blandade säden? 

Hur kallas den med halmstubb, agnar, mull m. m. blan-
dade säd, som efter tröskning av ett (under)lag ligger kvar på 
logen (dråse)? Hur förfors med denna, för att den ej 
skulle ligga i vägen för vidare tröskning? Sopades den med 
kvast eller sköts den med räfsa eller skoffa intill väggen mitt-
emot dörrposten? Vad kallades högen av sålunda undansopad 
dråse (d rås åhög)? Eller skulle man genast rissla den? Vilka 
olika slag av rissel användes härvid? Beskriv risslens storlek 

2-26251. Sv. landsm. Frågelistor. 
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ock utseende (ritning eller fotografi)! Användes som jälp 
vid risslingen en stång från den ena logbalken till den andra? 
Skottades säd efter risslingen till »huvudgärdsstället» för att 
tjänstgöra som huvudgärd för kommande underlag? Eller 
skulle man omedelbart kasta den? 

Förekom någon olikhet mellan tröskningen av olika sädes-
slag (t. ex. att man brukade tatta kornet, men ej rågen, 
körna kornet)? Vari bestod denna olikhet? Funnos sär-
skilda metoder för tröskning av havre? Hur lades halmen 
härvid (stötar)? Förekom tröskning av ärter eller linknopp, 
ock hur tillgick härvid? Användes därvid en slaga av särskild 
form? Ha barkslagor förekommit? Hur sågo de ut? 

Kastningen? Var satt den kastande (på dörrstocken, på 
en stol vid dråsen)? Hur såg den använda skoveln ut (rit-
ning!), ock hur kallades den (kastraka, kasträku, kast-
skovel, kastspjäll)? Vart kastades säden? Hur åstadkoms 
tillräckligt drag härvid (dragglugg, kastning mot vinden)? 

Hur kallades de olika arterna av säd ock agnar, som upp-
stod° vid kastningen (strid säd, storkorn, mellankorn, 
småkorn, skape, slysäd, slömsäd, slösäd, slöd, återkast, 
mälder, agnar)? Hur benämndes all den säd, som kastades 
vid en omgång (kasta)? Vilken av de nämnda sädessorterna 
användes till utsäde? 

Användes möjligen något annat redskap än skovel vid 
kastningen (vanna, dryftetråg)? Beskriv redskapet (ritning!) 
ock arbetssättet! 

Sålla säden? Beskriv ett såll (kojuver? trägaller? dia-
meter, maskornas storlek)! Brukade man med händerna samla 
ihop (nava av, flöta av) den sämre säd, som kom överst i 
sållet (slömka)? Fanns någon skillnad vid sållningen av 
olika slag av kastad säd, ock vari bestod denna skillnad? 
Förekom även rissling av säd efter kastningen? Vad avsågs 
med denna rissling? 

Hur förvarades de olika arterna av kastad ock sållad säd 
(i tunnor, halvspan.n, kappar, spann, fjärdingar, i sädes-
rännan, kornkätten, lårar, bingar i sädesboden)? Var 
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fanns sädesboden, ock hur var den inrättad? Hur betedde 
man sig med de kvarliggande agnarna ock bosset? 

Skulle husbonden eller husmodern bestå, då all eller viss 
del av säden var rentröskad? Varmed hotades den, som ej 
trakterade? Vad kallades det att utrymma ock göra ren (göra 
av) logen? 
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Personerna i gården ock byn. 

Från personnamnen bortses i detta sammanhang. 

Far (falle, falla, far din, fader vår, far-sin vår, vår 
far, dad)? Mor (mona, vår mor, n.anna, molla, moja, 
mamma)? Har det förekommit, att folk omtalats i formen 
fader Nils, mor Stina etc.? Hur benämnde hustrun sin 
man (förnamn, tillnamn, gubben, min karl, vånn far, bisin)? 
Hur betecknade mannen sin hustru (förnamn, mor, gumman, 
käringen min, hustrun)? Änkling (änk), änka? För-
äldrar? Styvfar, styvmor, styvbarn? Fosterbarn (foster-
dvärg)? 

Hur benämndes husbonden i gården av gårdsfolket (bon-
den, han själv, vår far, vånn, bisin, farkarlen)? Hus-
modern (kära-mor, gamlan, gammelbian, vår mor, vär-
dinnan)? 

Hur betecknade gårdens samtliga invånare kollektivt sig 
själva (våra, åt oss, vårt)? Karlarna, fruntimren om 
gårdens samtliga manliga (resp. kvinnliga) invånare? Giv 
exempel på fraser, där dylika beteckningar förekomma! An-
vändes om hushållsmedlemmarna uttryck som Lasse vår, 
Kerstin vår, pojkarna våra? Funnos särskilda beteckningar 
för de gamla, som sutto på undantag (gammeln, gamlan, 
gamlorna, gammelfolket, bisin, gårdmann.en)? Barnen 
(kripparna, ungarna)? Finnas sonen, sönerna, ungdom-
men som levande ord (angiv fraser med dessa ord!)? 

Finnas särskilda vokativformer av personbetecknande ord, 
t. ex. mun 'mor', bärne 'barn', tausi 'töser' Finnas sär-
skilda vokativformer med akut akcent? 
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Broder? Syster? Syskon? Tvilling? Jämnåring? 
Uttryck för 'namne' (kajme, kajma, kajman)? 

Farfar, morfar (stor-fader)? Fanns någon särskild be-
teckning för farfarsfar och morfarsfar? Beteckning för den 
äldste inom familjen (arvastamm en)? Förekommo ex. på, att 
en person betecknades som 'farfar' eller 'morfar' av alla gran-
narna (morfar i Bråna; kanske med gårdsnamnet ställt fram-
för t. ex. Pellas-farfar)? Farmor, mormor (stormor)? 
Funnos uttryck som morfar Palmgren om en man, som bor 
hos sin måg Palmgren? Funnos sammansättningar med gårds-
namnen som t. ex. Lok-farmor? Finnas folkliga uttryck för 
'sonson', 'sondotter' etc.? 

Farbror, morbror (bille)? Läggas dessa ord efter egen-
namnet, t. ex. Lass-farbror 'farbror Lars', Ands-bil 'farbror 
(morbror) Anders'? Faster, moster (tytta)? Ann-tytta 'mos-
ter Anna', Britt-moster 'moster Brita'? Benämningar på far-
brors eller morbrors hustru (bill-kona, morbror-kvinna, mor-
bror-bilka)? på fasters eller mosters man (fas ter-man, faster-
karl, tytt-man, moster-karl, mosyst-man)? Finnas folk-
liga uttryck för 'brorson', 'systerdotter' etc.? 

Uttryck för svärfar (sväre), svärmor (svära), 'svärfolk', 
'måg', 'sonhustru' (son-kona, sonkvinna), 'svåger' och 'svä-
gerska' (bröder-kona)? Gudfar, gudmor (gumme, gofa, 
gumma, gomo)? Finnas folkliga uttryck för 'gudson' ock 
'guddotter'? Beteckningar för 'fästman', 'fästmö', '(gammal) 
ungkarl' (t. ex. gammelgosse), 'gammal mö' (avglömma)? 

Uttryck för kusin (syskonbarn, slunge, slunga)? Kan 
något av dessa ord användas i sammansättningar som t. ex. 
Kerstin-slunga 'kusin Kerstin'? Uttryck för syssling (sys-
konbarnsbarn, tremänning, tredingsbarn)? Uttryck för 
'släkting i fjärde led' (fyrmänning, fyrbyting, brylling)? 
Finns något uttryck för att släktskap ej räknas längre (t. ex. 
det går utur)? 

Finnas som levande element i språket personbeteckningar 
av typen Olov Nilsson, Anders Jansson, Brita Persdotter? 

Hur betecknas de i granngården boende (grann asfar, d era s-
mor, anderstugufolket, anderstugumor, deras, nabon)? 



22 	 LANDSMÅLSARKIVETS FRÅGELISTOR 

Finnas uttryck som nedanmed för (gården och) folket i går-
den längre ned på backen (t. ex. nedanmed hava farit till 
bodarna), nedanför om folket, som bor nedanför bärgsslutt-
ningen, etc.? 

Giv ex. på andra inom orten vanliga sätt att beteckna 
personer (t. ex. Brita västan bäcken, Olov öster i byn, 
Matts ovan gårdarna, Spritt Lars, Kus Kerstin, Spritt-
far, Kus-mor, Snis-kullorna, Säl Margit-Anders, Gretel 
'Gretas son', Göstel 'Göstas son', Anna nedanför, Margit 
uppe i stugan, mor i Ledet, dottern på Risnäs)! Giv 
(utan att ange namnet på de personer, som åsyftas med dessa 
beteckningar) ex. på öknamn (t. ex. Kroken, Pill-lös, Rul-
tan, Kalle stadig, Trallare-Nisse, Brännvins-Hanna)! 
Finnas ex. på att äldre personnamn övergått till öknamn 
(t. ex. Jugan. 'dumbom', Dordi, Lussi 'enfaldig kvinna', 
Kerstin 'osnyggt fruntimmer')? Finnas bildningar på gårds-
namnen av typen Pällasen 'husbonden i Pällasgården', Svän-
sen 'husbonden i Svänsgården', Skansen (med grav akcent) 
'husbonden i Skansgården', Smedsan 'husmodern. i Smeds-
gården'? 

Giv ex. på personbeteckningar, som hänföra sig till den 
betecknades arbete på gården eller i fäbodarna (t. ex. störst-
drängen, lilldrängen, fördrängen, gammelpigan, in-
pigan, utpigan, bodstormor, dejan)! 

Giv ex. på personbeteckningar, som hänföra sig till den 
betecknades ställning inom byn (t. ex. gästgivaren, skoma-
karen, gammelknekten, huvudsbonden, ålderman, bi-
sittare, bysman, äldsten, byfogden, nämdkarlen, fjär-
dingsman, avdragare,flågubbe, flåbuse, rackare, härads-
fogde)! Hur betecknas medlemmarna av dessa personers 
familjer (t. ex. Snickare-Gustav, Skomakarens Kalle)? 
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Himlavalvet ock väderleken. 
Tacknämligt är, om de väderleksmärken, som anknyta sig till nästan 

varje punkt av det följande, antecknas. 

Väderstreck (väderakt, väderått, öst genom värnin-
gen)? Beteckningar för de olika väderstrecken, även nordväst, 
nordnordväst o. d.? Finnas adjektiv som nordlig, västlig o. d.? 
Superlativer som öster st 'östligast', syn st 'sydligast'? Fin-
nas uttryck som ovan.eftersväder 'nordlig vind', utanväder 
'vind utifrån sjön', utnärdingsväder 'nordvästvind'? Angiv 
hela gruppen av adverb ock prepositioner, som börja med 
nord- (nord, nordefter, nordan, nordanefter, nordmed, 
nordsinn, nordanmed, nordanför, nordanpå, nordan-
till etc. samt deras konstruktion med dativ eller oböjd kasus 
i olika betydelser)! Hur heter på nordsidan, på sydsidan? 
Finnas andra uttryck för att beteckna väderstrecken, t. ex i 
solspännet 'i söder'? Finnas uttryck som väster i värl-
den, ock vad avses därmed? 

Himmeln? Finns uttrycket gammalhimmeln om den 
ej av moln betäckta himmeln? Värb som himla upp sig 
'klarna' (himlen blir klar)? Giv exempel på ordet himmel 
använt som förstärkande ord, t. ex. himla väder, himmels 
galen? Finnas uttryck för 'horisonten' (t. ex. laggarna, 
lufterna)? 

Solen? Medsols (rättsöles, solrätt), motsols (and-
söles)? Värb som sola upp 'klarna', sola sig? Vädersol 
(solgård, solulv, det gällsolar)? Uttryck för 'solglimt' 
(sol-lysa, solglänta)? Solen rår vid middagstiden, börjar 
rå på vårsidan? Uttryck för 'solhetta' (solbase, solbadd, 
solskott, solbo, solbrand, solbräck)? Solbränd (sol- 
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skont)? Solknekten (solräven) tar mig? Finns uttrycket 
solen drager, ock vad betyder det? Hur betecknas moln 
under solen vid solnedgången (solbärg, solen bäddar un-
der sig, solen går ned i bänk, solen går i Guds vall)? 
Finnas uttryck som soljort ock soloxe, ock vad avses där-
med? Beteckningar för himmelns rodnad vid soluppgång 
ock solnedgång (solråde, aftonrudi, det rödar på him-
len)? Solsken (det skiner 'solen skiner')? Uttryck för sol-
glitter på vatten, t. ex. solbryn? Uttryck för värmedallring 
i luften om våren eller sommaren: vårskälva, gärdsgårds-
skälva, vårbocken, Locke sår havre? Uttryck för den 
solbelysta sidan av en dalgång (solsidan, solliden)? Den 
motsatta sidan (bakliden)? Finnas andra uttryck om solen, 
t. ex. solen strimmar? 

Månen (tunglet)? Månens faser eller kvarter (tunglen)? 
Ny (nytungel, nytändning, måntungel, växande)? Första 
kvarteret (första tunglet, halvtungel)? Fullmåne (full-
tungel, fullmånad, fullväxt, fullgånget, fylle)? Nedan 
(i nedom, tvärrande, månbränning)? Sista kvarteret (gam-
malmåne)? Månskifte (tungelbyte, tungelskifte, tungel-
gång, tungel)? Beteckningar för månens spetsar (horn, 
ändar)? Finnas uttryck som liggande måne? Månsken 
(tungelsken)? Månljust (tungelljust)? Mångård (tungel. 
gård, det gärdar omkring tunglet, månbåge)? Månför-
mörkelse? Finnas andra uttryck, bildade på beteckningen för 
månen, t. ex. månesgalen, tungeltagen? 

Stjärnorna? Stjärnklart? Angiv de benämningar på en-
staka stjärnor eller stjärnbilder, som finnas (t. ex. bindstjär-
nan, sjustjärnorna, Friggarocken, Tre vise män, tre-
arken, kvällsstjärnan, fisksvännerna, vintergatan)? 
Uttryck för stjärnfall (en stjärna ränner)? Finnas andra 
uttryck om stjärnorna, t. ex. tina 'tindra'? drypa? skjuta? 
stjärnorna äro ludna? 

Norrskenet (nordlysorna, lysorna, norrlyse, lysnin-
gen)? Finnas uttryck för norrskenets flammande (lysma)? 

Dimma (dämma, skådda, tåka, tjocken, dumma, 
stimma, damm)? Finns dimma som värb (ängen dimmar)? 
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Solrök (landrök, sol-oxe, solhjort)? Moln? Finnas be-
nämningar på olika slag av moln (flor, fårvåm, molnstack, 
molngubbe, molnskuta, molnkåpa, rägnbo, rägnstut)? 
Mulet, jämnmulet (övermulet), hyssjigt, mulna (mulna 
över)? Klarna (glänna upp, hya upp)? Uttryck för ljusning 
mellan skyarna (vattulysa, rägnlysa)? Dagg (kvällsrånad, 
råna, rånig 'daggig')? Daggigt (daggvåtigt)? Finns nå-
got allmänt uttryck för 'nederbörd' (t. ex. det bär ovan)? 

Rägn? Olika uttryck för 'rägnskur' (skur, skura, rägn-
bas, rägn-il, blöta, rägnskorra)? Uttryck för olika gra-
der av rägnande (rägnhya, stänka, diva, duska, durra, 
skvala, forsa, hällrägna, strimrägna,strita,skulrägna)? 
Uttryck för susning i luften strax före rägn (rägnsyding)? 
Rägnbågen? 

Hagel? Beteckningar för 'hagelmoln' (hagelbotten)? 
för 'hagelby' (hagel-iling)? 

Snö? Olika arter av snö (mjällsnö, trindsnö, klabb-
snö, gallsnö)? Snöa? Beteckningar • för 'snöflinga' (snö-
flingra, snöfjäll, snökåpa, snökorn)? Uttryck för 'snö-
fall' av olika slag (t. ex. snödämp, snödätt, snökolv, snö-
skur, snöfogg, snödrev, piggsnö, snöbad)? Uttryck för 
nyfallet snötäcke, vari djurens spår synas, t. ex. spårsnö, 
mårdjö? Uttryck för det förhållandet, att jorden är täckt 
av snö (det är snöhelt, hilt)? Uttryck för 'snöslaska' (t. ex. 
snödaska, gloppa, glottra)? för 'yrväder' (t. ex. urväder, 
ur, snö-urm)? för 'snösörja' (t. ex. snö-sör, snöglåder, snö-
måll, snömodd)? för 'snömoln' av olika slag (t. ex. snöbot-
ten, snövägg)? för olika slags snösamlingar (driva, snö-
fänn, skavel, snidd, snöflister, snö-yve)? skare, skar-
snö? Finnas andra fullt dialektala sammansättningar med 
snö, t. ex. snövinter, snövind? Snön smälter? Töväder 
(blötväder)? Töa? Barmark (bärka)? Barfläck i åker (svall-
bränna)? 

Frost (frosse), tjäle (de olika betydelserna av dessa 
båda ord)? Uttryck för att frost har inträtt (t. ex. backen 
har tjälat, det har frusit på, det har frostats)? Grå-
vinter, gråkallt? Uttryck för 'rimfrost' (t. ex. rim, hela)? 
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för 'betäckt av rimfrost' (t. ex. rimmig, helig, helad)? Ut-
tryck för 'frostlänt (mark' (t. ex. frostnäm, frusn.äm)? Is? 
Uttryck för att det börjar bildas is (vattnet krättar, det 
immar, det jamar)? Benämningar på den först bildade isen 
(bottenspek, kövis, landkall, huvudis)? Benämningar på 
olika slag av is (uppstupe, stöpis, uppstöpis, tynning, 
glanis, isgata, isflen, tskank, islöp, svallis, skrovelis, 
skrubbis, glanskis, brytts, blåis)? Benämningar för is-
sörja? för ispigg (tekel)? Uttryck för 'vakar' av olika slag 
(vak, råk, göla, ona)? 

Beteckningar för olika arter av stark vind (t. ex. blåst, 
rid-göva, il, iling, väderålla, vädervirvel, väderkuling, 
väderkäring, trollkäringil)? Finnas ord som storma, 
stormig i dialekten, ock vad betyda de? Finnas ex. på per-
sonifiering av vinden, såsom Ra-skiten, Benlösen, finn-
käringen, (blås)Kajsa? Hur heter det blåser kallt? Fin-
nas uttryck av typen han blåser (=det blåser)? Finnas ut-
tryck för _mycket svag vind (t. ex. det gåsar, det andar, 
det vädrar, kåre, vindkarrel)? för varma vindpustar (det 
svämmer, det gåvar varmt)? för 'drag' (stå inte i väder-
gallet, vädergällningen)? för att vinden vänder sig? för 
vindstilla (sjöstilla)? Finnas uttryck för att vinden mojnat 
(det ,lygnar, vindskvalning)? 

Åskan? Omskrivande uttryck för 'åskan', t. ex. skur-
mannen, kornbonden, toren, torbuller? Omskrivande 
uttryck för 'det åskar' (t. ex. gomor går, bisin bullrar)? 
Beteckningar för åskmoln (skurmansmoln)? för 'blixt' (ljung-
eld, eldkast)? för 'blixtra' (ljunga)? Beteckningar för att 
det åskar dovt på avstånd (lomma, ljumma)? Beteckningar 
för 'kornblixt' (t. ex., kornmognare, det skemmar, det 
bleckar)? 

Väder (avgiv ordets olika betydelser)? Oväder? Ut-
tryck för 'vackert väder' (t. ex. vackerväder) ock 'fult vä-
der' (t. ex. illväder, ljotväder, gallkallt)? Finnas andra 
sammanställningar med 'väder', t. ex. godväder, våtväder, 
växtväder, gorrväder? Hur betecknas 'medvind' (t. ex. 
efterväder) ock 'motvind' (t. ex. andväder)? 
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Tid ock tidsindelning. 
Tacknämligt är, om anteckningar göras även om tro ock sed, som knyta 

sig till vissa tider, även när dylikt här ej direkt efterfrågas, samt om ort-
namn, vilka innebära minnen rörande sådant, som i denna frågelista beröres, 
t. ex. Midsommarbärget. 

Tid, mask, eller fem.? Användes pluralis i uttryck som 
vid midnattstider? Hur uttryckes »Jag har inte tid»? Har 
ordet tid särbetydelser som a) »tillgång» (god tid på fisk, 
god tid på pengar)? b) »menstruation»? c) »oväsen, gyckel» 
(hålla tid)? Hur uttryckes »På den tiden, då — — —»? »I (rätt) 
tid»? »Det är på tiden, att ...»? »Med tiden»? »I grevens tid»? 
»Förr i tiden» (i fordoms tid, i urminnes tid, i kung 
Orres tid, i mannaminne, i mitt minne, i min uppväxt)? 

Stund? Hur uttalas ock hur användes ordet stundom? 
stundomtill? Finns uttryck som jag har inga stunder 
(= ont om tid, jfr ovan)? Finns stunda sig (= vänta, dröja)? 
det stundas främmande? Finns uttrycket fram på stan 
(= om en stund)? på stunna? 

Andra uttryck för obestämd tid: gång, någon gång, 
ett-sinn, någonsin, sköra, varv, vänna, tag, tåka, ryck, 
fläck (fläcktals 'stundom'), kyng, stråk, fök, fuku, flock, 

. skov, bel, ögnablink? Angiv i lämpliga fall användningen 
genom exempel! 

I. Dygnet. 

Dygn? Dag? Natt? Finns ordet dagamot, ock vad 
betyder det? Uttryck för hela dagen (mellan mörkren)? för 
hela natten (hela späntadnatten)? Finnas uttryck som vi 
ska såga om en dag ('hela dagen')? han är en karl hela 
dagen? Uttryck för innevarande dag (i dag)? förfluten dag 
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(i går, förra dagen, förra natten 'natten till gårdagen', 
i förrgår, i söndags, om söndan som var; i dag åtta 
dar sen, härom dan)? Kommande dag (i morgon, i över-
morgon, om ett par dar, åtta dar i dag)? Varje dag (dag-
ligdags, alla dagarna)? 

Finnas några minnen av att dygnet indelats i andra tids-
enheter än i timmar, t. ex. ökt, heta, mål, beta, bettning? 
Hur beräknas dessa tidslängder (visst antal timmar, tiden 
mellan vissa måltider, viss arbetstid)? Finnas uttryck som 
lissheta, storheta etc., ock vad betyda de? 

Uttryck för gryningen (dagning, grådagning, grålys-
ning, åtlysning, dagbräckning, dagsbro, dagrand; värb 
som dagas, mörna, gråna, åtlysa, dagna, det gror av 
dagen, dä röar för sola)? Uttryck för soluppgången (sol-
gång, solränning, solaglanning, soloppja., best. form)? 

Morgon (åt mörne)? Hur uppfattas betydelsen av detta 
ord? Uttryck för förfluten morgon (i morse, i går morse)? 
för kommande morgon (i morgon bitti)? Benämningar för 
tidpunkten för uppstigandet (oppstidags, resmål; det dagas 
i käppavrån)? Benämningar för dagens första måltid (fru-
kost, ottebete, ottvard, ottemål, åbete, fågelbit)? Vid 
vilken tid brukade den intagas? Finns uttryck som gå på 
frukostlösen 'gå på fastande mage'? Finns någon benäm-
ning för tiden mellan den första ock den andra måltiden 
(braddmål, midmorgonsökt)? Finns uttryck som på mor-
gonsidan, morgonkvisten, morgonkröken? 

Benämningar för dagens första huvudmål (bradda, da g-
yard, midmorgon, frukost, dagmål)? Vid vilken tid intogs 
detta mål (7-8-tiden)? Finns dagvard i någon annan be-
tydelse? Finns någon benämning på tiden mellan dagens första 
huvudmål ock middagen (dagmålsökt, middagsökt, för-
middag, undorn)? 

Middag (vilken tid eller tidpunkt avses därmed? när in-
togs middagsmålet?). Finns middagsstad, ock vad betyder 
det? Finns lillmiddag (lissmiddag), ock vad avses härmed? 
Finnas andra uttryck för tiden mitt på dagen, t. ex. hög dag, 
högstedags? 
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Hur betecknas tiden mitt emellan middag ock kvällsvard 
(eftermiddag, autndag, åtn, non, undorn, ökt, öto)? Eller 
betecknar detta ord endast det mål, som intages vid denna 
tid? Betecknas själva tidpunkten i så fall möjligen med ut-
tryck som åtnmål, öktebil, undornstid? Eller finns särskild 
beteckning för måltiden, t. ex. ötvard, öktemat? Finns ordet 
midafton (merafton), ock vad avses med detsamma? 

Kväll, afton? Finnas möjligen båda orden, ock ha de i 
så fall olika betydelse eller användning? Uttryck för inne-
varande kväll (i kväll, den här afton)? förfluten kväll (i 
kvälls, i afse, i går afton, i förrgår afton, härom kväl-
len)? kommande kväll (i kväll, i afton, i morgon kväll, 
i övermorgon kväll, om lördag kväll)? Uttryck som på 
kvällssidan? Värb som aftnas, kvällas, göra kväll? Fin-
nas uttryck som pissa kväll? Hur benämnes tiden för hälgs-
målsringningen (heligmål, hälgsmål)? Hur betecknas 
skymningen (kvällning, solakvällning; värb som det mör-
kar) ock solnedgången (solgång, solsäter, solfall, sola-
glanning, solabärgning, nattmål; uttryck som det är 
burget för solen, det är dagburget)? Uttryck för en sitt-
slummer i mörkningen (sova mörke, mössja, sitta kvälls-
huk)? Jfr sova vårdygns ('att sova om dagen, när vår-
arbetet var slut'). 

Benämningar på dagens sista måltid (nattvard, kvälls-
vard, kvällsmål, kvällsmat; äta kväll)? Vid vilken tid in-
togs den? Finns kvällsäta (kvällsätning, göra kvällsäta), 
ock vad betyder det? Benämning på tiden för sänggående 
(sängdags)? 

Benämningar på förnatten eller delar av denna (högkväll, 
kvällsäta, eldsmål)? Uttryck för de mörka stunderna före 
månens uppgång (kvällruker)? Uttryck för midnatt (högst-
nättes, midnattstid)? Benämningar på efternatten eller 
delar av denna (hanotta, svinotta, otta)? Om ordet otta 
är levande, beskriv noga, vad som avses därmed! 

Finnas några minnen av metoder att fastställa dygnets 
tider, vilka äro äldre än uret? Fastställdes tiden med jälp 
av solens ställning till den omgivande naturen? Finnas ort- 
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namn, som tyda härpå, t. ex. Middagsbärget, Non.sknätten, 
Middagsskåran, Undornsmossen? Finnas exempel på att 
man fastställde nattliga tider med jälp av månen eller stjär-
norna? att man ställde klockan exempelvis efter fiske (Orion)? 

Begagnades solmärken (solskåror, inslagna spikar) i fön-
sterposten? Hur användes de (ritning)? Hade man middags-
s kåror på spismuren? Beskriv deras användning? Förekom det, 
att man fastställde tiden genom att pricka ut längden av sin 
skugga ock stega upp denna längd? Användes som jälp att 
bestämma tiden den växlande formen på getters eller andra 
djurs ögon? Jälpte man sig med en sticka eller ett grässtrå, 
som stacks ned mellan fingrarna? 

Funnos solvisare (sol-ur, timstenar, solklockor, sol-
ringar) av det ena eller andra slaget? Beskriv.  någon dylik 
(material, utseende, placering, inriktning, användning)! 

IL Veckan ock månaden. 

Hur höllo t. ex. valljonen räkning på, dagarna (genom 
inskärning av skåror i en käpp eller väggstock el. dyl.)? Finns 
ex. på snöre med knutar, använt för tidsberäkning eller på 
annat sätt? Är metoden att knäcka en sticka ett visst antal 
gånger känd? Hur kallades den, som förlorat rätta dagen 
(dagvill, veckovill)? Hur benämndes månfaserna (tu.nglen)? 
Fanns något ex. på samband mellan dem ock veckoräkningen? 
Vecka? 1 början av veckan (frammani veckan)? I slutet 
av veckan? Förra veckan (veckan som var, förleden 
vecka)? Nästa vecka (andra veckan; veckan som kom-
mer, åtta dar härefter, fjorton dar härefter)? 

Veckodagarnas namn? Förklaringar till det ena eller 
andra av dessa namn? Finnas omskrivande benämningar för 
någon dag eller del därav, t. ex. fastedag 'fredag', gudske-
lovs kvällen 'lördagskvällen'? Hälg, hälgdag? Användes 
detta ord även för att beteckna söndagen (före hälgen)? 
Förekommer ordet söndag i betydelsen »hälgdag»? Vardag, 
söckendag (slättklädesdag; söckent)? Uttryck för motsätt-
ningen mellan söcken ock hälg (yrkt ock heligt)? 
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Finnas särskilda namn på vissa veckor, t. ex. havre-
våren, kornvåren, dymmelveckan, lortveckan, kvinn-
folksveckan, slånkveckan, minskeveckan? När inföll var 
ock en av dessa veckor? 

Är något av orden veckoräkning eller veckotal bekant? 
Vad menas därmed? Räknades veckorna helt eller delvis bak-
länges? Brukade man t. ex. så korn i fämte veckan ock 
havre i sjätte veckan? Månad? Finnas orden tungel eller 
måne använda i betydelsen 'månad'? 

Mänadernas namn? Finnas (ej ur almanackan tagna!) 
benämningar (t. ex. julmåne, jult-ungel, käpptungel, torre-
tungel, det torra tunglet, torretor, göja, göa, distings-
måne), som erinra om de forna månmånaderna? Vilken tid 
avsågs med var ock en av dessa benämningar? Finnas andra 
naturmånadsnamn, t. ex. rötmånad, höstmånad, kalvmå-
nad? Finns någon benämning för första dagen i nyet, t. ex. 
prim? Finnas omskrivande benämningar på månaderna (eller 
delar därav), t. ex. blidel för februari, snöhästen för mars, 
far fäjeskinn för april? Har det förekommit något sär-
skilt bruk för att hälsa nyet de tre första månaderna på 
året? 

Finnas orden veckomot ock månadsmot? 

III. Året. 

År (detta år, nästa år, i fjol, i förfjol, härom året, 
för något år sen, om år ock dag)? Finnas uttryck som så 
års 'vid denna tid på året' eller åt åre 'om ett år vid samma 
tid'? Finns ordet årsmot, ock vad betyder det? Finns ex. 
på, att årsskiftet ansetts infalla på annan tid än mellan 31 
dec. och 1 jan.? Giv ex. på fraser, där år betyder 'årsväxt'! 
Finnas ex. på, 'att något annat ord brukats i betydelsen år', 
t. ex. vinter i uttryck som vinterunge 'årsgammalt föl', 
tväggavintring 'två år gammalt kreatur'? 

Finns ett adjektiv årviss med betydelsen 'som inträffar 
med säkerhet varje år'? 
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A. Årsindelning utan uppenbart samband med den kristna 
kalendern. 

Finnas orden vintertalet ock sommartalet, ock vad 
avses därmed? 

Vinter? När ansågs vintern börja? Funnos för denna 
dag benämningar som vinterdagen, första vinterdag, vin-
ternatten (vinternätterna)? Finnas värb som vintra(s) 
'bli vinter'? Finns ordet midvinter eller annat uttryck för 
samma begrepp? När ansågs midvintern infalla? (när är »halv-
givet foder ock halvliden vinter»? när vänder björnen sig i 
idet?) 

Sommar? När ansågs sommaren börja? Funnos för denna 
dag benämningar som sommarmål (gammalt sommarmål 
24 april), sommarmålsdag, första sommardag, sommar-
natten, sommarmålsmorgon etc.? Finnas verb som somras 
'bli sommar'? Midsommar? Genus? Midsommareld, mid-
sommarvaka? Finns något, som tyder på att denna förlagts 
till annan tid än nu? Skulle något göras »mellan midsom-
rarna»? 

Vår, höst? Finnas ex. på att dessa ansågos börja (eller 
sluta) på vissa dagar? Jfr s. 33 if. 

Finnas spår av en fyrdelning av året, t. ex. i trättingar 
eller räppar? Vilka äro begynnelsedagarna för fyrdelnings-
perioderna? Ha dessa dagar samband med solstånd (stad ar, 
solhov) ock dagjämning? Finns ordet stabråk, ock vad be-
tyder det? Finns ordet temperdagar (tamperdagar), ock 
vad avses därmed? Finns ordet veckoflock, ock vad be-
tyder det? 

Vilka andra (ej ur den kristna kalendern övertagna) be-
nämningar på vissa perioder av året finnas, t. ex. sivinter, 
lådig, aädar, gödseland, hobal (huvel), midsommarsrul, 
slåtter, slåning, starrtiden, höhösten, mellanand, sädes-
and, bjuggand, bärgseland, pärtagning, lövskakan, moss- 
tagning, ekorrveckan, efterhösten? Giv ex. på fraser, där 
dessa ord beteckna en tidsperiod (ock ej själva arbetet), t. ex 
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han kom mitt i slåningen! Finnas tidsperioder, vilkas namn 
ansluta sig till marknaderna, t. ex. G-runnsett-tiden 'tiden 
för Grundsets marknad', Stavstiden 'tiden för Stavs mark-
nad'? Hade marknader som distingen ock samtingen någon 
betydelse för tidräkningen? Finnas några minnen av metoder 
att fastställa årstiden efter andra företeelser än solens gång, 
jordbruksarbetets stadier ock grödans tillstånd, t. ex. tjällossning, 
snösmältning, vårfloden, lövsprickning, frostnätter, snöfall, is-
läggning, flyttfåglar, djurens färgbyte, ruggning, hudbyte, vissa 
händelser, t. ex. personers ankomst, regelbundet inträffande 
resor, första dag då man gick till sängs vid dagsljus, då man 
gick barfota (b arf otada g), då man gick bararmad till kyrkan 
(b ararm adag), då merafton indrogs etc., eller efter boskaps-
skötselns faser etc., t. ex. kreaturens första vallgång eller i 
sammanhang därmed förekommande vargskall, komidsommar 
i Floda? 

Angiv alla ej redan behandlade märkesdagsnamn, som ej 
synas framgångna ur den kristna kalendern, t. ex. moder-
natten, höknatten, julen (finns lilljulen?), klavdagarna, 
kråkdagen, hörfröonsdagen, duggnätterna, björn vakan, 
naddarna, näbbhundarna, ludderdagarna, luddernät-
terna, kråknedanet, hunddagarna, järnnätterna, him-
merdagarna? Vilken tidpunkt eller tid avses med var ock 
en av dessa benämningar? När inträffade fäbodhälg? 

B. Den kristna kalendern. 

Angiv arbeten, seder ock väderleksmärken, knutna till var ock en av 
de kyrkliga högtiderna, ehuru dylikt ej efterfrågas på varje ställe! 

Kalixtusdagen (14 oktober, »första vinterdag»)? Gallus-
dagen (16 oktober; »gallsjuka, Gallussommar»)? Lukasdagen 
(18 oktober; »Kål-Lukas»)? Ursuladagen (21 oktober; 11,000 
jungfrurs dag)? Simonsdagen (28 oktober; »Simonsmässan, 
Simon Jude; förebudsdagen»)? Allhälgonadagen (1 novem-
ber; »Hälgomässan; lilljulen; hällnamäss-snickare »)? Mårtens-
dagen (11 november; »Mårtensafton, Mårtensgås, Mårtens- 

3-26251. Sv. landen. Frdgelieor. 
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mässan»)? Klemensdagen (23 november; »Klemmen»)? Ka-
tarinadagen (25 november; »Karimässan, Katersmiss»)? 
Andreasdagen (30 november; »Andersmässan; Andersmäss-
blida; Andersbockar»)? 

Finns någon benämning för adventstiden (förejulsfastan, 
årväntan, varslan)? 

Barbaradagen (4 december; »Barbromässan»)? Nikola-us-
dagen (6 december; »Nilsmässan, Niklasmiss»)? Annadagen 
(9 december; »Anna med kanna»)? Luciadagen (13 december; 
»Lussi långnatt, Lussinatt, Lussimässan; lilla jul; Lusseottan, 
Lussebrud, Lussefall; Lussegubbar; Lucifer»)? Tomasdagen 
(21 december; »Tomasmässan; Tomasmässotta, -marknad, lilla 
jul, tunnkanna, tunnkannsöndag»)? Sjulsmässdagen (dagen 
före julafton, »lilla julafton»)? 

Julafton (heliga-dopp are-dagen)? Julnatten (julottan)? 
Juldagen? Julveckan, jultolften? Benämningar på dagarna 
mellan jul ock nyår (mellandagarna, glyxkvällarna, jul-
s ö eknen)? I vilken utsträckning förekomma uttryck som annan-
dagen (annandag jul) etc.? Kallas nyårsdagen åttondagjul? 

Stefansdagen (26 december; »annandag jul; Staffan.smän, 
Staffansbulle, Staffansost, Staffanskanna, Staffansskede, rida 
Staffan, Halm-Staffan»)? Förekom Staffansgån.g, Staffans-
ridning etc. även någon annan dag än 26 december? 

Nyårsafton, nyårsdagen? Finns någon benämning för 
nyårsnyet (nykung, trängeny, hängeny)? Ha orden för 
nyårsnyet någon mera specialiserad betydelse (t. ex. hängeny 
---- nymåne med spetsarna hängande nedåt)? 

Trätt ondagen (6 januari; »heliga tre konungars dag; tre 
vise män; trättondagsafton; stjärngossar, trättondagsbröllop, 
trättondagstö, trättondagsmilda»)? 

linutsdagen (7 januari eller 13 januari?; »tjugondagen, 
tjugondag Knut; farängladagen; anndag trätt, midvinter, lill-
julkväll, fjällpighälg; Bond-Knut; bösta Knut; knuta; gå Knut, 
Knutgubbar, Knutdans; Staffanstråa»)? 

Henriksdagen (19 januari; »Hindersmässan»)? Fabians 
ock Sebastians dag (20 januari; »brödramässan»)? Pauli 
dag (25 januari; »Pål, Pålsmässan»)? 
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Kyndelsmässan (2 februari; »kvinnomässan, lilla julen, 
barnajulen; kyndelmässknuta = frost, kyndelmässmilda = blid-
väder vid kyndelmässotiden; första vårdag; dricka Eldborgs 
minne»)? 

Blasiusdagen (3 februari; »Blåsmässan»)? Agatadagen 
(5 februari; »kgotsmässan»)? D oroteadagen (6 februari)? 
Sigfridsdagen (15 februari; »Sigfridsmässan»)? Cathedra 
Petri (22 februari; »Peter Katt, Pär i stolen, Pär varmsten, 
Pärsmässan vid fastan, första lådigsdag; lamsnö»)? Matias-
dagen (24 februari; »vipvinter, löparmässan, vintermattsmäs-
san, Mattis, Matts med bete stenen»)? Skottdagen? Per-
petuadagen (7 mars)? 40 martyrer (9 mars; »40 riddare»)? 
Gregorius dagen (12 mars; »Gregersmässan; Gregoriussvän-
ner, -brudar; Gregoriusspringning; Gregorius kör med loppe-
lasset; transpringning; trankvällen»)? Gertrudsdagen (17 
mars)? Petrus Martyr (18 mars; »Pär pek i vatten»)? Bene-
diktusdagen (21 mars; »Bängt med plogen 1. oket, Bängt pröve-
svin»)? 

Vårfrudagen (25 mars; »vårfrudagsafton, vårfrunatt, gamla 
vårfrunatt eller vårfrudagsmässa 24 mars; Mariamässan, Mor-
mässan»)? 

Fastan (långfastan, fastlagen; fastlagssöndagen, 
fastlagsmåndag, vit-tisdag, fettisdag; fastlagsris, het-
vägg)? Avses med fastlagen någon annan tid än med fastan? 
Påsken? Namn på dagarna från ock med palmsöndagen till 
ock med annandag påsk? Räknades även tredjedag påsk 
o. s. v.? Långfredagsbjörk, -ris, påskpalmer (pil eller 
sälj); påskskräcka; skärtorsdagskål (nio sorters grönkål), 
skärtorsdagsdynga, påskdynga; påskgris; påskägg; 
p åskerska, påskkäring, påsksysslor, vidskepliga bruk vid 
påsken, påskvaka, påskeld; påskbrev? Vilka dagar stan-
nar solen, ock när dansar hon? Kristihimmelsfärdsdag (Kristi-
himmelsfärdssöndag, hälgetorsdag; hälgetorsdagsnatt)? 
Förekom det, att man talade om att rävungar brändes i eld Kristi-
himmelsfärdsdag? Pingst (pingstafton, pingstdagen, an-
nandag pingst)? Pingstbrud; pingstvall? Trefaldighets-
söndagen (röda söndagen, då kvinnorna buro röda kläder)? 
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Tiburtiusdagen (14 april; »första sommardag; hylleny»)? 
Magnusdagen (16 april; »tredje sommardag; Magnusmässan»)? 
Georgsdagen (23 april; »Örjan; örjanskälla»)? Markusdagen 
(25 april; »gökmässan, gökdagen, stora gångdagen»)? Finns 
minne av andra gångdagar? Turedagen (28 april)? 

Valborgsmässoafton? Vilken dag avses med Valborg, 
Valborgsmässan o. d.? Valborgar = »valborgsmässofi-
rande»? Valborgskase, valborgseld? 

Korsmässan (om våren; 3 maj)? Peregrinusdagen (15 
eller 16 maj; Peregrinuseld? Peregrinusrop? »Peregrinus, 
bind dina hundar!» har man för att slippa vargar ropat, när 
kreaturen första gången släpptes; »Hallvardsmässan, Halv-
årsmässan, Sofiadagen»)? Eriksdagen (18 maj; »Ersmässan; 
Gammelersmässan» 30 maj)? Finns något minne av en Eriks-
dag den 24 januari? Urbanusdagen (25 maj)? Medardus-
dagen (8 juni)? Kolumbadagen (9 juni; »Kolbjörn med 
laxen»)? Äskilsdagen (12 juni; »rov-Äskil»)? Vitusdagen 
(16 juni)? Botolvsdagen (17 juni)? 

Finns något till midsommaren knutet drag, som erinrar 
om namnet Johannes? ( t. ex. jänsmässblommor = Gera-
nium silvaticum, jänsa i betydelsen 'kläda en stuga med 
lövkvistar' (även vid annan tid än midsommar). När inföll 
»Gamla midsommar» ("/7)? 

Davidsdagen (25 juni)? Petri-Pauli dag (29 juni; »Pärs-
mässan»)? Marie besökelsedag (2 juli)? Knutsdagen 
(10 juli; »Knutsmässan, Knut med lien»)? Saradagen (19 
juli)? Margaretadagen (20 juli)? Maria-Magdalenadagen 
(22 juli)? Kristinadagen (24 juli)? Jakobusdagen (25 
juli; »Jakob, Jakobsmässan, Lopp-Jakob, Jakob våthatt»)? 
Martadagen (26 juli)? Sju sovare (27 juli)? 

Olovsdagen (29 juli; »Olsmässan, olsmässkroken, olsmäss-
åsta, olsmässhumle, olsmäss-sken, olsmässbock»)? Finns något 
minne av Olovsdagen den 3 augusti? 

Petri fängelse (1 augusti; »Petrifäng»)? Laurentius-
dagen (10 augusti; »Larsmässan, larsmässråg, larsmässpäror, 
larsmässtorken, Lars kastar kalla stenen»)? Marie himmels-
färd (15 augusti; »senare Vårfrudagen»)? Brynolvsdagen 



TID OCK TIDSINDELNING 	 37 

(16 augusti; »Bryngel; Bryn-Ola»)? Samuelsdagen (20 augusti; 
»Sammel»)? Bartolomeusdagen (24 augusti; »Barsmässan, 
Bardal, Bartel med huden, bertla, Bardalbock, Bartelsmässtor-
ken, Bartelsmässväder»)? Bärasöndagarn a i augusti (då man 
vallfärdade till Kinnekulle)? 

Egidiusdagen (1 september; »Egidi; Iliansmässan»)? 
Marie födelsedag (8 september; »Mormässan»)? Korsmäs-
san (på hösten; 14 september)? Matteusdagen (21 september 
»Mattsmässan om hösten»)? Mikaelsdagen (29 september; 
»Mitjål, Mecksmäss, Mikeli, mickelsknekt»)? Förekommo eldar 
vid Mikaelsmässan? Förekom någon särskild benämning på 
måndagen efter Mikaelsdagen? Birgittadagen (7 oktober; 
»Brittmässan; brittsommar » )? D i on y sius da gen (9 okt., »Dejns-
dag»)? Förekom namnet »Nya Micksmäss» på tjänarnas flytt-
ningsdag (den 24 oktober)? 

Finnas minnen t. ex. i dräktskick av en gradering av 
hälgdagarnas betydelse, t. ex. storhälger, lätthälgdagar, 
aposteldagar, stämmodagar, gillesdagar etc.? Finns 
kyrkmässa (»kärrmäss»), ock vad betecknas därmed? 

Begagnades (frånsett almanackan) några kalendariska 
j älpmedel, t. ex. kalenderstav (rimstav, rimsten), runstav 
(runkavle, prim, primstav, primträ, rimstav, mässdags-
stav), rimbok (runbok), prim-ring eller almanackdosa, 
primdosa? Hur stor (ungefär) var runstaven? Hade den 
form av ett bräde eller av ett svärd (käpp med handtag)? 
Användes den som käpp? Funnos benämningar för söndags-
bokstav, gyllental, gyllentalsrad (prim.rad)? hälgdagsrad? 
dag-skåror? Funnos benämningar på vissa runor (spjut, bälg-
tor)? Äro några tydningar av hälgonattributen på runstaven 
kända (ex. kniven på Bartolomeusdagen betyder, att då skola 
bockar slaktas)? 

Bondepraktikan (v äderb oken)? Finnas minnen av några 
regler ur densamma? Sibylle spådom (sibylleboken, gam-
mel-sibyllan)? Ihågkommes någon regel ur densamma? 

Skämtsamma data, t. ex. det blir till blaggarnsmässan 
'det blir aldrig'? 
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Brännvinsbränning. 
Vilka uttryck funnos för att bränna brännvin (bränna 

v., bränning, brännvinsgärd f.)? Omskrivande uttryck 
(planka)? Under vilken tid på året (brännan-tiden) bru-
kade man företrädesvis bränna brännvin? Minns man, under 
hur lång tid av året bränningen var förbjuden? Överlämna-
des brännvinsbehören under den förbjudna tiden till offentlig 
förvaring, t. ex. i sockenmagasinet? Förekom brännvinsbrän-
ning på så gott som varje gård? endast på de större går-
darna? endast på ett fåtal gårdar? Minns man, att viss taxe-
ring utgjorde villkor för rätten att bedriva husbehovsbränning? 
Brukade flera hushåll gemensamt äga ett behör ock bränna 
i lag? Betalade man skatt efter brännvinspannans storlek? 
Tillvärkades någonstädes inom socknen brännvin i större skala 
i ock för försäljning? Till vilka orter försåldes företrädesvis 
detta i större skala tillvärkade brännvin? 

Fanns något uttryck för 'omgång av på en gång bränt 
brännvin' (ett bränn)? Hur många kannor brännvin bru-
kade ett »bränn» omfatta? 

Vilka olika slag av råmaterial användes vid brännvins-
bränningen (potatis, malt, råg, korn, slösäd, lavar, sågspån, 
skogsbär, enbär, myrstack)? 

Malt? Hur tillgick det att mälta kornet (stöpa, stöp-
kar, bunk, knapp, gro, grönmalt, torkas, gröpas, hand-
kvarn)? Tecken till att kornet var lagom mältat? 

Mäsk? Varav (utom av kokande vatten) utgjordes mäsken 
(brännvinsämnet, sättningen, syftet, blandet, blan-
den)? av enbart mältad säd? av krossad potatis (pär-kåsa) 
ock malt? av malt, slösäd ock råg? Skulle man stöta även 
maltet? 
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Fanns något uttryck för tillredningen av brännvinsäm-
net (hetta i)? Vad menades med mäsk-kar? Hur skedde 
omröringen i mäsk-karet (träspade)? 

Vilka fordringar ställdes på den potatis, som användes 
för brännvinsbränningen (bränn-päror)? Maldes potatisen 
på potatiskvarn (pär-kvarn), eller krossades den med pär-
stöt? Beskriv potatiskvarnen ock dess delar (ram, skalmar, 
tvär-träd, rullar, vev, vev-axel, rulltappar, låda)! Var 
potatisen skalad eller oskalad? Föll den i kvarn krossade 
potatisen ned i mäskkaret eller i en särskild så? 

Jäst? Hur åstadkom man ny jäst (färska upp jästen)? 
Erhölls den vid brygd? eller genom blandning av humle, malt 
ock kokt vatten med rågmjöl ock gammal jäst? Jäsa? Hur 
benämndes det kärl, i vilket jäsningen ägde rum (jäs-tunna, 
mäsk-kar)? Var detta kärl dubbel-bottnat? Vad hade det 
i så fall för öppning (ös-hål)? Hur stor mängd jäst tillsat-
tes? Hur benämndes den jäsande massan (jäst-mäsk)? Till-
sattes samtidigt med jästen något kokad humle? Hur över-
höljdes jäskaret? 1 huru många dygn pågick jäsningen? 
Hur kallades den klara vätska, som efter fullbordad jäsning 
fanns överst i jäskaret (lagen)? 

Finns minne av, att vissa gårdar hade ett särskilt hus 
eller särskilt rum för brännvinsbränningen (bränn-hus, brän- 
neri, brännvins-kök)? 

Brännvinstyget (tomt-karlen, bränneri, redskapen)? 
Av vilka delar bestod det (brännvinspannan; hatten; tun-
nan, kyltunnan, kylaren, is-tunnan, brännvins-stam-
pen eller kylkaret)? Varav var brännvinspannan gjord? 
Varifrån fingos dylika pann'or? Funnos pannor av olika slag 
(murpanna, lyftpanna, nödjälpspanna)? Vari bestod skill-
naden? Finns minne av några benämningar på olika delar 
av brännvinspannan (munnen, falsen, sidan, bottnen)? 
Förekom, att i brist på panna en stor gryta användes? Hur 
täcktes den (trä-lock, lera)? Hur benämndes hattens olika 
delar (bottnen, sidorna, mynningen, piporna)? Hur tä-
tades springorna mellan brännvinspannan ock den påsatta 
hatten (panndeg) samt omkring rören (brännvins-skovor)? 



40 	 LANDSMÅLSARKIVETS FRÅGELISTOR 

Hur benämndes kylkarets olika delar (mynningen, banden, 
stavarna eller kimmarna; bottnen; tunnpiporna eller 
brännvins-piporna)? Varav voro banden ock bottnen gjorda 
(tall eller gran)? Hur tappades vattnet ur kylkaret? 

Hur hölls pannan på sin plats över eldstaden (inmurad, 
ställd på pannring, upphängd på träkråka)? Hur högt 
upp fylldes pannan med mäsk? Varmed var kylkaret fyllt 
(vatten, snö, is)? 

Hur uppsamlades det ur piporna utrinnande brännvinet 
(kollös-kittel, överbunden med lakan)? Fanns något vä.rb 
med betydelse »destillera brännvin» (t. ex. koka)? Fanns nå- 
gon benämning för detta genom endast en destillering pro-
ducerade brännvin (finkel, förbränna, först-dropparna)? 
Hur många pannor mäsk brukade brännas av åt gången? Skulle 
man därefter klara brännvinet, d. v. s. destillera det ännu 
en gång? Fanns ordet klarar-dag el. likn., ock vad avsågs 
härmed? Rengjordes pannan, innan den andra destilleringen 
började? Blandades det en gång destillerade brännvinet med 
den återstående mäsken? Fanns någon benämning för det 
nu utrinnande brännvinet? Fanns uttrycket det klarar, ock 
vad avsågs härmed? Vari uppsamlades det två gånger destil-
lerade brännvinet (kittel, enbytta, klarpanna)? Hur benämn- 
des det svagare brännvin, som erhölls sist (att-lackor, efter- 
lak, efterläke, efterlank)? Hur provade man brännvinets 
styrka (medelst förande av en i vätskan doppad pinne intill 
elden)? Blandade man brännvin av olika styrkegrader, eller 
användes det svagaste brännvinet på särskilt sätt, t. ex. åt 
tjänstefolk ock tiggare? Färgade man brännvinet på ett eller 
annat sätt, t. ex. med saffran eller bär? Nämn några andra 
tillsatser, t. ex. malört (mal örtabrännvin)! 

Hur förvarades brännvinet (tunna, vit-glasflaska, halv-
stopbutelj, brännvins-pol)? 

Hur benämndes den urkokade mäsken (drank)? Det kärl, 
vari den östes upp (drank-tina)? Gavs dranken åt kreaturen 
(dranka v.; drank-nöt, -drank-oxe)? Eller användes den 
till maträtt (drank-supa) eller till bröd (mäsk-bröd, drank-
bröd)? 



LANDSMÅLSARKIVETS FRÅGELISTA 7 

Löv- ock mosstakt. 
Sådana foderslag, som erhållas genom slåtter, ävensom nödfoder, bark-

täkt ock torvtäkt behandlas i annat sammanhang. 

Foder? Finns värbet fodra eller annat värb i den all-
männa betydelsen 'anskaffa foder'? 

Lövtäkt (lövtagning, lövand)? Avsågs med ordet löva 
såväl repandet av löv från träden som åstadkomman.det av 
'lövkärvar'? Förekommo överhuvudtaget båda dessa arter 
av lövtäkt inom byn (socknen)? Förekom gemensam benäm-
ning för att repa löv och att riva (snugga) gräs (bärga, 
fodra)? Under vilken tid av året bedrevs lövtäkt? Under 
vilken månad var den intensivast? Finns något uttryck för 
den tid, då lövet var lämpligast att taga (lövtiden)? för ett 
område, där löv brytes (lövtag, lövbrott)? 

Repa löv (löva, rispa)? Av vilka träd repade man löv 
(sälg, asp, björk, al, rönn)? Vilket slag ansågs mäst om-
tyckt av kreaturen? Använde man under repningen något 
skydd (skinnfinger) för högra handens pekfinger? långfinger? 
Fanns något redskap (kranka), varmed högt sittande kvistar 
drogos ned, så att man nådde att repa? Redskapets storlek 
ock utseende (bild!)? Vari förvarade man det repade lövet? 
i spjälkorg (lövtuta)? förklädessäck (pomma)? av tallris 
flätad korg (lövskrinda)? Var breddes det repade lövet ut 
för att torka? Eller hässjades det? Beskriv hässjegolvet! 

Bryta löv (skära löv, kärva)? Lövbrytning (lövbryte, 
lövbrott, lövskärning, lövkvistning)? Bröts annat löv 
än björklöv? Hur benämndes det brutna lövet (k ärvlöv)? 
Hur benämndes ett i ock för lövbrytning fällt träd (lövlåga, 
lövfälla)? en gren på dylikt träd, varifrån kvistarna voro bort- 



Lövkrok. Nord. Mus. 

42 	 LANDSMÅLSARKIVETS FRÅGELISTOR 

huggna (lövkappel)? ved, som erhålles vid lövbrytning (löv-
skr avel)? Användes även svedjefallen till lövtag? Fälldes 
även träd ock buskar på inägorna i ock för lövbrytning? 
Försiggick den vanliga lövbrytningen endast i skogen omedel-
bart utanför byns gärdsgård eller även i avlägsnare skogs-
trakter? Sammanföll lövbrytningen med slåttern, ock förekom 
den i sammanhang med inladning av höet? Hässjades lövet 
i de då tomma hässjegolven? 

Hur benämndes det vid löv-
kvistningen använda redskapet 
(lövkrok, lövhugg, lövskära, 
hack, r i sk)? Beskriv lövkroken 
(bild!) ock namngiv dess olika 
delar (skaft, fluddra, stjärt, 
bett, bak, lår, nabb)! Före-
kom det, att träden endast topp-
höggos ock ej fälldes? 

Förekom uttrycket vara i 
lövskog om folk, som sysslade 
med lövbrytning? Hur kallades 
den karl, som fällde träden 
(fällaren)? de kvinnor, som 
kvistade 	grenarna (k vister- 
skorna, lövkäringarna)? Be-
skriv, hur kvistningen tillgick! 

Lövkärve (k ä r v)? Varmed 
bands kärven ihop? Hur många kärvar (ungefär) kunde en duktig 
kvisterska åstadkomma på en dag? Hur räknades antalet kär-
var (i tjog)? Hur många kärvar beräknade man till vinterfoder 
åt varje får? Förekom det, att man omedelbart bar hem kärvarna 
ock t. ex. satte dem mot en vägg för att torka? Eller forslades 
de på släde till ladubacken? Eller klövjades de hem? Eller 
torkades lövet först i lövhäs sj a (kärvh äs sj a)? Beskriv löv-
hässjan (bandade störpar, obarkade stänger, kärvarna hori-
sontala, hopbuntade två ock två)? Takades den (granbark)? 
Hur placerades kärvarna i hässjan (ihopstuckna)? Eller buros 
kärvarna till en lövlada (lövgävling)? Voro dennas väggar 
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byggda med luftmellanrum mellan stockarna? Eller bestodo 
de endast av gärdsle? Beskriv, hur man skulle ställa eller 
packa (lada, löda) kärvarna i ladan! Eller hade ladan tak-
utsprång ock inhägnad, så att lövkärvarna torkades, innan de 
ladades in? Eller restes kärvarna upp på det förut inbärgade 
höet i en närliggande hölada? 

Grepp vid pålastning av lövbörda. Nord. Mus. 

Lövbörda. Nord. Mus. 

Lövbörda? Hur tillgick pålastningen av en höbörda 
(kärvarna två ock två toppledes mot varandra, det hela över 
vänstra axeln, bördan fördelad som en dubbelsäck — eller det 
hela i en börda på ryggen)? 

Skedde lövbrytning samfällt av byalaget eller viss del av 
detta? Hur delades i så fall de brutna kärvarna (lottning)? 
Voro björk- ock aldungar etc. skiftade i enskilda lotter? Före-
kommo årsvis cirkulerande lotter? Hur utmärktes de olika 
lövskiftena (naturliga rågångar, jordfasta stenar, råmärken)? 
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Användes löv till utfodring av andra djur än fåren (getter, 
kor, hästar)? Hur kallades get ris, som återstod, sedan lövet 
avätits (lövkärvris, fårris, brumris)? 

Mosstagning? Finns mossa (myssj a) eller annat värb 
med betydelsen 'samla mossa'? Finns uttrycket vara i moss-
skog om folk, som är ute ock samlar mossa? Hur benämn-
des — till skillnad från husmossa m. m. — den mossa, som 
samlade till foder (graunmossa, to ppmos sa)? Vilken tid 
på året brukade mosstagningen försiggå? Hur benämndes en 
plats, där man samlade mossa (m o s s -t a g)? Var brukade man 
bo under mosstagningen? Eller tillbragtes nätterna ute i det 
fria vid nying? 

Moss-stack (kuv)? Vad slags mossa samlades 'till moss-
stackar? Funnos moss-stackar av olika slag, t. ex. dels stackar 
på flera lass, dels liggstackar på endast ett lass? Plockades 
mossan med händerna, eller användes redskap? Beskriv en 
räfsa (mo ss-ärj a, kraka), varmed mossan räfsades ihop till 
mindre högar (lödor)! Var detta kvinnornas göra? Var det 
däremot karlarnas arbete att kämma (käm sa) ihop »lödorna» 
till »stackar»? Packades mossan i stacken? Försågs moss-
stacken med tak (moss-tak)? Var taket av trä, ris, ljung 
eller annat material? Var mossan under detta tak fördelad 
på två partier, ett liggande på marken ock ett på en hj älle? 
Avsåg denna anordning att förhindra mossan att unkna (orna, 
brinn as)? Upplades »ligg-stackarna» under bar himmel på 
ett underrede av störar? Hur skedde hemforslingen av mos-
san (de stora stackarna sönderbrytas i kokor ock lastas på 
hösläden, liggstacken lyftes medelst vrede, störarna slås loss, 
stacken lindas med rep ock fastbindes vid släden medelst 
bindstock)? Förekom, att mossan forslades hem i moss-
nät? Beskriv ett dylikt! 

Moss-kugg 0 s s-butt)? Vad slags mossa samlades till 
mosskuggar? Hur hopsamlades mossan till en »kugg» (med blotta 
händerna, hårtäcke, nattligt arbete vid tjär-ljus)? Hur var 
»kuggen», i vilken mossan lades, anordnad (spilor, hopskarvad 
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vidja omkring det hela, packande med händerna)? Lade 
man kvistar under »kuggen»? Satte man en större mosstuva 
ovanpå densamma till tak (sätta på rödhättan)? Förekom 
det, att mossan packades i fyrsidig timring (knutad)? Hur 
tillgick hemkörningen av mosskuggarna? Var förvarades 
»kuggarna» hemma på gården? 

Använde man något slags moss-märke för att utmärka 
mosshögens plats i snön? På vad. sätt voro mossmärkena 
olika formade för olika gårdar? 

Hur många moss-stackar (resp. mosskuggar) beräknade 
man för varje ko? Gavs mossan även åt andra djur? 

Samlades mossa (vitmossa) för att torka golven efter 
skurning? 
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Gruvor. 

För att man må kunna säkert identifiera angivna malmer, 
bärgarter, redskap m. m., böra även de gruvtekniska benäm-
ningarna antecknas. Angiv ett ords betydelser exakt, isynner-
het om ordet förekommer i andra betydelser än här nedan! 
Fråga alltid, om ett ord har flera betydelser! Uppteckna nya 
ord lika omsorgsfullt som de här nämnda! Skriv, som in-
födda gruvarbetare tala i dagligt tal, inga uppsnyggade ord 
eller former! 

Hur letade man bärgmalm? Beskriv olika slags slagrutor, 
deras form, trädslag m. m.! Hur ock när tog:os de? Plägade 
man signerier vid deras tagande? Hur begagnades slagrutan 
vid malmletning? Exempel på gruvor upptagna efter anvis-
ning av slagruta! Namn på kända slagrutemän! 

Beskriv bärgkompassen, dess tillvärkning ock användning! 
Vad betydde påhåll ock drag? Plägade man läsa över kom-
passen vid malmletning? Kunde malm letas enbart med han-
den? Vilken årstid ock tid på dagen var bäst för malmlet-
ning? Vilka malmtecken kände bärgsallmogen. till (vissa väx-
ter, järnockreavsättning, vattnets utseende, dunster, rännilars 
flytriktning, bärgytans form)? Namn på berömda malmletare! 

Hur letade man myrmalm? Var borde man söka? Tecken 
(ockra eller gorr i vattnet, vissa grässlag, växtlighetens all-
männa utseende)? Använda redskap (smala järntenar, spett, 
spadar)? 

Hur letade man sjömalm? Tecken (vattnets färg eller 
klarhet, mörk strandbotten, vissa sjöväxter)? Redskap, som 
därvid användes? 
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Hur tillgick inmutning (utmål, försvar, försöna, vilo-
stånd)? Vad kallades en ny gruva (nyförsök, påtag) i mot-
sats till en gammal (odalgruva)? Förekommo uttrycken 
malmtag, malmfångst, malmstreck, malmanledning, 
ock vad betydde de? 

Namn på mineraler (järn, koppar, silver, bly, zink), mal-
mer ock bärgarter (svartmalm, blodsten, kis, bleck, lim, 
flinta, skärk, sli, gröna, skolmat, sköl, sötter, glitter, 
kattgull, glete, gur)? Vad kallades ofyndig,t bärg (fat-
tigt bärg, blister, gråbärg, skarnbärg) i motsats till fyn-
digt (malm, gods)? Vad kallades mycket hårt bärg (hård-
bärg, hårdmalm, gallbärg, saltbärg, bräcka)? Mycket 
löst bärg (råtbärg, mossbärg, skölbärg)? Mycket vittrat 
(rösbärg)? Mycket tungt bärg (kved, fussa, blötmalm)? 
Förekommo uttrycken malmig (=malmblandad), kisig (= 
kisblandad) o. s. v.? 

Vad kallades en malm (gång, lins, åder, r'åksen, stock, 
rand, flöts, drum, flo, körtel, klot, kärna)? Vad kalla-
des malmens delar (rot, topp, skat)? Vad betydde uttrycken 
flolägig ock donlägig om malmer? 

Vad hette gränsen mellan två bärgarter (sköl, skol, 
lossna, släppa, släppe, släppsköl, salband)? Vad kalla-
des en spricka i bärget (spricka, skripa)? Förekommo ut-
trycken skölig, skolig, släppig o. s. v. (= full av skölar, 
skolar, släppor)? 

Vad kallades jordschaktningen ned till fasta bärget, 
(jordrymnin g)? Olika slags nedsprängningar i bärget (skärp-
ning, brott, gruva)? Nedgången till gruvan (anfart, dag-
öppning, dagrymning)? Förekommo uttrycken stöt, stoll, 
dagort, ock vad betydde de? Vad kallades sidan i en stöt 
(vägg, klyft)? 

Vad hette gruvans delar (schakt, ort, pall, sänkning)? 
Olika slag av sådana (fält-, tvär-, stig-, sänkort o. s. v.)? 
Sätt att göra dem (schakta, orta, palla, sänka; driva 
schakt, ort, pall, sänke o. s. v.)? Arbetarna i dem (schak-
tare, ortare, pallare, sänkare)? Förekommo uttrycken 
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trumma ock genomslag, ock vad betydde de? Vad kallades 
en liten ort (kuse, smyg)? 

Vad sades, om schaktet lutade (gå på sk å, gå på don, 
dona, vara donlägigt)? Vad kallades sidorna i ett sådant 
schakt (tak, slanta, hängsli, liggsli, hängvägg, liggvägg, 
hängande, liggande)? Vad benämndes olika nivåer i gruvan 
(ettan, tvåan o. s. v., över-, under- ock mellanbotten)? 
Vad kallades gruvans botten (botten, sänke, dunt, sump, 
hål)? 

Vad kallades ortens delar (mynning, gima, gåt, gavel, 
brott, ände, stoss, sula, tak, vägg)? Pallens (rot, skånk, 
sula, tvär)? Förekommo uttrycken stross ock strossa, 
ock vad betydde de? Huru många slags »stross» talade man 
om (tak-, vägg- ock sulustross)? 

Vad kallades ett stöd av kvarlämnat bärg (bärgfäste, 
band, pelare, halvpelare, knut)? Vad kallades en hän-
gande lös bärgmassa (hös, lossen, häll, skolla, släppa, 
flaga, bumling)? • Vad kallades ett sådant bärg (bomt, 
dånt, skräckt, skrällt, itaget)? Vad kallades en tuva av 
bärg i bottnen (tosse, knöl, but)? En hal bärgsluttning 
(glant)? 

Vad kallades ett vattenflöde (åder, läcka, dropp)? 
Vattentillflödet i gruvan (ök, ökning)? Vad sades om ifyll-
landet av tunnan vid vattenkörning (döpa tunnan)? Före-
kom uttrycket vattig 1. vattnig (=vattensjuk)? 

Olika slag av vindar (haspel, gamsvind, handvind, 
bröstvind, hästvind)? Handvindens delar (vev, ås, bom, 
stöd, klip, intag, lina, burk)? Hästvindens delar o. s. v.? 
Vad betydde sigga ock sigglave? Olika slags linor (länk-, 
malj-, trådlinor)? Vad kallades linans fästningsanordning 
(linben, kedhakgång)? Vad betydde bog eller slaklina? 

Olika slags pumpar (handpump, slarkpump, konst)? 
Pumpens delar (översättare, sättare, kil, socka, pumpho, 
spygap,slunka,storstång,lillstång,pumpstövel,-kanna, 
-kolv, -läder, kolvkota, sprund, tilapp, täppa)? Vad 
kallades pumpsockans delar (slan.g, vrakgryn d)? 

Hur drevs konsten (med vattenjul, trampjul, vindspel)? 
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Konstens delar (stånggång, spännstol, vändbrott, gån-
gare, doppare, bugare, gumse, nickus, vinkus)? Vad 
kallades den raka väg, där stånggången gick fram (konstlin-
ning, -lina, -linj)? 

Vad kallades gruvans övertäckning jäms med marken 
(tak, täckning)? Stockarna, som den vilade på (vasar, 
syllar, svillar)? Förekom uttrycket taka (= täcka över 
gruvan)? 

Vad kallades gruvans överbyggnad (lave, lavres)? Mot-
tagningsplatsen (intag, bro)? Utfordringsvägen (bana, vand-
ring, landgång, rallväg)? Avstjälpningsplatsen (stalp, 
stälp, ras, varp, lur, ramling, tipp)? 

Vad kallades en fast brygga nere i gruvan (bro, bro-
ning, bi, bina, skulle, vandring)? Olika slag av sådana 
(steg-, last-, pumpbro, hobygge, tvärhult)? En lös, flytt-
bar brygga 1. lucka (flake, skota, läm)? 

Olika slag av stegar (järn-, trä-, trindpinn-, slåpinn-, 
länkstegar)? Stegvägen från bottnen ock upp (stegväg, 
steggång, gångväg)? Fanns personbefordring i samband 
med konstinrättning (farkonst)? 

Vad kallades ett timmerstöd för bärglossnor (stämpel, 
stämpling, timmerband, pilast, sträva, jä,lpare, konsol)? 
En ort med träväggar, övertäckt med bärg (stoll, bockort)? 
Vad betydde följare? 

Gruvbyggar-redskap (hugg-, flänk-, folk-, täljyxa; fatt-
hake, hållhake, sinka, märla, dubb, durk, ankare, 
sprint, krammel, mall, täxla)? 

Olika slag av gruvbrytning (bränning, tillmakning, 
eldsättning, borrning ock skjutning, sprängning, bryt-
ning, kilning)? Tidpunkt för övergång från det ena bryt-
ningssättet till det andra, om den kan angivas? När infördes 
borrmaskiner? Vad kallades de? Vilken typ? Vad kallades 
arbetarna vid dessa i motsats till de som borrade för hand? 

Hur tillgick eldsättning? Vad kallades vedhögen (maka, 
lave, vedmakning)? 

Vad kallades det att handborra (slå, borra, picka)? Vad 
4 — 262M. Sv. landsm. Frdgelistor. 
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kallades arbetarna (borrare, pickare)? Ett färdigt hål 
(borr, borrgång, borrhål)? Ett sådant av ett visst djup, 
t. ex. i fot (fämmare, halvsäxare, säxare o. s. v.)? Vad 
betydde borrskena? 

Verktyg vid borrning (slägga, navare, borr, borr-, puls-
käpp, krats, fal, hank, pyssja, tafsvirke, borrbytta, 
blöt-, vattho)? Släggans delar (tapp, slag, släng, öga, 
skaft)? Borrens (nacke, skalle, lägg, udd, skär, hörn)? 
Borrkäppens (kara, puls, lurv, purra)? 

Vad kallades en sats borr (sats, post)? Olika slags borr 
(svansborr, kronborr, korsskär, förborr, efterborr, på-
huggare, förhuggare, bröstare, medling, kultnavare, 
längborr, långnavare, utslagsnavare, utspelare)? Olika 
vässning (tunn-, bred-, udd-, kilvässt)? 

Olika sätt att borra (enmans-, tvåmans-, tremansborr-
ning, slå enbett, slå post, slå fullpost)? Vad kallades 
det att slå med båda händerna, utan att någon vred (klumpa, 
klumpslå)? Vad kallades det att utvisa en borr (visa ut, 
sätta på)? Att börja slå (standa)? 

Vad kallades borrens ansats (påhugg, stand, fäste)? 
Det söndersmulade bärget (mjöl, morr) tillsammans med 
vatten (gorr, kax, krats, lort)? Vad betydde grund-
suggig? 

Olika slags borrhål (upp-ock-ner, liggare, luting, 
lyfting, sugare, släping, bänding, bända, väggborr, 
ända-fram, torre, engelsman över-hand, under-hand, 
loka, tutta)? Förekom uttrycket halvgälling ock vad be-
tydde det? 

Redskap vid laddning (sköljhorn, krats, kara, ladd-
käpp, fängnål)? 

Skjutning (krut, sprängolja, dynamit, kojs, stubin, 
svaveltråd, fyrrör, hopsättning, ryttare, flutt, tändare, 
brännare)? Vad kallades ett timmerskydd vid skjutning 
(byla, koja, kuj)? Ett kvarblivet skott (dola, bommare)? 
En borr, som ej lossat ut helt ock hållet (bössa, pipa, bom-
skott, tutta)? Skott i bärgspricka (mu sk)? Förekommo ut-
trycken skottfall, undanfall, klov ock vad betydde de? 
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Ropsignaler: vid skjutning (undan, ur vägen, »tänt 
är det här», på, kom igen, gå fram), vid uppfordring 
(kör, skuv upp, style gå, stryk, håll)? Andra ropsigna-
ler (hos gruvbyggare ock konstvaktare)? 

Signalapparater (triangel, ringklocka)? Vad kallades 
en gosse, som hade till uppgift att sköta ringningen (lyr-
pojke)? 

Vad kallades arbetet att bryta (bryta, stoka, skrota, 
ränsa)? Värktyg vid brytning (spett, brytstång, kil, 
korp, knoster, stenjärn)? Att använda dem (spetta, kila, 
korpa, knostra, knosa)? Vad kallades yttersta ändan av 
spettet (lunk)? Vad kallades det att slå sönder bärg med 
knoster (knosa, skuta, slå skut, tyga sten)? Olika sätt 
att slå (slå med, slå mot; slå på flis, klyft, borst; flinta, 
skrabba)? 

Vad kallades lösbrutet bärg (bärg, brott, sten, skär)? 
Namn på stenar av olika storlek ock beskaffenhet (block, 
skuta, sjok, utväl:ting, lumme, knoling, knart, lyf-
ting, kamp, kravel, krappel, kumpil, bumling, bum-
mel, knall, skinnknall, kaka, flaga, skola, stuff, hand-
stuff)? Vad kallades från tunnan nedramlat bärg (vrak, 
brak)? 

Redskap för lastning av malm (laggf at, kim fat, fatho, 
bärgtråg, fattråg, luta, fyllhammare)? Beskriv ett kim-
fat! Vad kallades dess handtag (grepar, krampor)? 

Redskap att forsla bärg i vågrät riktning (kunt, korg, 
bår, kärra, hund, vagn, tralla) ock i lodrät (tunna, kagge, 
balja, hund, burk, korg, butt)? Olika slags kärror? Plan-
kor att skjuta (skyva) kärra på (bana, vandring, landgång, 
brygång)? Vad kallades stängerna, som tunnan gled på 
(slanor, spiror, slangång, baljgång, bana, harpa)? Olika 
slags slanor (botten-, styrslanor)? Vad kallades en lastnings-
plats (korgstad, iläggarstad)? 

Vad kallades tunnans delar (loggar, botten, gjord, 
öron, öglor, uppståndare)? Vad menades med stillbast? 
Förekom ordet käxe, käxle, ock vad betydde det? Vad inne-
bar det att städja 1. stä tunnan? 
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Förekommo uttrycken fata (= lasta bärg med fat), kärra 
(=forsla bärg med kärra), slägga (=slå med slägga), posta 
(= slå post), stämpla (=sätta upp stämplingar) o. s. v.? 

Olika sätt att skräda (slrrä, sovra, skilja, vaska, 
plocka, klappa)? Vad kallades skrädplatsen (skrähus, skrä-
bod, skrätorg)? Vilka slags bärg urskilde man vid skräd-
ning (malm, skarn, gråbärg, tvik, sylta, mull, klapp, 
varp, söver)? Funnos smeknamn på malm 1. bärgarter (ka-
nis, gaddi, mudi, kråkgull)? Olika slags skrädd malm 
(prima, sekunda, tertia, vaskmalm, etta, tvåa, trea)? 
Olika slags avfall (gråbärg, skarn, lort, ohyra, oarter, 
skärv, brott)? 

Vad kallades ett upplag av malm eller gråbärg (hop, 
hög, pjuk, pjock, varp, stalp, ras, stack, kätt, bröt)? 
Vad kallades platsen omkring gruvan (gruvtorg, malmtorg)? 
Fordon för malmkörning (malmkärra, stälpkärra, kerma, 
stomma, skuta, rotsläde)? Vad kallades ett malmlass (fora, 
foka)? En rad malmkörare? 

Malmvågen ock dess delar (viktlåda, pyndare, lödja)? 
Olika metoder för tarering? 

Olika slags mått ock vikt (tonn, löa, skeppund, centner, 
lass, tunna, kärra)? Hur mycket i pund eller mark? Rymd-
mått för plockmalm? Andra rymd- eller längdmått? Före-
kom ordet sättning ock vilka betydelser kunde det ha? 

Vad använde man för slags lyse (bloss, stickor, gruv-
ljus, dankar, lyktor, lampor)? När infördes elektriskt 
ljus? Funnos ventilationsanordningar, ock vad kallades de? 

Namn på tjänstemän ock arbetare (bärgmästare, ges-
vor, bärgshauptman, stigare, fogde, förman, bas, för-
delningsman, rotmästare, lavfogde, påsiggare, skju-
tare, skottställare, gruvdräng, borrare, pickare, las-
tare, fatare, korgare, ortare, strossare, lavkarl, inta-
gare, skrädare, lavjon, vaskare, plockare, syltbissar, 
byggare, pumpvaktare, eldvaktare)? Fanns det över-
ock understigare? 
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Öknamn på gruvarbetare (g ruv kilar, gruvbusar, py s sj e-
klutar)? Öknamn på malmkörare (putar)? 

Berättelsen om varsel före gruvolyckor ock om överna-
turliga väsen (gruvrå, bärgrå, gruvmaj ar? Ansåg man, 
att vissling ej fick förekomma i gruvor, ock varför? 

Hur var skiftegången ordnad (ökt, skift, för-, efter-
ock nattskift)? Vad kallades det att försumma arbetet (fira, 
söna)? Förekom något uttryck, som betecknade själva värk-
samheten vid gruvan (det är gång i gruvan, det är stor hävd; 
det är stånd här, d. v. s. stillestånd i arbetet)? Vem hade 
närmast uppsikten på de olika arbetsplatserna? Vad kallades 
en arbetsplats (arbetssätt, arbetsrum)? 

Hur höll man räkning på arbetsprestationerna, ock hur 
betaltes de till de olika arbetarna? Användes karvstickor för 
att hålla reda på mängden uppfordrat bärg eller i annat sam-
manhang? Vad gjorde en uppskärare? Funnos markerings-
tavlor med hål ock pinnar, ock vad kallades de (nummer-
tavlor, räkneknektar)? Hur utgick betalningen vid repa-
ration av konsten ock dylikt? Vad kallades arbetet (dygna)? 
Förekom beting ock ackord? Vad sade man om ett arbete, 
som var utsatt på ackord (gå på mäte, mätesänkning)? 
Förekom uttrycket ök, ock vad betydde det? Vad kallades det 
att arbeta utan ackord (dagsvirka, dagsa, fuska)? Vad 
kallades avlöningen (likvid, beställning)? Vad kallades 
sista bärget, som spelades upp före avlöningen (drev)? 

Funnos särskilda märken (kronor av trä, järnmärket) på 
lavarnas tak? Funnos inhuggna märken med årtal ock namn? 
Funnos märkpunkter för gruvmätning? Hur avvägdes gruvan? 
Vad kallades nollpulikten? Gjordes några smältprov eller 
analyser på malmen vid gruvan? Fanns något laboratorium? 
Har särskilt märkligt mineral hittats, ock när? 

Funnos särskilda namn på gruvarbetarnas kläder (paj, 
barmskinn, skimp, koly7r, kittel)? Vad kallades ett tum-
skydd av läder (p al, tryta, smock)? Ett märke efter felslag 
vid borrning (sk alkmärke)? Vad kallades gruvarbetarnas 
matsäck (matsäck, matskott, niste)? Den plats i gruvan, 
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där denna förtärdes (sitta)? En liten fäst för några få arbe-
tare (burk, bäse)? 

Förekommo kollektiva beteckningar för alla arbetare till-
hörande en viss värksamhet vid gruvan (korgeri, lavstat, 
konststat)? Fanns någon beteckning för gemensamt arbete 
(sambruk, hopgöra)? Fanns någon sammanslutning, före-
ning 1. dyl. bland gruvarbetarna? Någon beteckning för my-
teri eller strejk (uppställning)? Funnos värdighetstecken 
(stavar, käppar), vad kallades de, ock vad inneburo de? 
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Renlighet. 
Renhållningen i stall ock lagård etc. behandlas i annat sammanhang. 

Ren a. (skir, skär)? Har ordet särskilt betydelsen 'fri 
från ohyra'? Renlig (renslig, röklig, renfärdig, rensam)? 
Uttryck för »göra ren» (t. ex. rena, ränsa, renska, rensna, 
skära)? Finns ordet ränsa sig, ock vad betyder det? Uttryck 
för orena (dreta ned, sketna, tera, sketa ned)? orenlig 
(dretslig, dretaktig)? smuts (dret, drun.t, fanor, arp, skarn, 
lort, skit, talle)? Beteckning på »orenlig individ» (t. ex. 
dretgris, lortmagga)? 

Tvätta sig (två sig, vaska sig, löga sig)? Hur ofta 
brukade man i regel tvätta sig? Finns något minne av inne-
börden i ordet lördag? Vilka delar av kroppen brukade man 
tvätta? Finnas ex. på att man dessutom brukade tvätta hän-
derna före måltiderna? Gällde särskilda tvättningsvanor för 
vissa kategorier av människor, t. ex. för kvinnorna, för barnen 
(skolbarn, läsbarn) eller för kringvandrande hantvärkare? Finns 
något uttryck för en hastig tvättning av ansiktet (t. ex. två 
sig i ögonen)? Var tvättningen före de stora hälgerna på 
något sätt mera ingående än tvättningen före en vanlig söndag? 

Var det brukligt, att gårdens kvinnor tvättade karlarna, 
resp. tvättade deras huvud? 

Kamma sig (kämma sig, rätta sig, draga hårnot, 
gullkasa)? Användes kammar av olika arter ock storlekar 
(redkam, slängkam, finkam, luskam, mässingkam)? Be-
teckningar för de olika delarna av en kam (t. ex. tinnar, 
piggar)? Användes borste till håret (lusborste)? Varav var 
den gjord? Var brukade den förvaras? 
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Hur tillgick klippningen av männens hår? Hur tillgick 
uppsättningen av kvinnornas hår (strykband, hårstryk)? 
Finns ex. på att kvinnorna använde kammar eller andra före-
mål som hårsmycken (lad, gyllenlad)? 

Raka sig? rakkniv, rakvatten, strigla, rakdon, rak-
donslåda? 

Användes något särskilt kärl (t. ex. mullög, nåså-kärl) 
vid tvättningen av ansikte ock händer? Eller använde man 
den största skopan, en matskål, en gryta eller en kittel? 

Begagnades något jälpmedel vid tvättningen, t. ex. (ask-) 
lut, fiskvatten, urin, såpa, sand? Hur torkade man sig efter 
tvättningen (med en avlagd skjorta, med skjortärmen, med en 
flik av skjortan, med en trasa, slarva, med han.dduk)? An-
vändes någonsin handklädet att torka sig med? Brukade 
man sommartiden tvätta sig i en bäck eller liknande vatten? 
Var hängde man upp de vid tvättningen använda trasorna till 
torkning (på stegen, mallstegen)? Brukade man stundom 
suga munnen full av vatten ock spruta detta vatten över de 
smutsiga händerna (munvaska sig)? Förekom något slags 
rengöring av munnen, t. ex. tuggning av kåda eller gurgling 
(gluddra)? Förekom tvagning med brännvin? Finns något 
ex. på användning av kosmetiska medel (puder, pomada, sal-
vor etc.)? 

Begagnades något slags näsduk (snorslarva, snortrasa, 
snorärmkläde, snorduk) i vardagslag? Eller när använde 
man detta plagg? Använde man någonsin kyrknäsduken att 
snyta sig i? Hur rengjordes öronen? Redskap härför? Hur 
rengjordes naglarna (peta, påta naglarna)? Redskap härför? 

Hur tvättades småbarnen (med modersmjölk på en trasa, 
med varmvatten)? Brukade man bada småbarnen? Av vilka 
plagg bestod lindan (lindelset), t. ex. linden, kluten, slar-
van, broken, broklappen? Vilka av dessa plagg byttes om, 
ock hur ofta ungefär skedde ombyte? Vad slags mjöl ströddes 
på hudlösa partier (niktmjöl, mormjöl, potatismjöl)? Hur 
erhölls detta mjöl? Finns särskilt uttryck för att torka ett 
barn i bakdelen (t. ex. skäna), för att låta urin i sängen (t. ex. 
miga under, kissa under)? 
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Finns ordet bad, ock vad avses därmed? Bada? Före-
kom karbad i någon form (endast före de större hälgerna)? 
Finns ordet lög i målet, ock vakt avses därmed? Användes 
ett bykkar eller ett särskilt till bad avsett kar? Hur upp-
värmdes vattnet (medelst glödheta stenar)? Var togs badet 
(i stugan, i fähuset)? Badade alla gårdens invånare i samma 
vatten? 

Finns minne av att bad togos i badstuga? Eller har 
detta ord endast betydelser som »torkhus för lin» etc.? Be-
skriv, hur badet i badstugan gick till (ugn, ösa på vatten, 
badkvast, ånga, lave, kallvatten, skölja sig)! 

Brukade man taga bad i åar, sjöar etc.? Brukades härom 
ordet bada eller samma ord som för annan tvättning av 
kroppen (två sig etc.)? Ansågs det opassande, att,vissa kate-
gorier människor (kvinnor, vuxna personer överhuvudtaget) 
togo dylika bad? Skulle man före bad. i öppet vatten binda 
näcken el. dyl. (lögbull a)? Ansågs det duktigt att kunna 
simma (sima, svömma)? Funnos benämningar på olika sätt 
att simma (t. ex. hundsim, kattsim, tosksim)? Finns ett 
adj. sam (sem) 'som kan simma'? Hur kallas den, som vid 
bad i öppet vatten sist kommer upp ur vattnet, resp. sist får 
på sig kläderna (lögfitta; mössan: mössfitta)? Brukade 
man efter bad »spotta för sig»? Vad sades då? 

Ohyra (vad betyder detta ord)? Finns annan benämning för 
»ohyra» (t. ex. bett, åt, frat)? Finnes någon ramsa med upp-
räkning av olika slags ohyra? Loppa? Benämning för individ 
behäftad med loppor (t. ex. loppdara, loppmjärd)? Adjek-
tivisk beteckning för att vara omtyckt av lopporna (t. ex. 
loppgen)? Hur befriades man från en loppa, som råkat in i 
örat (genom indrypande av kvinnomjölk)? Gnet (gnetig, 
gnettrig a.)? Finns värbet gneta, ock vad betyder det? 
Lus? Olika slag (t. ex. huvudlus, klädlus, vägglus, skäkta, 
flatlus, frall-lus)? Lusig? Beteckning för individ behäftad 
med löss (t. ex. lus-kung, lus-vaska, lus-borste, lus-varg)? 
Hur tillgick det att dräpa löss? 

Hur tillgick hårets befriande från löss (lusräfsa, lus-
bräde)? Redogör för olika slags lusbräden (för huvudlöss, 
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vägglöss etc.) ock deras olika former! Förekom, att kvinn-
orna skulle löska (luska, lusa) männen? Användes några 
särskilda »fångstdon» för loppor (h arun s trump a)? Använ-
des något värktyg för att klia sig för loppbett på ryggen 
(klåkommissarie)? 

Hur sökte man hålla stugan fri från råttor? 

Hur ofta brukade man diska (två) matskålarna? An-
vändes därvid skäfte eller gran-tvaga? Hur kallas disk-
trasor? Hur kallas slaskvattnet efter diskning (skulor, skva-
lar)? Byttan, i vilken det slogs (skval-bytta)? Vartill an-
vändes det? Vari bestod den efter varje måltid skeende 
rengöringen av matskålen (skrapa skålens insida med tummen, 
slicka skålen)? Förekom det, att man slickade skeden, innan 
den lades fram för en tillfällig matgäst? Rengjordes grytan 
med varmvatten efter all slags kokning eller t. ex. endast efter 
kokning av potatis? varje lördag? till varje hälg? Funnos 
andra sätt att rengöra grytan (sköva, slå mjölk på sko vorna 
ock låta någon äta ur det hela)? Utfördes möjligen skrap-
ningen av grytan av alla de ätande gemensamt (varvid grytan 
stod på bordet, på en pall mitt på golvet)? Hur sökte man 
hindra, att grytan blev ärgig, att grytan svärtade (bestryk-
ning med fett)? Hur rengjordes vid måltiderna använda 
knivar, trätallrikar, dryckeskärl? Finns ex. på att man t. ex. 
vid ätande av sill hade en våt trasa liggande på bordet att 
torka fingrarna på? 

Hur ofta brukade man byta om sänghalm? Vad gjor-
des för renhållningen av den övriga sängutrustningen (under-
bredan, täcket, skinnfällen, huvudkudden, renhuden; ev. lakan 
ock örngott)? Hur rengjordes särskilt skinn-ytorna på vissa 
sängkläder (t. ex. underbredan ock huvudkudden)? Hur ofta 
brukade man vädra sängkläderna? På vad sätt befriades säng-
kläderna från loppor ock löss (utläggning av två plagg med 
skinnsidorna mot varandra på den frusna snön; utläggning i 
en myrstack; nedsänkning i vatten; upphettning i badstun)? 
Finns uttrycket döva (döda) kläderna, ock vad avses därmed? 
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Hur ofta brukade man byta skjorta (särk)? Olika som-
mar ock vinter? Olika för bönder ock tjänstefolk? Hade 
man en särskild söndagsskjorta, använd endast tillsammans 
med hälgdagskläderna? Brukade man vända (vränga) en 
skjorta, som användes någon längre tid? Begagnades möj-
ligen två skjortor, av vilka endast den inre tvättades? 

Förekom något slags rengöring av skinnkläder (t. ex. 
älgskinnsbyxor, päls, skinnliv eller getskinnskjol), ock hur till-
gick därvid? Hur befriades skinnkläderna från ohyra? Bru-
kade man vädra de i klädstugan (härbret) förvarade kläderna 
vid vissa regelbundet återkommande tidpunkter? När? Användes 
några särskilda medel att befria kläderna från mal o. d.? 

Hur rengjordes hälgdagskläderna före användningen 
(piska, borsta)? Förekom något slags rengöring av de till 
vardags burna ytterkläderna (jacka, tröja, kjol, byxor etc.)? 
Hur behandlades strumporna (torkning vid eldstaden ock därpå 
följande gnidning)? Tvättades strumporna även i vatten, t. ex. 
i samband med stoppningen? 

Smörja skorna? Skosmörja (sko-smyrning, smörning)? 
Varav bestod skosmörjan? Torka fötterna (skära av 
fötterna)? Varpå torkade man dem (granris framför farstu-
bron, sopkvast)? Förekom tvättning av skorna med vatten? 

Tvätta kläder (två kläder)? Tvättande kvinna (tvättesa, 
tvättarkärin g)? Uttryck för lyckad ock misslyckad tvätt 
(grå-let)? Så? Så-stång? Lägga (kläderna) i blöt (blöta)? 
Förekom någon tvättning av kläderna, innan de lades i luten, 
ock hur tillgick härvid? Vrida ur kläderna? Vilka särskilda 
försiktighetsmått vidtogos, då ylle- (vadmals-) kläder skulle 
tvättas (ljumt vatten, svagare lut, intet läggande i blöt etc.)? 
Lut? Varav bereddes den (aska av .en eller björk; vatten, i 
vilket får eller fårull tvättats; kärnmjölk; vatten, i vilket fisk 
kokats; urin; såpa)? Förekom, att askan lades i lutgrytan på 
samma gång som kläderna? Klarnad. lut (klar-lut)? Koka 
(sjuda) kläderna? Var skedde detta (tvätt-stad, tvätt-
skåle)? Användes gryta eller kittel härvid? Företog man 
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sig något med kläderna (t. ex. gned linningarna), innan de 
lades ned i luten? Hur förfor man med kläder, som höjde 
sig ur den kokande luten? Brukade man med en stav skaka 
om plaggen nere i den kokande luten eller slå dem mot lut-
vattnets yta? 

Förekom byk någonsin i gamla tider? Hur tillgick där-
vid (byka, laka; byk-kar)? Bykstugor, bykplatser? Brukade 
man skaffa de tvättade kläderna en viss doft? Vilka örter 
el. dyl. användes härtill? 

Förekom det, att man flera gånger doppade kläderna i 
luten i samband med klappningen (banka i luten)? Skölja 
kläderna (tvätt-backe)? Klappa (bösta)? Klappträ (b öst-
trä, tröskel)? Utseende ock storlek? På vad slags underlag 
(häll, sten, krack, bankbord) lågo kläderna under klapp-
ningen? Brukades särskilt redskap för klädernas gnuggning? 
Var brukade man sedan hänga upp kläderna på tork (på 
hässjor, takstängerna)? Lät man den till torkning upp-
hängda tvätten frysa för att därigenom få den vitare? 

Bleka? Brukade man bleka tvättat linne eller endast ny-
spunnet garn? Vid vilken tid på året hade man vanligen 
linne ute till blekning (»snön bleker»; när häggen är vit; åker-
blek en)? Hängde man därvid linnet på hässjor eller gärds-
gårdar, eller lade man det på snön eller på en stubbåker eller 
på en ljungbacke? Hur förhindrade man, att det blåste bort? 
Brukade linnet ligga till blekning även om natten (»månen 
bleker»)? Finns ordet jordslag (ett slags svarta fläckar på 
linnet)? Lades även gulnat linne ut till blekning? Fanns 
vid sidan av sol-bleken något annat sätt att bleka linne? 
Talade man om något ämne i luften, som skadade »bleken»? 

Mangla (kavla)? Mangelstock (k a v 1 e, kl ä dk a v e l)? 
Mangelbräde (kavelbräde)? Storlek, utseende? Hur tillgick 
manglingen (hur användes vänstra handen)? Finns någon be-
nämning för mangelstocken ock mangelbrädet gemensamt? 
Förekom det, att grövre linne användes utan att vare sig 
manglas eller strykas efter tvättningen? 

Stryka? Funnos strykjärn (prässjärn, lod, klumb)? 
Storlek? Varav bestod stryklodet? Hur värmdes det? Till 
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vilka plagg användes strykjärnet? Begagnades annat redskap 
än strykjärnet vid glättning av linne (gnidsten, präss-sten, 
stärkelse-sten, glätt-ben, sömglättare, glas-sten, horn-
sked, svinbete)? Av vilket material var gnidredskapet till-
värkat (trä, sten, glas)? Beskriv det underlag, som härvid an-
vändes (gnidfjäl, kalvskinn)? Hur tillgick gnidningen (be-
strykning med vax)? Fylldes glas-stenen med hett vatten? 
Funnos speciella redskap för krusning av »irtycken» ock lik-
nande spetsar, som hörde till dräkten (pipjärn)? 

Vilket allmänt uttryck användes för att göra rent i stugan 
(dona stugan, hyfsa)? Förekom annan rengöringsdag än 
lördagen? Finns ex. på att karlarna deltagit i detta arbete? 

Hur rengjordes stuggolvet (s o p a, två, skura)? Sop-
kvast (sop, lime)? Björkris, enris, nävertvaga, fågelvinge? 
Sopor (söpnar); sopdynga, sopstack, sop-vrå, stegar? 
Funnos ex. på att golvet ej sopades varje dag? att det sopa-
des flera gånger om dagen? att soporna samlades i en vrå till 
lördagen? Stod även huggstabben i denna vrå? Var lördags-
sopningen även i andra avseenden särskilt grundlig? Användes 
något jälpmedel vid sopningen (vatten, torr snö, skur-gräs, 
järnskod'd spade att sköra med)? Hur ofta brukade stug-
golvet behandlas med vatten (före varje jul, före storhälgerna)? 
Hur tillgick härvid (sand, hett vatten, sopkvast, barfota)? 
Hälldes vatten ut över hela golvet på en gång? Hur blev 
man av med vattnet (ned genom golvspringorna, hål med 
ränna ut genom grundmuren, skur-slarva, mossa, torr snö)? 
Användes i st. f. sopkvasten en skur-tvaga (gran-tvaga)? 
Hur tillgick därvid (två kvinnor med armarna om varandras 
axlar, skrubbning med foten)? Förekom det, att kvinnorna, 
när de utförde skurningen på detta sätt, klädde sig i endast 
särken? Hur sökte man förhindra, att alltför mycket smuts 
utifrån fördes med skodonen in i stugan (granris vid farstu-
bron, skurtrasa eller trasmatta innanför dörren)? Brukade 
man strö något på golvet (sand, sågspån, enbarr, granbarr, 
ett eller annat slag av löv)? Hur ofta ströddes nytt? Hur till-
gick sopningen de dagar, då man ej bytte om enbarr etc.? 
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Fanns ex. på att spottlåda (spottbacke) av något slag an-
vändes? att man på söndagarna spottade i spisen i st. f. på 
golvet? 

Vilka av möblerna i stugan brukade underkastas regel-
bunden rengöring (bord, säten, bänkar, skåp, sängar)? Hade 
denna rengöring särskild benämning till skillnad från ren-
göringen av golvet? Hur tillgick denna rengöring (varmt vatten, 
sand, aska, lut, tvaga, gran-tvaga, hår-tvaga, näver-
tvaga, skäfte-tvaga, tvaga av kråkboris)? Förekom det, 
att bordsskivan hade en särskild rätsida, använd endast på 
söndagarna? Rengjordes bordet på olika sätt efter olika mål-
tider (t. ex. grundligare, då man ätit sill)? Funnos ex. på 
att något slags duk av finare eller sämre slag (t. ex. en gam-
mal säck) användes på matbordet? Om bordet ej användes i 
vardagslag, hur rengjordes då den möbel (t. ex. långsätet), på 
vilken maten sattes fram? Användes något särskilt sätt att 
rengöra ömtåligare delar av inredningen, t. ex. listvärk ock 
målade ytor? Hur rengjordes dörren (utsidan), dörr- ock 
fönsterposterna, fönsterrutorna? Förekom rengöring av väggar 
ock tak? Hur tog man bort spindelnät? Skrapades vägg-
stockarna med kniv? Hur rengjordes rappade väggar? 

Vitlimma (limma) muren? Varav bereddes vitlim-
nin gen? Hur ofta brukade man vitlimma muren? Brukade 
färg användas på muren? Brukade själva eldstaden rengöras 
på något sätt? Hur behandlades eldstaden i stugan, när man 
slutade elda i den ock flyttade ut i sommarstugan? 

Brukade man vädra stugan på ett eller annat sätt? Fanns 
ex. på att fönstren kunde öppnas? Förekom rökning, t. ex. 
av enris, för åstadkommande av frisk luft? 

Förekom, att man hyste några djur (frånsett hund ock 
katt) inne i stugan (ko, får, kalv, lam, killing, svin, höns, 
gäss)? Hur höllos dessa djur instängda (lår, tunna, bänk)? 
Hände det, att slakt av mindre djur, t. ex. kalvar, företogs 
inne i stugan? 

På vilka olika sätt sökte man utrota flugor ock vägglöss? 
Flugsmälla (flugknacka, flugpiska, flugfläkta)? Flug- 
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ruska el. flugkvast? Fluggift (flugdöden, flug-gröt)? 
Vägglusgräs, vägglus-fjöl, vägglusnot? 

Vad brukade man göra för att hålla rent utomkring 
stugan (sopa dörrhällen eller bron etc.)? Rengjordes gårds-
planen på någon bestämd tid? Hur benämndes den plats, där 
slaskvatten ock sopor tömdes ut (dynga, sopbacke)? Hur 
pass långt från ock på vilken sida av huset fanns denna plats? 
Hur hölls den i renligt skick (jord, sågspån)? 

Fanns något kärl avsett för insamling av urin (pissbytta, 
pissbåna, megbytta)? Hade manfolk ock kvinnfolk var 
sin pisshörna? Benämningar på piss-ställena vid farstu-
bron, där man pis sade kväll ock morgon? Funnos här några 
särskilda anordningar (myrjord, mossa, enrisruskor)? Funnos 
ex. på att man överhuvudtaget ej hade någon viss plats 
för detta ändamål? Fanns kack-stol, ock hur var den 
inrättad? Hur benämndes avträdet (skålhuset, kammaren, 
ganthuset)? Fanns ex. på att gårdar kunde sakna avträdes-
hus? Användes i så fall sophögen som avträde (dyngan)? 
Eller använde man en särskild plats »bakom knuten»? Om 
avträde fanns, utgjordes det av en utbyggnad från farstu-
kvisten (skålhus-barfred)?eller av en avbalkning av lofts. 
svalen? eller av en särskild byggnad? Ansågs latrinens bort-
förande från avträdet som »oärligt» arbete? Av vilka ut-
fördes det i så fall? Tillgodogjorde man sig latrinen som 
gödsel? Fanns ex. på att kar (byttor, stampar), stående t. ex. 
i en svalgång, användes som avträde? Eller sket man på en 
stock, som sedan på våren fördes ut och vältes på åkern? 
Användes röv-sticka för att efter avföringen rengöra sig? 
Eller rengjorde man sig med grankottar, med för tillfället rivet 
gräs eller mossa eller med fingrarna, vilka sedan strökos av 
i mossåtarna? 

Finns något särskilt att nämna om rengöring av eldhus 
ock stuga i fäbodarna? 



LANDSMÅLSARKIVETS FRÅGELISTA 10 

Tilltal ock hälsningar. 

Användes i gamla tider inom socknen något annat till-
talspronomen än du, t. ex. I, ni eller han? Till vilka per-
soner användes dessa förnämligare tilltalsord (t. ex. till för-
äldrar, till äldre personer i allmänhet, till husbondfolket eller 
andra högre stående personer)? Användes andra ord än pro-
nomina som tilltalsord (t. ex. far, far din, farbror, farmor, 
guffar, kära far, moster, bonden, husbonden, den kar-
len, främmandet, mäster)? Användes någonsin personnamn 
som tilltalsord (t. ex. Olov, 011e, Johansson)? Finns ex. på 
opersonlig konstruktion vid tilltal, t. ex. önskas det åka? 
hur mår man? så, det är till att vara ute nu igen? 
Förekom det, att en hustru tilltalade sin man med för- eller till-
namnet? Förekom det, att en person tilltalades med farfar, 
moster, farbror etc. även av andra än dem, som stodo i 
släktskapsförhållande till den tilltalade? Tillades i dylika fall 
för- eller tillnamn (t. ex. moster Sara, moster Jansson)? 
Ha gårdsnamn ock liknande använts vid skapande av till-
talsord, t. ex. Smedsfar, Kålmoster, Erik-Ers-mor? I 
vilken utsträckning ha titlar (t. ex. nämdeman, tolvman, 
kyrkoherden, kaplanen, klockaren, befallningsman, 
prostinnan) använts som tilltalsord? Hur tilltalades b arn-
morskan? barnmorskans man (barnmorsken)? 

Hälsade man fordom på varje mötande? Förekom därvid av-
tagande av huvudbonaden eller annat uttryck för hövlighet, t. ex. 
handens förande till mössan? Förekommo speciella sätt att 
hälsa på släktingar eller vissa andra personer, t. ex. omfamning, 
kyss, bugning, nigning (bocka sig, buga, niga), kyssande av 
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sin egen hand? kyssande av härrskapets klädesplagg (kjol, för 
kläde)? Handslag (nävtacka, handtacka, handtagas, hand-
repas)? Hur heter »kyssas» (giva godmun, giva godan, 
giva lillmun, snutas)? Finns (t. ex. mellan föräldrar ock 
barn) något minne av näskyssen (kik, mi, giva keken)? Har 
kyssande förekomniit av gammalt? Eller betraktades det som 
opassande? Finns något minne av att särskilda hälsningar 
funnos för olika släktskapsgrader? (Om härvid använda fra-
ser se nedan under »Hälsningsord»!) 

Vilka sedvänjor iakttogos, då man trädde in i en stuga 
(tyst kvarblivande vid dörren, handräckning till samtliga de 
innevarande, endast till de äldre, endast till husbondfolket)? 
Hur skedde inbjudan att gå in (stig på in)? Uppmanades 
varje besökande att sitta ned, eller gjordes någon skillnad 
härvidlag? Framsattes särskild stol eller säte åt den be-
sökande? Lades en näsduk på stolen? Fanns särskild sitt-
plats vid dörren för sämre folk? Med vilka ord framfördes 
inbjudningen att sitta ned (t. ex. får du sätta dig, sitt 
ock vila, stig fram bättre, sitten ned ock talens vid)? 
Hur skulle man svara på densamma? Fanns ex. på att en 
hälsningsdryck bjöds den besökande? Finnas ex. på särskilda 
ceremonier vid vissa högtidligare ärendena framförande (t. ex. 
bjudning eller frieri)? Tog man av sig huvudbonaden, då 
man kom in i en stuga (ta av •sig mössan, lätta på 
mössan)? Eller avtogs den, först då man skulle förtära 
bjuden traktering? Hur tackade den besökande för erhållen 
traktering? 

Hälsningsord av religiös färgning (t. ex. Guds fred, 
Gud jälpe, Gud väles, Guds ynde, Gudslänn, signe 
folk ock mat)? Upprepades hälsningsordet av den hälsade, 
eller förekom särskild svarshälsning (t. ex. Gud signe, 
Gud give, Gud välsigne; Gussinner, sätt på myssa å gå 
fram å sitt)? Användes något av dessa senare ord även 
som hälsningsord? 

Hälsningsord lämpade efter dagens olika tider N. ex. god-
morgon, goddag, god eftermiddag, god afton, god kväll, 

5-26251. Sv. landem. Frågelistor. 
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dagen, kvällen, kväll)? Finnas uttryck för att det ansågs 
opassande att ej använda rätt uttryck (t. ex. »Godmorgon, 
sade bruden om middagen»)? Har tack (många tackar, 
många tjog tackar, tusen tacker), använts vid hand-
slag? vid presentation? Tack för sist (kär tack för långo, 
tack för hemma, tack för långe sen, tack för förste 
gång)? När användes dylika uttryck? Vad sades, när man 
kom in i en stuga under måltid (smaklig spis, signe folk 
ock mat)? 

Angiv de meningar, som vanligtvis följde efter hälsnings-
ordet (t. ex. ock du lever, hur står det till med dig, ock 
du är ute ock kräller, hur lever världen med er), samt 
svaret därpå (t. ex. jo, det kräller väl av, det knallar ock 
går, det släpar ock går, hur mår du själv)! 

Avskedshälsningar (farväl, faren väl, farom väl med 
oss nu, lev väl, adjö, ock tack nu då, tack för förste 
gång, stå pä, dig, tack så mycket för mig, god natt, 
god natt i dag, god natt med oss). Förekom det, att man 
lämnade en stuga utan avskedshälsning av något slag (t. ex. 
om  man tidigare tackat för erhållen förplägnad)? Funnos ut-
tryck som säga godnatt åt, säga många godnätter åt i 
betydelsen 'hälsa till'? 

Angiv vanliga fraser, vilka användes, då inbjudna per-
soner kommo till en gård (välkommen, välkomna)! Ut-
tryck för trugande (var så god, var så bra, varen så goda, 
ånnå, sä, det är ända skamligt, tag nu ock tugga 
litet, tag det lilla huset förmår) ock krusande (skall 
jag komma till besvär, inte hade jag tänkt komma 
hit ock äta, det är alldeles onödigt, det är dig till 
stor skada ock mig till intet gagn)? Skulle man vid 
kalas krusa (resp. gömma sig), ända till dess att man hand-
gripligen föstes fram till bordet? Hur skulle man förhålla 
sig vid ombjudning (påtår)? Hur tillsades i vardagslag gårds-
folket att äta (t. ex. äten nu, maten är på bordet, äta)? 
Skedde uppmaningen till hautvärkare o. d. i gården i något 
hövligare form (t. ex. var bra ock ät nu)? Uttryck vid 
gemensamt drickande (t. ex. skål, skålarna, gutår)? Form- 
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ler för tackande efter maten (t. ex. tack, kär tack för, 
tackare mjukast, tack ock tack, tack vackert, gusslän 
för mat) ock svar härpå (t. ex. var det där något att 
tacka för, välbekomme, hållen till godo)? 

Hur uttryckes »lycka till» (välest dig, välise dig)? 
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Handel ock livet på färdvågar. 

Angiv dialektens uttryck för sälja ock därmed samman-
hängande begrepp (sälja dyrt, pungslå, ta rätt, sälja för 
godpriset, krämma, till salu)! Finnes uttryck för begrep-
pen 'sälja med garanti' (vara, ge varsedel på en klocka), 
'sälja med förtjänst', 'slumpa bort'? 'Uttryck för köpa ock 
därmed sammanhängande begrepp (betala, göra rätt; värde, 
det är så mycket som kovärdet; sala ihop; få på köpet; 
order; beställa, även i betydelsen 'ge kommissioner'; fala 
på eller falka på en sak, som man önskar köpa; borga 
varor; kräva; skulta, kvitt)? Vid vilka tillfällen förekom 
köpskål (njutsminne, liköp, handsöl, bytesskål)? Förekom 
handslag vid avslutande av köp? Uttryck för skuld ock borgen? 
Uttryck för återgång av köp (köprev)? Uttryck för byta (ka st-
byta, ge emellan, kävla hors 'byta hästar', växla oxar, kyta 
ock byta)? Finnas exempel på att det uppfattats som en för-
hållandevis oskyldig sak, som ett nöje eller en tävlan att över-
lista eller lura varandra vid större ock mindre köp ock byten? 
Uttryck för smuggla (lurendräj a, krövla)? 

Tag reda på vad som kan bidraga till belysning av 
lanthandelns organisation i äldre tider! Beskriv fall sådana 
som bärgsresorna i Bärgslagen, då bönder från ett helt härad 
i södra Västmanland kunde i sällskap köra upp till bruken 
för att avyttra eller byta bort sin gårdsavel ock i återfrakt 
togo järnvaror (spik, ämnesjärn in. m.)! Beskriv sådana fall 
som hälsingböndernas strömmingfärder, då man for till kusten 
ock köpte strömming, eller de i hela Norrland kända färder, 
som »sörkörarna» företogo, ensamma eller i följen, för att på 
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marknader (varom se närmare i det följande) eller annorledes 
avyttra gårdsavel, jaktbyte, fisk m. m.! Beskriv vidare sådana 
fall som då Jämtlandsbönder vid mitten av 1800-talet utan 
att ha handelsbod ock utan att fullt behärska skrivkonsten 
drevo omfattande partiaffärer, i det de förmedlade varuutbytet 
även mellan mycket avJägsna orter medels långa rader av 
foror, som de ständigt hade ute på olika vägar! Beskriv fall, 
då förläggare förekommit, sådana som klockhandlarna i Mora, 
vilka .å ena sidan försågo de personer i deras hemort, som 
drevo urmakeri som hemslöjd, med värktyg ock med de bestånds-
delar, varav uren sammansattes; å andra sidan ombesörjde av-
yttringen av de färdiga Moraklockorna på främmande orter! 
När fick byn (socknen) sin första handelsbod (köpmansbodar, 
föreningsbod, ringbod)? Benämningar på handelsmannen ock 
hans biträden (köpsvän)? handelsresande i senare tid (pro-
vare)? Kallades handelsbodvaror eller vissa slag därav kråm, 
köpstad svaror? Sök förvärva till något arkiv gamla han-
delsböcker eller gör utdrag därur! 

Förekom det, att folk från byn (socknen) idkade gård-
farihandel? Hur kallades kringvandrande handlande (gård-
fare, knalle, skålknalle, västgöte, dalmas, nasare, poli-
masare)? Vilka uttryck funnos för 'gårdfarihandel' (gå 
gårdfari, gå med knall, tiggarhandel)? Benämningar på 
den vid gårdfarihandel använda skinnsäcken (h and elsb älgen, 
kar sen, bummen)? Hade gårdfarihandlarna vissa vägar, tider 
ock områden? Stodo de i beroende av någon förlagsman? Vad 
slags varor handlade man med (inom socknen tillvärkade varor 
eller annorstädes inköpta artiklar eller båda delarna; giv ex. 
på varuslag)? Var köptes varorna? Skedde handeln i form av 
byte (t. ex. lin ock blånor för skospik ock sylar etc.) eller genom 
varornas försäljning? Gavs kredit (särskilt åt tjänstefolk)? 
Idkade man något ytterligare arbete under han.delsfärden, 
t. ex. hantvärk i gårdarna ('taggande' av spinnrocksvingar, 
tillvärkning av hyskor ock hakar, knapp- ock hårnålar, spin-
nande med slända under själva vandringen)? Begagnades 
något hemligt språk under handelsfärderna (handelsspråk, 
gråspråk, skinnarmål, månsing)? Giv ex. på ord ur detta 
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språk (med översättning)! Hur fördes räkenskaperna? Hur långt 
utsträcktes dessa till fots eller med häst företagna handelsfärder? 
Under vilken tid av året företogos de? Utövades sådan handel 
av kvinnor? Medföljde kvinnor? Vilka varor såldes särskilt 
av kvinnor (kvastar, vispar, viskor, lummermattor, »takfåg-
lar» etc.)? 

Marknad? Till vilka marknader for man, när ock var 
höllos dessa marknader, ock hur kallades de (t. ex. Mora-
marknaden, Levangermarknaden, Tomasmarkn.aden, 
julmarknaden, distingsnarknaden, vårfrudagsmark-
naden, höstmarknaden, lillmarknaden, lappmarkna-
den, komarknaden)? Förekom det, att man reste från 
marknad till marknad, så länge snöföret räckte, blott med ett 
eller annat kortare uppehåll, åtminstone ett uppehåll vid jul? 
Vad kallades en sådan rundresa till olika marknader (storfär-
den)? Beskriv en sådan resa ock redogör för de olika slag 
av affärer, som vid varje marknad drevos! Vilken väg tog 
man till ock från de olika marknaderna (åstadväg, hemväg)1  ? 
Finnas ex. på att man tillbragte natten ute under färden till 
eller från marknaden? Finnas ex. på att marknader höllos i 
ödemarken, t. ex. på gränsskogen mellan två socknar eller två 
landskap? Finnas traditioner om dylika marknadsplatsers ut-
rustning, om bebyggelse, ägoförhållanden, bodar, bostäder ock 
varor, om livet därstädes, om stigmän ock rövare m. m.? 

Vilka varor medfördes till marknaden (gårdsavel, fågel, 
villebråd, skinn, fisk, liar, laggkärl, korgar, möbler, lergods, 
leksaker, såll, fnöske, skäfte, näver, lappvaror, slipstenar, 
brynen)? Brukade man byta (duska) dem mot andra varor, 
eller såldes de? Förekom det, att även häst ock fordon byttes 
bort eller såldes? Kreatursmarknader ock marknader för att 
städja tjänstefolk? Vilka nödvändighetsvaror skaffade man 
sig på marknaden? Inköptes dessutom något marknadsgott 
(sockergott, sockerärter, dos-kryddor, midsommars-
lök, äpplen etc.)? Torget, stånd, disk, kaffekäringar, 
stadsbetjänten, kurran? Färden från marknaden i klungor? 

Vägar komma att behandlas i särskild frågelista. 
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Giftermålsärenden på marknaderna? Togos barnen med på 
marknaden? 

Handel på kyrkvallen? 
Minnen av stadsresor ock torghandel i staden? Handels-

gårdar? (Om kvarter se nedan!) Benämningar på sådant, som 
mötte i staden? Äventyr i staden? 

Körelor? Förekomma körslor som särskilt näringsfång? 
Uttryck för 'fora' (subst.)? uttryck för 'köra foror' (fora 
värb; åka foror, färdas, köra på förtjänst, ligga ute på 
färdvägar, vara i skjutsen)? Benämningar på forkör-
ningen? Vilka fordon användes vid denna körning (stockel-
kärra, färdskrinda, brädskrinda, fiskskrinda o. s. v.)?' 
Benämningar på forkörare (forbonde, forkarl, fordräng, 
färdman o. s. v.)? Redogör för forkörares utrustning! Hur 
var han klädd? Vad medförde han för sig ock hästen (nista, 
matskrin, färdspann, tutflaska, tjockmjölkflaska, stek-
panna, tobakspipa, hö-kross o. s. v.)? Hurudan var forlönen? 
Fanns på vissa orter någon, som mottog fororna av de forbönder, 
som här skulle vända, ock ombesörjde å ena sidan dessa for-
bönders förseende med återfrakt, å andra sidan de mottagna 
varornas fortsatta befordran med andra forbönder till den 
slutliga bestämmelseorten, ock hur benämndes den, som ombe-
sörjde detta (faktor)? Eller kunde varorna utan någons över-
vakande helt enkelt lämnas i snön vid sidan av vägen för 
att hämtas av nästa forbonde? Hur kallades avlastningsplatser 
(lass-ombyte)? Upplagsplatser? Återfrakt (b akfora, hem-
fora)? Uttryck för 'lassa på' ock 'lassa av'? Hur tungt 
var ett forlass (»jag har inte lass än»)? Lättunga, tom-
mom, tomning? 

Finns något minne av att varor forslats med jälp av 
klövjehästar (klövjefora)? Vilka varor forslades på detta 
sätt? Var klövjeutrustningen i detta fall en annan än vid 
klövjning till fäbodar? 

Var erhölls kvarter på färdvägarna, vid marknaderna, 
i städerna, vid bruken? Funnos anordningar för att bereda 

Fordon ock klövjning komma att behandlas i särskild frågelista. 
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tak över huvudet åt dem, som måste övernatta i öde skog 
eller i fjälltrakt? Fanns i bondgkdar, där färdmän brukade 
ta in, särskilt färdstall för deras hästar, ock hur var detta 
stall beskaffat? Åkstuga, vilställe, vila, krog (observera 
ordets genus ock betydelse), gästgivare ock gästgivargård? 
Färdmål ock färdsup? Hur kallades så lång vägsträcka, 
som tillryggalades utan avbrott för vila (rast, skede, räun e-
fön? Vilka uttryck användes om av oväder föranledda avbrott 
i resa (ligga väderfast)? 

Beskriv handelsresor sj öledes (haxar, väderskutor)! 
Förekom det, att folk från byn (socknen) regelbundet varje 

år vandrade till andra trakter för att söka arbetsförtjänst? 
Av vilken art var detta arbete (hantvärk, odlingsarbete, dikes-
grävning, sprängningsarbeten, grundläggning, tröskning)? Vad 
menades med härrarbete? Voro arbetsfärderna på något 
sätt organiserade (förman, halvkarlar)? Exempel på arbets-
tid ock avlöning (obs. avlöningen in natura)! Vilka tider på 
året brukade man vara borta på härrarbete? Vandrade man 
i grupper, som höllo eget hushåll med kock, kokerska, hus-
hållerska? Hur bodde man (i barack)? Avvek kosthållet 
under härrarbetstiden från det vanliga i hembygden? Giv ex. 
på arbeten, som utförts på detta sätt! 

Besöktes byn (orten) av kringvandrande hantvärkare av 
olika slag eller av folk, som på annat sätt sökte arbetsför-
tjänst? Besöktes byn av tattare, ock vad menas med detta 
ord ock andra ord, som kunna förekomma i närstående be-
tydelser (skojare, fusse, fant, travalapp o. s. v.)? 

Tiggare? Besöktes byn av kringvandrande tiggare (bäj-
sare, bettlare, bäjsarkäring, tiggarbarn)? Förekom det, att 
folk från byn (även barn) måste vandra ut för att tigga (bettla, 
bege sig, marodera)? Vad kallades tiggarstaven (tiggare-
spira, tyerestav)? tiggarepåsen (maroders-koppe)? Fanns 
i byn tiggareklubba (»leta åt klubban!») eller annan anvisning 
för tiggare (t. ex. ett kors)? Klubbskjuts? 

Finnas ortnamn eller benämningar, vilka närma sig till 
att vara ortnamn, innehållande minnen om färdvägar? Angiv 
även sådana fall, som då en gammal övergiven vinterväg kal- 
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lats »järnvägen», därför att den förr använts av forkörare, 
som kört järnvaror från ett bruk. Angiv även sådana ort-
namn, vilka synas innehålla minnen om pilgrimsvägar (t. ex. 
Pilgrimstad, Sankt Olovs källa, Korskälla, Munkbet 
eller om härbärgen t. ex. Sj älstugan) I Anteckna traditioner om 
pilgrimsfärder! Vad betyder ordet pilgrim, där det nu finns 
som gammalt folkligt ord? 
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Fäbodväsen. 
Vid begagnandet av följande frågelista bör ihågkommas, 

att frågorna ej i första rummet avse nu rådande förhållanden, 
utan fäbodväsendet sådant det av ålder varit. Särskilt bör 
man eftersträva att så vitt möjligt få reda på hur fäbodvä-
sendet var beskaffat ock vilka ord ock uttryck som användes 
rörande fäbodväsendet före de stora förändringar, som laga 
skiftet ock många andra redan tidigt på 1800-talet begynnande 
ekonomiska ock tekniska nyheter medfört. 

1. Allmänt. 
Hur benämndes ett fäbodställe (bodställe, bodar, f ä-

bodar, fäbodbacke, fäbodvall, bodvall, vall, säter, vist, 
sälberg)? Har ordet »fäbod» kunnat användas i singularis 
i ortens gamla äkta språkbruk? Ock vad menas i så fall 
därmed? 

Fäbodställen av olika slag benämnda efter tiden, då de 
användes (vårbodar, lådigsbodar, huvelbodar, slåtter-
bodar, slåttböle, lötbodar, sommarbodar, höstfäbodar, 
bäggandsbodar)? eller benämnda efter läget närmare eller 
fjärmare i förhållande till hembyn (hembodar, mellanbodar, 
långbodar, utbodar)? Finns ordet bybodar, ock vad be-
tyder det? Användes uttryck som att vara i huvelfjället 
om att vara i fäbodarna under huveltiden? Jämför nedan 
kap. 2! Finnas benämningar av typen hemderbodar (med en 
slags komparativbildning till ordet hem som första samman-
sättningsled, alltså betydande de närmare hemåt belägna 
fäbodarna)? Finnas benämningar av typen hitrebodarn a 
(häderbuan o. dyl.) om de närmare »hitåt», d. v. s. närmare 
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hembyn belägna bodarna? Förekommo hembodar belägna så 
nära hembyn, att bodpigorna varje afton gingo till hembyn 
ock tillbragte natten där? Kunde sådana fäbodar kallas halv-
bodar? Vilka hus funnos på sådana fäbodställen? Funnos 
annars i eller intill hembyn särskilda sommarlagårdar? Före-
kom det, att mjölk dagligen fraktades från fäbodar till hembyn, 
ock hur tillgick detta (båt, kärra, så-stång, ok)? Vad kallades 
de kärl, i vilka man hämtade hem mjölk, grädde, ostvassla, 
blanda (filstryta, tunnblandså, tjockblandstunt)? Hur 
voro de beskaffade? Hade något dylikt kärl handtag av sådant 
slag, att handtaget kunde hakas över axeln ock kärlet såmedels 
bäras på ryggen? 

Funnos fäbodställen avsedda endast för småkreatur (get-
bodar, smalabodar)? 

Angiv i huvudsak, hur de olika slagen av fäbodställen 
skilde sig från varandra med avseende på användning ock be-
byggelse! Angiv särskilt, om det förekommit fäbodställen, dit 
hela hushållen flyttat. Vad kallas sådana till skillnad från 
dem, dit endast kreaturen flyttade, åtföljda av de personer 
som behövdes för deras skötsel ock tillvaratagande av avkast-
ningen? 

Finns ordet boland, ock betecknar det något, som står i 
sammanhang med fäbodväsendet? Angiv i så fall närmare 
betydelsen av ordet »boland»! 

Angiv, om möjligt, vilka fäbodställen som varit i manna-
minne brukade i Eder by, eller valda exempel därpå, ock angiv 
dessutom sådana fäbodställen, som berättas ha tidigare bru-
kats. Angiv fäbodarnas namn — även alternativa namn, då 
sådana förekomma — ock vad som i varje särskilt fall givit 
anledning till namnet, för så vitt anledningen är känd eller 
med sannolikhet kan angivas. 

Angiv intressantare fall, då fäbodställen övergått till att 
bli helt eller delvis bebodda året om av bofast folk. Har 
namnet i sådana fall undergått någon ändring? 

Vad kallas sådana nu öde platser, där spår av forna fä-
hodar synas? Kan i ett sådant fall användas uttryck som 
»de syn vistan ätt dom»? »de syn homninga ätt buom»? 
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2. Fftbodvallen ock omgivningarna. 
När fäbodarna ej lågo på hemskogen, vilka uttryck an-

vändes då om den trakt, där de voro belägna? Sades det 
exempelvis »dom ä i långfjälle» om folket i fäbodarna? Vilken 
mening låg då i ordet fjäll? Eller sades det i fjällskog? på 
långmarken? på bärget? i bodskog? på kölen? på kälen? 
på tjälen? 

Funnos i närheten av fäbodarna slåtterängar, svedjeland 
eller odlingar? Svedjade man endast för betets skull, ej för 
att få säd? Funnos exempel på att varje delägare i fäbodlaget 
var skyldig att fälla träd till svedjning, t. ex. en dag för varje 
ko? Brukade man vid svedjning i närheten av fäbodarna av-
barka träd i ringar runt stammen, för att de skulle torka 
(taxa, täksta, ringa, sölka)? Benämningar på det taxade 
området (taxen, syrorna, syrfället)? 

Hur kallades den till ett särskilt fäbodställe hörande till 
betesmark använda skogstrakten (löt, bodhamn, hamning, 
bodskog, fäbodgät)? Hur benämndes det område, som av-
betades på en dag (gätsla, gätarlöt, hol)? Anför nainn på 
några gätslor. Jfr kap. 7 om vallningen! 

Hur benämndes det område på fäbodstället, där husen 
voro belägna (fäbodvall, gärde, täkt)? Var detta bebyggda 
område inhägnat? Hur benämnde man gärdesgården (bod-
hagen)? Rita en, om ock blott skisserad, planteckning över 
en eller flera fäbodvallar eller delar av fäbodvallar ock angiv 
anordning ock indelning samt namnen på vallens olika delar! 

Som exempel meddelas här ett par sådana skisserade 
teckningar (fig. 1 ock 2). 

Även teckningar av så enkelt slag som efterföljande kunna 
vara upplysande rörande det, som här är huvudsak. När sig göra 
låter, är det naturligtvis välkommet att få noggrannare ock 
fullständigare teckningar. Angiv lador, vedbacke, brunn eller 
annat ställe, där vatten hämtas, samt hägnader, även sådana 
som tidtals tagas bort! 

Har en fäbodvall, som tillhört flera delägare, varit genom 
hägnader delad i flera »vallar»? Om delarna ej kallats vallar, 
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hur ha de då benämnts? Ha husen varit placerade i grupper 
enligt någon för orten vedertagen plan? 

Ha de hus, som brukats av en ägare eller en samman-
slutning av ägare (t. ex. vissa gårdar i hembyn), sammanhållits 
i var sin grupp, t. ex. fäbodstuga, mjölkbod ock kokhus, ock 
hur benämnes en sådan grupp av bodhus? Därest dylika 

Fig. 1. Risvallen i Mattmar, Jämtland.' 
Skiss av II. Geijer. 

A = stugugärde. 
B = bustuga (gemensam). 
C = kammare, använd som förva-

ringsplats för kläder, proviant, 
m. m. 

D = Nils Larssons mjölkbod. 
E = Kristian Erikssons mjölkbod. 
F = ståris (gemensamt). 

G = stårisgrinden. 
H— gärdesgrind. 
/ = Nils Larssons fjösgärde. 
J = Nils Larssons fjös. 
K = Kristian Erikssons fjös. 
L = Kristian Erikssons fjösgärde. 
M= kalvgärde. 
N = fjösgrind. 

bodhusgrupper förekomma placerade kring var sitt lilla gärde 
(inhägnat eller ej?), hur kallas detta (hu s gärde, skålgärde, 
störesgärde, gård)? Om sådana grupper av bodhus kring 
var sitt gärde ej förekommo, utan vallens alla fäbodstugor 
förekommo samlade på en del av vallen, hur kallades denna 
del (fäbodbacken, bo dgården)? Fanns det särskilda kok-
platser under bar himmel? Hur voro sådana platser beskaffade, 

Vallen har tillhört Nils Larsson i i Norrgård ock Kristian Eriksson 
i Krokom. N. L. hade västra fjöset ock västra mjölkboden, östra sängen i 
stugan, västra sidan i »ståriset». K. E. hade det övriga. 	- 
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var voro de placerade, ock hur benämndes de (t. ex. vid gry-
torna, stacke, ugn, kokstad, eldstad)? Fanns särskilt 
gärde kring kokplatsen, ock hur kallades det (Bleanj Ve e = 
gärdet kring platsen, där bana, d. v. s. mesosten kokades)? 
Vilka slags grytor funnos (ostgryta, blandgryta, diskgryta)? 

Var-  tog man vatten? Funnos vattengropar (brunn, källa) 
, intill stugorna? Hur var brunnen anordnad? Var hade man 
vattningsställen för kreaturen, ock hur kallades dessa ställen? 

Fig. 2. Byggdoms fäbodar i Arnäs, Ångermanland. 
Skiss av Ella Ohlson. 

— fäbodbaeke, B = bodstugor, C = bodgård, D = kokstad, E = fähus, 
F = kalvgärde, G = hästgärde. 

Var voro fähusen placerade? Fanns fähusgärde eller 
fähusbacke? Fanns inhägnad väg till fähusen (fät ä, långtä, 
fägata, tå)? Vad menas med täsmun? kya? Andra för krea-
tur avsedda platser på fäbovallen (kalvgärde, fårgärde, 
hästgärde, skoggä,rde, haltgärde för kreatur, som blivit 
halta)? Förekom det, att skoggärdet ej var inhägnat på annat 
sätt, än att man »fällt ihop» (d. v. s. fällt träd, så att de 
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bildade stängsel)? Vad kallades det att inhägna på dylikt 
sätt (»dom ha stängt hafälla»)? Användes ordet bråte i hit-
hörande sammanhang? Flyttades fårgärde eller andra inhäg-
nader för kreatur, för att gödseln skulle komma flera delar av 
vallen till godo? (Jfr följande kapitel!) Angiv namn på 
grindarna! 

Fanns särskild väg över fabodvallen för dem, som skulle 
passera densamma under flyttning till längre bort belägna 
fäbodställen, motsvarande den s. k. fjällvägen genom Käla-
bodarnas fäbodvall i Rödö socken i Jämtland, där folk ock 
kreatur fingo färdas under flyttning till Åsbodarna? Fingo 
vid sådana tillfällen de genomtågande kreaturen beta på något 
särskilt gärde på vallen, ock vad kallades detta? Användes 
fäbodvallen till slåtter? Fanns särskilt högärde eller hässj e-
gärde? Fanns åker på vallen? Funnos även i långfäbodar 
åker, kornlada ock sädeshässja i gamla tider? 

3. Byggnader. 
Ehuru fäbodställen kunna erbjuda utmärkta tillfällen till 

iakttagelser rörande allmogens byggnadsteknik, ingår denna fråge-
lista ej därpå, då därtill erfordras särskild handledning i annat 
sammanhang. 

Angiv i anslutning till planritning, därest planritning 
gjorts, vilka hus som finnas på vallen, deras namn ock an-
vändning, ock redogör härvid hälst för flera fäbodvallar, repre-
senterande var sin typ! Beskriv först ett exempel på lång-
fäbodar! 

Fanns något gemensamt namn på alla husen på en fäbod-
vall eller på en del av dem (skräve, fäbodhus, bodarna)? 

Hur kallas det hus, som användes till bostad, ock hur 
var det beskaffat? Enkel ritning över dess planordning, med an-
givande av inredningen! Jfr fig. 3! Har ordet fäbodstuga 
någonsin använts om hus, som ej haft murad eldstad i hörnet 
ock skorsten? Funnos boningshus med eldstad utan mur 
(1dpal1, äril, stacke, uris) ock rököppning i taket (rökhål) 
täckt av huv, kur eller ritta? Finns ordet ljör, ljore, ock i 
vilken betydelse användes det? Hur kallas marken, som tjänar 
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som golv i ett hus utan golvbräder (aur)? Finns låg sittbänk 
längs efter laven, ock hur kallas denna bänk (spår)? Fanns 
fotspjärn i laven? Hur kallades fönster i fäbodstugor (glär-
glugg)? Hur var inredningen anordnad i fäbodstugor av äldre 
ock nyare typer? Förekom det mer eller mindre tillfälligt, att 
man mitt på golvet i fäbodstugan hade sparat en fläck, som 
ej betäcktes av mattor, som beströddes med hackat ris i vissa 
mönster ock som ej fick beträdas (fäbodfläcken)? 

Fig. 3. Byggnad på Kvammens fäbodvall 
vid Nedre Grundsjön i Hede socken, 

Härjedalen. 
Skiss efter E. Granberg. 

Fig. 4. Lenor.1  
Efter E. Granberg. 

atser. 
ställning, varpå 
teckning (fig. 4). 

a »Störrös», där man bodde 
b »Kor», där man förvarade 

messmörkaggar m. m. 
c »Kovvo», använd som mjö 
d »Aren» (eldstad). 
e Lavar, använda som liggpl 
f »Mjölklenorna», ett slags 

tråg ställdes. Se särskild 

Ordet len or (fem. plur.) 
betecknar en ställning, 
varpå mjölktråg m. m. 
placeras i silboden. Hur 
voro lenorna fastsatta? 

och kokade. 
kläder, tennkärl, 

lkbod. 

Fanns särskilt hus för förvaring av mjölk, ost ock smör 
(mjölkbod, källare, säl)? Förekom det, att mjölk förvarades 
i kärl, som sänktes ned i en källa? Beskriv, hur detta gick till, 
ock angiv benämningar, som därvid förekommo! Vad kallas 
ingången till källaren (källarhals)? Eller fanns under samma 
tak som boningshuset mjölkkammare eller mjölkbod? Plan-
ritning! Vad kallades pinnhyllan, på vilken mjölktrågen ställ-
des (pinnraden, skullren)? Fanns slänghylla? Fanns 
ställning av sådant slag, som representeras av fig. 4 (lenor)2 
Fanns »glugge» i »balken» mellan stugan ock mjölkkammaren? 
Vad kallades skjutluckan, som stängde gluggen? 
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Fanns särskilt kokhus? Hur benämndes det (kokskjul, 
skåle, kokskåle, störis, sters, eldhus)? När ett skjul eller 
skärm uppförts över eldstaden på sådant sätt, att vägg endast 
fanns åt en sida, fanns då särskilt namn på ett sådant skjul 
(gapskjul)? Användes något av orden eldhus, skåle ock 
störis ej om särskilt kokhus, utan om boningshuset, ock an-
vändes i så fall samma hus både till bostad ock vid kokning? 
Kan något av orden skåle ock störis användas om kåkar 
eller skjul annorstädes än på fäbodvallen, t. ex. om  ett sov-
skjul vid en skogsslått? Förekomma på samma vall både 
namnet kokskåle ock störis, använda om olika hus eller om 
samma hus? Var kokhuset ett 'kasserat boningshus eller ny-
uppfört? Äro runda, konformiga kokhus, gjorda av resta 
störar, kända? Är något känt om tiden för deras uppförande? 
Voro störarna sammanhållna av band kring toppen? Fanns 
rökhål? Funnos andra »resta» kokskjul, t. ex. av bräder med 
ett eller ett par stockvarvs timring i fyrkant nedikring, ock 
vad kallades sådana skjul? 

Fanns svale, skjul eller framskott framför fäbodstuga, 
kokhus ock mjölkbod? 

Fanns särskilt hus för främmande, som övernattade (gäst-
kammare, åkstuga, härbre)? Förekom det, att fäbodstugan 
kunde stå reserverad för gäster, under det folket, som bodde 
på vallen, låg i lador eller andra uthus? Var fäbodsängen 
särskilt fint bäddad? Beskriv, hur man bäddade den! 

Hur skilde sig fähusen från fähusen i hembyn? Gör en 
enkel planritning över ett fähus ock angiv, under hänvis-
ning till planritningen, namnen på de särskilda delarna av 
fähuset! Inredningen i fähuset ock dess benämningar? Fanns 
i fähuset särskilt rum för småkreatur (lillrummet), eller fanns 
särskilt fähus för dessa, eventuellt även för ej mjölkande kor 
ock kvigor (lillfjös, skilt från kofjös; tackfjös, smala-fjös)? 
Voro kreaturen bundna i dessa fähus genom vidjeband, trädda 
genom hål i väggen (långband, nästing)? Ritning! Äro 
exempel kända därpå, att man måst använda särskilda stängsel 
för att utestänga björn från fäbodfähusen (järnstänger för 
dörrarna)? 

6-262M. Sv. landons. Pnigeliettor. 
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Andra hus, som kunde finnas på en fäbodvall, ock deras 
benämningar: särskilt hus för mjölkning (mesbod)? Stall? 
Stolpbod (stolpbur, härbre)? Fiskebur? Vedlider? Voro 
vissa av dessa byggnader gemensamma för två eller flera gårdar? 
Funnos exempel pk att byggnadens själva anordning visade, 
att en byggnad tillhörde flera hushåll (t. ex. att i en kolagård 
vardera delägaren rådde om en vägg, att i en småkreaturs-
lagård golvet för rättvis delning av gödseln var avdelat genom 
stockar i flera delar, att två gödselgluggar funnos, att en höbod 
hade två dörrar eller var avbalkad inuti medelst ro dg år d, att 
en stuga hade två rum, vart ock ett med sin dörr)? 

Vilka för flera gårdar eller för hela bodlaget gemensamma 
byggnader kunde finnas på ett hemfäbodställe (eldhus, kvarn, 
såg, torkstuga)? Vilka hus brukade varje särskild gård rå om 
i hembodarna (stuga, stall, lada, stolpbod, kolagård, småkrea-
turslagård, brässelbod)? Funnos gårdar, som ej hade stuga, 
utan endast eldhus i hemfäbodarna? Funnos skämtnamn på 
stugorna i hemfäbodarna (t. ex. Rökhålet, Mörkvrån, Stor-
salen, Snugga)? 

Äro exempel kända på det förhållandet, att man på ett 
fä.bodställe har fähus, men saknar boningshus för folk? Jfr 
ovan kap. 1 om »halvbodar»! 

Äro exempel kända på det förhållandet, att man vid ett 
fäbodställe saknat fähus ock låtit djuren tillbringa alla nätter 
under bar himmel? När fähus finnes, få korna då tillbringa 
nätterna i fähusgärdet, när vädret tillåter det? 

4. Organisation. 

Vem var ägare till fäbodstället (en enda gård, flera gårdar, 
hela byn, en »gränd»)? 

Fanns någon på fäbodställets namn bildad benämning på 
ägarna (t. ex. Flåjarna, Nybodsarna)? 

Äro exempel kända på förhållandena före laga skiftet, 
motsvarande exempelvis följande från en by i västra Jämtland: 
Av hembyns åtta gamla gårdar, vilka uppkommit genom del-
ning av fyra äldre gårdar, voro två ock två, som ursprungligen 
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hört tillsammans, ehuru de i vissa fall ej voro belägna när-
mast intill varandra, »i lag i buom», d. v. s. brukade samma 
bodar? Så brukade gårdarna Anders-Ola ock dess dottergård 
Brännan vart annat år tillsammans sommarbodarna på Ny-
vallen ock höstbodarna på Bölesvallen, belägna åt motsatta 
håll från hembyn räknat. Vart annat år stodo emellertid 
dessa två fäbodställen öde, ock då brukade Anders Ola ock 
Brännan i stället Lomtjärnvallen (eller Longtjärvallen) tillsam-
mans, de voro då hela sommaren ock hösten på denna fäbodvall. 
De år, då Nyvallen ock Bölesvalleli brukades, stod Lomtjärn-
vallen öde. De gamla gårdarna Krus ock Uppgården brukade 
tillsammans de två fäbodställena Gammelvallen ock Jakobs-
vallen, som voro belägna helt nära varandra. Folk ock kreatur 
från båda gårdarna uppehöllo sig dock aldrig samtidigt på 
samma vall, utan sambruket ägde rum på det sätt, att exem-
pelvis Krus brukade Gammelvallen fäm år å rad ock Upp-
gården under samma fäm år Jakobsvallen, varefter de bytte 
för nästa fämårsperiod o. s. v. 

Hur uttrycktes begreppet delägare i en fäbodvall (bod-
lagare, part)? Vad menas med småp arter? Finns ett sam-
manfattande uttryck för alla delägarne i en fäbodvall eller i 
en del av en vall (vall-lag, bodlag)? Hur benämndes sådana 
delägare i kreatursbesättningen på en fäbodvall, som ej voro 
delägare i själva vallen? 

Hur kallades en andel inom en fäbodvall (bodlott, bod-
töslott, töslott, piglott)? När flera delägare förenade sig 
om att gemensamt hålla fäbodpiga eller bildade b odt ö slag, 
sammanföll då alltid bodtöslaget med bodlaget? Om fäbod-
pigorna se nedan kapitel 5. Vad menas med töshållar e? 
Förekom sådan ordning, som att töshållaren fick skära en mä-
ling skörd för en get ock fyra gånger så mycket för en ko? 
Hur många kor ock hur många småkreatur hade varje delägare 
i bodtöslaget rätt att hålla på vallen? Redogör för tjurhåll-
ningen ock dithörande benämningar! På vilka villkor bort-
ackorderades kreatur för sommaren på fäbodvallar? Vad 
kallades det att bortackordera kor eller får (skepa, skj ap a)? 
att mottaga bortackorderade kreatur (ta te skeppans, lotta, 
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ha kräka te låta, lottko, lottfår, foderko)? Förekom det, 
att kreatursägare hyrde betesmarker? Kunde ett bodlag vara 
delat i flera mindre sammanslutningar för gemensam vallning 
av kreaturen (gät lag)? Hur tillgick utväljandet av valljon? 
Hur benämndes en delägare i ett gätlag (gätbonde)? 

Hur kallades föreståndaren för ett bodlag (b o dm an, 
b o df ut)? Vilken av delägarna brukade utses härtill? Före-
kom det, att samma person var såväl byföreståndare som fä-
bodföreståndare? Fanns bodfogde både för hembodarna ock 
för långbodarna? Vad hade bodfogden att göra? Hölls sär-
skild bodstämma? Vad bestämdes på den? Fanns särskild 
fäbodordning (b o ddom)? räkenskaper? längder (t. ex. fällbok 
för fälldagsvärken vid svedjning, brodelningslängd för un-
derhåll av spänger över myrar etc.)? skrin till förvarande av 
handlingar? Hade delägare i ett bodlag såväl hembodar som 
bäggandsbodar ock långbodar tillsammans, eller kunde en gård 
vara delägare i flera olika bodlag? Förekom det, att en viss 
gård hade hembodar eller långfäbodar på flera olika ställen? 
Hur många? Kunde en ock samma gård äga åker eller slåt-
termark i flera olika hemfäbodar? Förekom det, att någon 
viss gård saknade hemfäbodar? långfäbodar ? vårbodar? höst-
bodar? Nämn exempel på hur många tegar en gård kunde 
rå om inom ett enda fäbodställe! 

Slogos vallar gemensamt, ock hur tillgick det därvid? När 
höet på vinterföret skulle forslas hem till byn, hur fördelades det? 

När under senare tid särskilda delar av fäbodvallen ha 
stadigvarande tillhört vissa ägare, ha då vissa förmaner gått 
i tur ock ordning till de särskilda ägarna? Har exempelvis 
fårgärdet ena årets sommar placerats på en delägares mark 
inom vallen, så att han fått tillgodogöra sig gödseln, ock nästa 
sommar på en annan delägares mark, ock har då denna förmån 
förbundits med andra, t. ex. rätten till fågelfångst (få gling) 
under året inom den skogstrakt, som hörde till vallen? 

Förekom under äldre tider en genom överenskommelse 
mellan delägarna åstadkommen försäkring av djuren, medan 
de voro i bodarna (t. ex. ko-val)? 
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5. Livet på fäbodvallen. 

Redogör för vilka personer som vanligen vistades på 
vallen? Redogör härvid särskilt för sådana fall, då ett särskilt 
fäbodhushåll bildades, bestående huvudsakligen av blott de 
personer, som behövdes för kreaturens vård ock för tillredan-
det av mjölkhushållningens produkter. Förekom det i sådana 
fall, att husmodern från hembyn förestod fäbodhushållet? Hur 
kallades annars de kvinnor, som skötte kreaturen på fäbod-
vallen ock förestodo arbetet med mjölken ock därav tillredda 
produkter (fäbodpigor, fjällpigor, bodtöser, bodkullor, 
lekunur, fäbodstintor)? 

När en fäbodpiga, som förestod ett fäbodhushåll, hade 
medjälperska, vad kallades då denna (lillbodtös, gätselkulla, 
i motsats mot storbodtös eller bodstormor, däja)? Kunde 
även manlig medjälpare förekomma? Vad menas med bo dkall? 

När två fäbodtöser, som förestodo var sitt fäbodhushåll, 
bodde i samma fäbodstuga, vilka uttryck användes för ett så-
dant kamratskap (»dom va lagar däri buom»)? Kan ett masku-
lint ord för begreppet »kamrat» i dylikt fall anta feminina 
ords grammatiska karakter? 

Hur fördelades arbetet mellan storbodtösen ock hännes 
medjälpare? Räkna upp fäbodpigornas vanliga göromål för 
en dag! När började ock när slutade arbetsdagen? Hur höll 
man reda på tiden utan klocka? 

Vid skildringen av fäbodpigornas arbeten användes i till-
lämpliga delar frågelistan n:r 1 (om mjölkhushållning). Äro 
där gjorda frågor redan förut med anledning av den listan 
besvarade på ett sätt, som har giltighet även för fäbodför-
hållandena, hänvisas blott till dessa svar. Observera skillnaden 
mellan mjölkhushållning hemma ock i bodarna! Användes 
långmjölk i fäbodarna? 

Hur kallades avkastningen av djuren i bodarna (bodavel, 
bodmat, bodsavel, ränta, spar)? Hur ofta kom.man från 
hembyn för att hämta denna avkastning? Vad kallades det 
att hämta fäbodavkastningen (att vittja i bodarna)? Vad 
kallades dagen, då man hämtade den (räntdagen)? Vad 
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kallades den, som kom för att hämta den (räntkörar e)? Vad 
kallades det, som vid olika tillfällen hämtades (lillklövja, 
storklövja)? 

Hur många kreatur kunde en fäbodpiga åtaga sig att 
sköta? När hon hade hand om flera gårdsfä (kreatur från 
olika gårdar), hur skilde hon då på avkastningen? Tillvärkades 
osten av sammanslagen mjölk, med beräkning på hur många 
ostar var ock en skulle ha efter antal kor ock mjölkmängd? 
Eller hölls varje delägares mjölk åtskils för sig? Förekommo 
märken på ostarna för att angiva ägare? Anteckningar? 

Hur avlönades fäbodpigorna? Fingo fäbodpigorna göra 
en del ostar, smör m. m. åt sig själva? Efter vilka grunder 
beräknades en sådan rättighet, ock hur kallades den? Brukades 
det, att en fäbodpiga, som skötte kreatur åt flera ägare, bodde 
ett visst antal dagar i vars ock ens fäbodstuga ock åt av hans 
matförråd (bodkista)? Fingo de kläder av kreatursägarna 
(bodskor, bo dkj ol)? Fingo de del av ull under vintern? 
När de utöver överenskommen eller av sed fastställd ersättning 
fingo extra ersättning (bodgodvilj a), vari kunde denna bestå? 

Ingingo i fäbodpigans arbete fixerade åligganden av sådant 
slag som att göra ett visst antal tvagor eller utföra ett före-
skrivet mått sömnadsarbete (vallsömmen)? Samlades fäbod-
pigorna på vallen någon gång till gemensamt arbete med 
spinning, sömnad eller dyl. (rockstuga)? Brukade fäbodstugan 
var lördag prydas med löv ock blommor (prydlöv, »rosen ini 
murn»)? 

Vilka fäbodhälger förekommo, hur benämndes de, ock hur 
firades de (ungdomshälg, käringhälg, pojkhälg)? När 
började man resa majstång i hemfäbodarna? Vilka maträtter 
voro sedvanliga vid fäbodhälger eller annars, när det kom 
främmande till bodarna (sötost, rörost, flipp, pripp, käsfil, 
fäbodfil, svassamat)? Vad menas med rörostkalaset? 
filkalaset? 

Vad berättas om pojkarnas besök i bodarna? Har man 
känt något sätt att utmärka, hur många pojkar som gått upp 
till vallen ock hur många flickor som voro lediga (genom små 
granrisknippen, fäbotupper, för varje flicka, som lågo på 
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vägen upp till vallen ock av vilka en vändes av varje förbi 
gående pojke)? 

Är motsvarighet känd till det jämtska talesättet att »sist 
dagen i buom ska vara som först dagen i julom»? 

Vad kallades första söndagen efter fabodflickornas hem-
komst från bodarna, då de besökte kyrkan? Finnas berättel-
ser om att de fäbodflickor, som då sågo magra ock bleka ut, 
flngo beröm för att de varit sparsamma med fäbodmaten? 

Bjödos fäbodpigorna vid hemkomsten till byn på trakte-
ring hos dem, vilkas kreatur de skött (fjällpig-gästning)? 
Förekom det, att fjällpigorna återgäldade sådan traktering 
med att bjuda matmödrarna? Skulle fäbodpigorna någon gång 
under vintern bjudas på någon måltid eller till spinnkalas (f ii-
bodmåltid, spånestugu)? Fingo fäbodpigorna förutom ost 
(lillosten?) även bröd, smör o. a. för att gemensamt få bjuda 
pojkarna i byn på kalas? När skedde detta (vid hemkomsten, 
jul, tjugondedag jul)? ock hur gick därvid till? Förekom det, 
att sådana kalas höllos ute i någon kyrkstuga (vallkalas)? 
Vad kallades annars sådana kalas (fjällpighälg, storhälg)? 
Brukade vid sådana eller andra tillfällen pojkarna förära fä-
bodpigorna presenter? 

6. Flyttningarna. 
Hur långt från byn lågo vanligen hembodarna? långbo-

darna? Nämn exempel på fäbodställen, som lågo mycket långt 
från hembyn? Väg till fäbodarna (bodväg, buförsväg)? 
Namn på viloställen vid vägen! 

Flyttning (boförning, boförsel)? Flytta (bof öra)? 
Användes detta ord, även om flyttning på andra håll än till 
ock från fäbodar? 

På vad sätt forslade man saker till ock från fäbodarna 
(klövja, släpa, bära i mes)? Detaljerad skildring av klövj-
ningen göres ej här, enär detta blir ämne för särskild fråge-
lista. Finnas exempel från gamla tider på att kördon användes? 
Vad kallades de, som körde (b uförskörare)? Användes båtar 
eller färjor (ko-båtar, pråm)? Nämn exempel på sådant, som 
forslades till eller från fäbodarna medelst klövjning (mat åt 
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valljonet, byttor, barn, spädkalvar, hö)! Funnos exempel på 
att flyttningen företogs nattetid? att man måste ligga ute 
under någon natt? att korna mjölkades under flyttningen? att 
fäbodflyttningen hade något samband med foderanskaffningen? 

Beskriv tiderna för flyttningarna (under äldsta kända för-
hållanden) — med beaktande av följande: Skedde flyttningen 
till fäbodarna, då sådden var avslutad? då brodden började 
spira? på gemensam tid för hela byn efter beslut på bystämma 
(lysa ur)? eller på viss dag, som fixerats genom gammal sed-
vänja? Ansågos vissa dagar särskilt lyckliga eller olyckliga? 
Vore vissa flyttningstider föreskrivna i by- eller fäbodordnin-
garna? Förekom i gamla tider någonsin, att man på våren 
flyttade direkt till långfäbodarna? att man vistades i lång-
fäbodarna två olika perioder under sommaren? Flyttade man 
tillbaka till hembyn eller hemfäbodarna för någon tid (hur 
lång?) före midsommar? till slåttern (ko -midsomm ar)? till 
skörden (mellan-and)? till potatisupptagningen? efter Mikaels-
mässan? Indelades sommaren i tider på grund av flyttnin-
garna (förskift, mellan-skift, ser-skift)? Finnas benäm-
gar på flyttningar från ett fäbodställe till ett annat eller från 
ett fäbodställe till hembyn ock åter (mellanfärd)? Hade 
vissa »mässor» betydelse som flyttningstider (Valborg, Erik, 
midsommaren, Jakob, Olov, Lars, »Barsmäss», Mikael, Hälge-
mässan)? Firades dessa tider på något sätt i fäbodarna, t. ex. 
Olsmässan eller Larsmässan? Hur länge stannade man i fä-
bodarna på hösten ock vintern? Brukade man i höstbodarna 
stilla upp ej blott foder från vallen, utan också foder från 
kringliggande ängar? Finns exempel på att hushållet ej alls åter-
vände till hembyn före den slutliga hemflyttningen i november 
eller december? Hur benämndes folk från hembyn, som be-
sökte fäbodarna (hemmanfolk)? Berodde vistelsen i vår- eller 
höstbodarna på tidigt eller sent bete? 

Förberedelser till fäbodflyttningen på våren (vallgång hemma 
i byn? sämja ihop djuren? stål eller arsenik i dörrtröskeln? 
klippa skugghåren på kalvarna, så att de ej sågo två vägar? 
ceremonier med koskällan?). Förekom det, att man skickade 
(satte av) småkreaturen till fäbodarna tidigare än de andra 
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djuren? Skickades en karl från varje töslott i förväg för att 
fli vägen? 

Beskriv göromålen (bortsett från mjölkhushållning ock 
vallning) vid ankomsten till ett fäbodställe (laga hus, gärdsgård, 
broar, hugga ved, dona i eldhus ock mjölkstuga, riva mossa 
till fäbodsängen ock bädda denna, löva i stugan, stenlägga 
kärlen, ge kreaturen längtebollar)! Skulle varje gård hugga 
ved i förhållande till gårdens antal kreatur? Förekom det, 
att senare på sommaren vid någon viss tidpunkt (arbetsvecka) 
karlar från hembyn kommo för att laga gärdesgårdar, göra 
broar, hugga ned skog som förstörde betet o. s. v. 

Beskriv förberedelserna till flyttning från ett fäbodställe 
(köra ut gödseln, löta, lötsönda,g, koka boförsgröt, bo-
försreda eller boförsvälling, göra efter)! Hur kallades 
det att rusta i ordning för sådan flyttning (göra buförsgåligt)? 
Ystades boförsost (buförsblanda, buförsblandost)? Till 
vem gavs den? 

Brukade kreaturen till den ena eller andra flyttningen 
utstyras på särskilt sätt, t. ex. med löv eller grant färgade 
tygstycken på klavarna, nya klavar (buförslänk) el. dyl.? 

7. Tallningen. 

Få kreaturen gå själva på ej inhägnad mark? Fanns 
någon byggnad eller annan anordning för deras räkning? 

Hur benämndes ett valljon (vallkarl, vallhövding, 
gätselkulla, bodkulla, bodpiga, fäbodjänta, herde)? 
Kan ett maskulint substantiv som »vallkarl» eller »gätselkarl» 
användas om kvinnliga valljon? Finns ett kollektivt ord för 
att beteckna minderåriga valljon (burån å)? Fanns det exempel 
på att vuxna män vallade (hela somrarna? då björn ock varg 
visade sig? då korna sop pade)? Fanns särskild benämning 
på manliga valljon? Hade valljonet till jälp en vallpojke 
(gät-pojke, gätare)? en vallhund (gät-racke)? Kunde pojkar 
även få valla ensamma (t. ex. getterna hemma i byn)? 

Finnas från gamla tider exempel på att inga särskilda 
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valljon anställdes, utan hushållens medlemmar vallade själva 
(gäta själva)? 

Tinga valljon? Hur många valljon brukade anställas av 
varje gätlag? Skulle vart ock ett av dessa valljon arbeta åt 
vissa gårdar inom laget? Fingo valljonen ej blott valla, utan 
även deltaga i andra arbeten (mjölka, sovla)? Turade valljon 
om med storbodtösen eller bodstormor, så att denna vissa dagar 
gick ock vallade? 

Vallj onets lön? Förekom städja (stadning)? Hur beräk-
nades pänninglönen (en plåt för varje nöt, särskilt för får, 
för getter)? Hur stor beräknades hopen (fläd)? Hur många 
getter, får ock ungnöt svarade mot ett fullstort nöt? Vad 
menas med en-gät, tvi-gät? Naturaförmåner (mjölk ock 
smör till behov? ost? skor? 'lappar till skolagning? halsduk? 
ull? — hur mycket)? Vad brukade valljonet få till matsäck? 
Vad kallades den ranson, som valljonet fick i sin matsäck 
(lab et, dabt)? Extra matsäck vissa dagar, t. ex. midsom-
mardagen? Skulle det blivande valljonet någon dag under 
vintern ha extra traktering (fettisdagen)? Skulle valljonet 
någon särskild hälg få komma till kyrkan (gätarhälgen)? 

Beskriv vallj onets utrustning: sko-slarver? näverskor? 
stuttstrumpor? sock-kåkar? bälte (gätbäte)? yxa (gätyxa)? 
vallhorn (strut, horn)? vall-lur (basa, näverlur; bars denna 
i ett band över axeln)? sleke-påse (slekkoppe, slekskräppa, 
slekeslumma, sleketaska, slekepruska; material)? mat-
säckspåse (gät-koppe, vall-lumma, dabetsäck) eller kont 
(gät-kont)? mjölkflaska (gät-flaska)? eller bytta (gät-bytta, 
butt)? smör- ock messmörask (gät-äskja)? påse för elddon 
(eldförskoppe)? brödpåse (brödkoppe)? påse för diverse 
(rask-koppe, räpäskoppe; innehåll?), saltpåse (saltkopp e, 
lidu-koppe; innehåll?); slidkniv (sked-kniv)? nålhus? Gjordes 
någon förändring av klädedräkten före vallgången? Voro 
valljonen beväpnade? 

Vallj onens arbete? Lösa kreaturen? Vid vilken tid brukade 
det ske (lösdags)? Varifrån skulle valljonet följa kreaturen? 
När ock var skulle han eller hon taga vid dem? Finns exempel 
på att valljonet endast såg till, att sk ällkon följde? Skälla 
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(pingla)? Förehades något särskilt med skällan (rökning med 
enris, behandling med mjöl ock salt, tillstoppning med mossa 
om kvällen, kors i klaven)? Vilken ko utvaldes till skällko 
(dj urriven ko, äldsta kon)? Finns exempel på att alla 
korna buro skällor? Begagnade valljonet några rop eller upp-
maningar för att förmå djuren att äta duktigt (jätå-jätå)? 
Hur hindrade man lam ock killingar att dia sina mödrar 
(betsla, kvist, tross, kippel, knarra, klåvra, spikgrimma)? 
Besöktes de olika betesmarkerna i någon viss ordning? Hur 
pass ofta återkom man till en ock samma betesmark? Finnas 
exempel på att kreaturen — trots det att valljonet följde med 
— flngo gå efter eget huvud? Vad heter bete? gott bete? 

Sova middag? Sovhol (stann)? Sov-eld? my-rök? 
Fanns en »sovhol» för varje »gätsla», eller hade flera »gätslor» 
gemensam »sovhol»? Nämn namnet på några sovholar! An-
vändes någon uppmaning till kreaturen att sova (såvå-såvå)? 
Iakttog man särskilt, att kreaturen skulle få ligga i fred ock 
idissla? Vad kallades det att idissla? Idisslingsbollen? Vilka 
andra benämningar har man i samband med idisslingen (tappa 
j ärten, j ärt strå)? Brukade man gäta mot folket från närlig-
gande fäbodställen? I någon viss ordning? När användes 
luren, stuten, hornet, fingerhornet, spelpipan? Vad menas med 
kvick horn? Använde man tonerna till att meddela varandra 
något, t. ex. att en ko försvunnit? 

Äro gamla vallåtar kända? Vad kallas det att sjunga 
eller sångvis ropa en vallåt (kauka, köka, kuja, hoa, hoja, 
låla, lulla, kula)? Angiv, om dessa ord eller vissa av dem 
beteckna låtar utan ord! Uppteckna om möjligt melodier 
jämte orden! Hur kallades det, om någon, som höjde ett 
vallrop, samtidigt med handen gjorde ett tecken att han ville 
säga något? Äro några vallvisor kända? några vallböner eller 
besvärjelser? Förekom (t. ex. vid lösdags) någon sång med 
ord, som inneburo nedkallande av välsignelse över jorden eller 
skydd mot något särskilt ont? Hur sökte man skrämma varg 
ock björn, om de visade sig? Hur sökte man skydda krea-
turen mot vilddjur (läsa över dem, stryka dem med tredelade 
strån)? 
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Hur tillgick skallgängen, när något kreatur kommit bort? 
Vad kallades att gå skallgång (gå armen, skalla)? Vilka 
uttryck användes om bortkomna kreatur (lö sf ä)? 

Valljonens sysselsättningar under vallningen: klippa ull 
av fåren ock spinna på slända? skära kalvfoder med kniv ock 
stoppa i gätkoppen? samla hö-mjölke, mjölk-tjägel eller 
andra foderväxter i säckar? sticka strumpor? laga skorna med 
björktågor? förfärdiga kobindslen., t. ex. tralj ar, träggar; två-
tr ,  äggar, småträggar, s p än.dlar? förfärdiga kvastar, tvagor — 
hur mycket åt varje delägare i gät-laget? Voro vissa tider 
på sommaren vanliga för dessa olika arbeten? Var det farligt 
att göra »traljar» vissa dar, t. ex. lördagar? 

Valljonens lekar (spela fårhimmel, himmelhissa, stubb-
s n urr a)? 

Hur skaffade sig valljonet kännedom om tiden (solens 
ställning till vissa bärg, träd etc., getögonen)? 

. Vid vilken tid på kvällen brukade man komma tillbaka 
till fäbodarna? Skulle man då genast binda (b äsa, klava in) 
korna? Förekom det, att man mjölkade kreaturen eller get-
terna obundna, innan de släpptes in i fähuset? Bind-dags? 

Förekom vallning hemifrån byn av kor? får? getter? gri-
sar? Ansågs det (t. ex. vid vallning av getter) som skamligt 
att komma hem före solnedgången? Hur sköttes vallningen 
av getterna (gårdarna i viss tur, särskilda valljon, hur be-
räknades lön åt dessa)? Känner man uttrycket »spalskrälla 
bockarna»? Förekom det, att männen vallade hästarna, t. ex. 
inom byområdet eller från någon slåtterbod? Benämningen 
på sådan vallare? på jord av hästar (häststod, häst-hop)? 
Brukade man vid »lötning» på hösten följa av kreaturen ock 
sedan gömma sig för dem? 

Finns från gamla tider något exempel på bete shagar, i 
vilka djuren höllos? 

8. 	Sägner ock folktro rörande fäbodli vet. 

Vilka sägner känner man till från fäbodarna? Vad be-
rättas om trollen ock vittrorna ock om hur de tidvis tillägna 
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sig rätten till fäbodställena? Måste man vid ankomsten till 
fäbodvallen hälsa »god dag» vid inträde i bodstugan ock fähus 
ock bedja att få stanna för sommaren? Vad vidtog man 
annars för åtgärder för att komma på god fot med de under-
jordiska? Känner man sägner om vitterflyttningar, fäbod-
bröllop (vitterbrud), »starkt rå»? Känner man sägner om 
rövare (»Tolv man i skogen, skällkoa bundo de ...»), om det 
oäkta barnet i bodarna, om varsel ock förebud? 
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Eld ock eldgörning. 

1. Allmänna frågor om elden. 

Hur uttryckes begreppet fatta eld (tändas, itändas, 
fastna i, låga upp, flurra, ta eld, futta eld, flutta eld)? 

Ord för eldfängd (eldfängig, eldfos, eldfnos, eldflög, 
nimm, eldflyt, eldfång)? Hur uttryckes motsatsen till eld-
fängd (eldhärdig)? 

Ord för gnista (gnistra, tista, tistra, tostra, eldtina, 
tinder, sinner)? Ord för gnistra (spruta gnistor, futta, 
tindra, tosta, tostra; det står en eldkvast, eldsprut, eld-
buske ur skorsten)? Finns någon benämning på en eld-
gnista, som fräsande sprakar ur eldstaden fram i rummet (t. ex. 
prästakäring)? 

Vilka substantiv finnas för begreppen eld, låga, flamma? 
Andra uttryck för eld (brand, bråne, värme, brasa, bässja, 
blasa, basseld, skurr, fyr, eldfis, damm, lukar)? Finnes 
särskild benämning på självtänd eld, alstrad genom friktion, 
överhettning eller på annat sätt, t. ex. »kvarnen slog nödeld 
i mjölet»; »stå framför brasan, så att det tar nödeld i klä-
derna» (jfr bildliga uttryck som »han svor, så att det kunde 
ta nödeld»)? Finns ordet nödeld eller motsvarande (t. ex. 
löpeld) även om sådan eld, som tränger ut genom springorna 
i en bristfällig eldstad? Användes ordet även om gnideld 
eller vrideld. (t. ex. fila eller gno nödeld)? Jämför kap. 2 A 
samt kap. 5! Vilka uttryck användes om eld, som uppstår 
genom självantändning i en hölada, där fuktigt hö legat för 
tätt packat? Observera härvid även sammansättningar med 
eld-, fyr- o. s. v. som fyrfat, fyrpanna, fyrdon etc.! Om 
ord för elda se nedan! 
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Ord för brinna: det tinar, pyrar, myrar, om det brinner 
smått; det pölar, lurrar, mårlbrinner, om det brinner tätt 
ock trögt som en tät massa av spånor; det pistrar, om det 
brinner illa som sur ved; det lukrar smått, det flammar 
upp, det flasar ock brinner, det lågar, det flammar, 
det sprakar, det lådrar, låar, det blossar upp, det puf-
far, futtar, som då en smula krut antändes; det blålågar; 
det alar upp eller anar upp, då en nästan utslocknad eld 
flammar upp på nytt; det mårlar ock brinner i spisen; 
det möljar i askan; det eldas under askan; det ulmar, 
gåsar, när det brinner med tjock rök; det har pyrt ut? 
Jfr nedan under »brasa» m. m.! 

Uttryck för förtäras av eld (brinna upp): hur heter 
ock vad betyder värbet bränna? det bränns? Hur kallas 
brännsår? Hur kallas det att 'vara rädd om elden'? 'att 
leka med elden'? Anteckna på dialekten uttryck motsvarande 
»bränt barn skyr elden». 

Om vådeld ock vad därmed sammanhänger se kap. 3. 
Vilka ord finnas för begreppet en eldbrand (k åse, kåsne)? 

Hur böjes ordet brand? Vad kallas bränder, som svartna på 
grund av dåligt drag i ugnen (svartsugga, svartgylta)? 

Vilka ord användas för att beteckna eldsken (eldskämm)? 
Lågans fladdrande (sveppa)? 

Hur uttryckas begreppen brännbar ock eldfast? 
Vilka ord beteckna uppvärmning genom eld (masa sig 

för spisen, brassa sig, basa sig, baka sig)? 
Hur kallas det att bli svedd av eld? Finnas uttryck 

motsvarande »hä lukt svenan» (det luktar svett, vidbränt)? 
Vad menas med »en sveen katt»? 

Uttryck för att det sprakar i elden? Uttryck för att det 
sjunger i skorsten, när det brinner med starkt drag? Uttryck 
för utstrålning från eld ock för luftdallring över elden (det 
glindrar)? 

Vilka ord finnas för begreppen glöd ock kol, ock hur 
skiljas de från varandra? Hur uttryckas »glöda», »rödglödgad», 
(glödanste röd), vitglödgad? Hur uttryckes förkolnad? 

Uttryck för begreppet eldmörja (eldgläsa, ässja, aj sa, 
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mörjeeld)? Finns särskilt ord för glödande aska av halm 
varmed en ugn eller bakugn eldats upp (ysle, vissle)? 

Vilka ord finnas för aska? Falaska (falke, falske, 
falsne, lättaska)? Vad kallas platsen i spisen, där askan 
ligger (askgräva, gruva)? Finnas andra ord för återstoden 
av något förbränt (t. ex. falme om förbränt papper)? Finns 
uttrycket falna av eller annat uttryck för att sakta slockna? 

Hur uttryckes i övrigt begreppet slockna? Hur uttryckes 
begreppet släcka? •  Vad säges om en slocknad eld (det är 
eldslucki, slock)? 

Hur uttryckes begreppet rök (tjock ock tunn rök? 
röken bolmar, ringlar sig)? Finnas uttryck motsvarande 
»det dimmar ur skorstenen», »det ommar»? Sprängrök? Det 
ryker, röker in, röker ut, blåröker, röken hjällar sig 
under taket? Vad kallas instängd rök (kvavrök, trängrök, 
tvinrök)? Särskilt tjock ock tät rök (fällrök)? 

Hur uttryckes begreppet sot (på kokkärl, på eldstaden, i 
taket)? Finns uttryck motsvarande »grytan är orimmader» 
(grytan är ej sotig, d. v. s. ny, obegagnad)? 

Hur uttryckes begreppet os (gera, kallos)? Genus? Finns 
uttryck motsvarande »det osar bränt, hett, katt, Karl Petter»? 
Hur användas de? 

2. Elden i människans tjänst. 

A. Göra eld. 

Gnideld (gnoeld, nödeld)? Gnida eld (gno eld, göra 
gnideld)? Underträ (härd)? Gnidpinne, gnidkäpp, gnid-
stör? Av vilket trädslag var vartdera »träet»? Beskriv de 
båda »träens» storlek ock utseende samt hur de höllos vid gnid-
ningen! Bestod underträet av en hel stock, på vilken man 
gned? av en planka, på vilken man »sågade» med gnidpinnen? 
Satte man gnidkäppen »i bänd» i en torr husknut? mellan 
ett par torra träbitar? i en torr trädklyka? mellan fönstret 
ock fönsterfodret? mellan dörren ock dörrtröskeln? Gjorde 
man upp eld med tilljälp av en snett avskuren stör, som 
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gneds mot en torr stock i en stugvägg? med spetsen av sla-
gan mot en springa i logväggen? med ändan av hötjugans 
skaft? med ändan av ett yxskaft? mot en slät planka på 
logen? med en »gnidpinn.e» mot en »tavla»? Lade man stött 
svavel eller »maskmjöl» av trä i »spåret» för att fortare få 
eld? Kände man metoden att göra upp eld genom att gnida 
en stång över en något murken stubbe? genom att gnida med 
vidja eller tåg omkring en stubbe? 

Fig. 1. Eldgnidning med käpp mot ekskålla. 
Ur Fataburen 1913, s. 91. 

Hur fångade man den erhållna gnistan (fnöske, torra 
trasor, en bit av skjortan, torrt gräs)? Hölls fnösket intill 
friktionspunkten, eller trycktes det ned i fördjupningen? 

Funnos mera egendomliga användningar av gnidelden, ock 
från vilka tider ock tillfällen känner man den (röka boskapen 
med den, låta hästarna lukta på den, bränna upp »mask-
skred» med den, tända kolmilan med den, bränna svedjor 
med den, röka skötarna med den, tända valborgsmäss- eller 
påskeld eller julbrasan med den)? Eller annan högtidseld? 
Användes det avnötta trämjölet (vri dstub bet) på något sär-
skilt sätt? (Se fig. 1-2.) 

7-28251. Sv. tandem. Frågeliator. 
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Vrideld (vridmotseld, vriden eld, vreneld)? Vrida 
eld (taga vrideld, draga eld)? Kände man metoden att 
åstadkomma eld genom att rulla en torr träpinne (benämningar: 
kavle, kavel, drill eller dyl.) mellan händerna mot ett torrt 
trästycke? mot en torr trädstam? mot ett hål (nav) i ett 
säte el. dyl.? Av vilka trädslag skulle »handdrillen» ock 
»härden» vara? Vilken skulle vara hårdast? Trädslagens 

Fig. 2. Eldgnidning med två käppar i kors. 
Ur Fataburen 1912, e. 4. 

genus? Har man sammanställt uppgörandet av nödeld med 
könsakten? På hur kort tid kunde man i gynnsammaste fall 
erhålla eld? Kände man användning av en eller två snodder 
(snöre, töm, läderrem), med tilljälp av vilka drillpinnen snod-
des runt? Har man använt en eller flera stenar eller en bräd-
lapp att prässa fast eller tynga ned drillpinnen med? Eller 
en dörr ock dörrpost, spiltväggar, en kluven stubbe som stödje-
punkter för drillpinnens båda ändar? Har man satt drillpin-
nen i en klyka? Var snodden försedd med en därvid knuten 
båge av en (drillbåge, drillpiska)? Drillens längd ock tjocklek? 
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Var drillpinnen en manshög käpp, spetsad i båda ändarna? 
Fanns det hål i kavlen för fnöske? Var kavlen skinnklädd? 
Hölls drillpinnen i lodrätt eller vågrätt läge? Hällde man 
tjära på friktionsstället? Eller strödde man trämjöl (ma sk-
mj öl) på det? Brukade eldvridningen utföras av en, två eller 
tre personer? Skulle de vara besläktade med varandra eller 
bära vissa namn? Vara ogifta eller gifta? Jfr fig. 3-5. 

Har man använt samma metod med sten som underlag? 
Eller borrat hål i sten på liknande sätt? 

Fig. 3. Handdrill. 
Ur Fataburen 1913, e. 197. 

Kände man metoden att åstadkomma eld medelst en kro-
kig eller krokigt böjd käpp? att använda spolpinnen på en 
spolrock att spinna eld med? Användes en borrsving? En 
skiva såsom »sväng» på drillen? Jul mot träaxel? Har i 
samband med dessa eldvridnings- eller eldborrningsmetoder 
något ord med sammansättningsleden »ella-» eller »elle-» an-
vänts, t. ex. »ella»-pinne, varvid »ella-» eventuellt även kunde 
betyda tapp? 

Soleld: s olgl as? Användes sådana möjligen av valljon? 
Hur betedde man sig därvid (murken stubbe, fnöske)? 

Förekom det, att man använde glasögon som solglas (t. ex. 
för att antända en linnetrasa)? 
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Slageld ock därvid använda elddon: Slå eld (flinta upp 
eld, hugga eld)? Flinta (eldsten)? Varifrån fick man flintan 
(gamla bössflintor)? Kunde flintan ersättas av annan sten, 
t. ex. kvarts (kattsten, kattflinta)? Finnes ex. på att man 
slagit eld endast med tilljälp av två stenar, t. ex. flinta ock 
kvarts? eller »kis»? eller med yxa mot sten? Ha »eld ock 
yxa» i folktron ansetts särskilt kraftbringande? 

Eldstål (eldjärn, eldförsjärn, flintstål)? Beskriv eld-
stålets storlek ock form, möjligen med en enkel ritning! Var 

Fig. 4. Handsnoddrill. 
Ur Fataburen 1913, a. 205. 

det spetsigt, avrundat eller tvärhugget i ändarna? Kunde det, 
t. ex. på jaktfärder, tjäna flera ändamål? Giv ex. på eldstå-
lets användning som botande eller skyddande medel (bota ut-
slag med eldstål, bära eldstål på sig, eldstål i barnets vagga 
etc.)! 'Har flintan haft liknande användning? Voro eldstålen 
någonsin hemgjorda? Eller varifrån fick man dem? 

Eld-don (eldföre, eldförsdon, flintdon, eldben, sköre, 
skyre)? Vad menades med detta ord (stål ock flinta, stål, flinta 
ock fnöske, stål, flinta, fnöske ock pung)? Var hade elddonet 
sin plats i stugan (på skygget, i ugnshålet)? I vilka klä-
desplagg buro männen stål, flinta, fnöske ock svavelstickor? 
Eller buros elddonen i band om halsen? 
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Fig. 5. Bågsnoddrill. 
Ur Fataburen 1913, s. 214. 
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Hur förvarades elddonets delar (i en eldpung, eldf ör s p un g, 
eldförsskrock, skör-ask, skörestunna, skyrdosa, fnösk-
pung, flintpung, elddonpåse)? Varav var eldpungen gjord? 
Var den hemmagjord, eller köptes den? Fanns någon anord-
ning för dess hopknäppande? för dess hoprullande eller hop-
dragande med snodd9  fastsättande vid bältet? Hade eldpungen 
ett, två eller flera rum? Hängde vid eldpungen en svavelkopp 
(brännstenskopp) eller ett fodral för svaveltrådsstumpar? 

Vad betydde nöske (sn ösk; »allt, varmed gnistor upp-
fångades»)? Vad slags ticka användes därtill (bok-, björk-, 
pil-, sälg-)? Vad kallades den (vit-tjuka, vittkås)? Hur be-
redde man fnöske (fn.ösksvamp)? Vad skars bort? kökades det 
i asklut? torkades? gnuggades? bultades med träklubba? bärg-
krut? salpeter? dricka? Hade man någon särskild ho e. d., i vil-
ken man bultade fnösket? Vad kallades denna? Hur hölls fnösket 
vid eldslagningen? Vad betydde tunder (»fnösksvamp», »mur-
ket trä», svart-tjuka)? Vartill användes tunder-eld? Be-
tecknade orden »fnöske» ock »tunder» också olika delar av 
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svampens inre? Förekom det, att man i st. f. fnöske använde 
halvbrända linnelappar (sköre)? blånor med sot på? pulvri-
serat kol? Förekom det, att fnöske köptes av kringresande 
försäljare? Hur förvarades förrådet av fnöske (i skinnpåse 
under taket)? 

Elden sindrar från fnösket? Uppfångade man elden 
från fnösket medelst träkol ock blåsning? medelst spånor? 
medelst strumpor, svaveltråd (brännstensljus)? medelst 
svavelstickor? Hur förfärdigade man brännstensljusen (av 
grovt linnegarn, smält svavel, »stöpa») ock svavelstickorna 
(tunnspäntade, spetsade, svavlade i ena ändan)? Hur stora 
voro svavelstickorna? Av vilket träslag? 

Tändstickor. När kommo fosforstickor (svavelstickor, 
dragstickor, strykstickor, repstickor) först i bruk i Eder 
ort? Vilka olika slag av stickor betecknade dessa namn? Hur 
tillvärkades de? Varifrån kommo de? Hur tändes de (på eld 
eller glöd, genom att strykas mot muren, skobottnen, byx-
baken, strykstickstället, eller mot ett mellan fingrarna sam-
manklämt plån)? Hur kallas det att tända eld med tändsticka 
(repa eld, stryka eld, draga eld)? Hur förvarades tänd-
stickorna (stickhålk)? 

Tändämne (eldtände, tänd, tändyrke, tändämne)? 
Vad har använts som tändämne? Näver? Torrved (tyre, 
tändtyre, tyrskate, stubbtyr, törne, turre, tjärutörv, 
tjärugadd, fetved, kevved, kvinsle)? Jfr Rietz' definition 
på torrved: »kådfull tallved, som hämtas från roten eller top-
pen av sörnade träd»! Göres skillnad i benämningen mellan 
sådan torrved, som tages av tall, ock sådan, som tages av gran 
(t. ex. flågbrand i förra fallet, men fikatt i senare fallet)? 
Finns särskild benämning på sådan torrved, som i motsats mot 
tyrskate ock stubbtyr varken är tagen från toppen eller 
rotändan, utan från en mellanliggande del av stammen (mi.11-
lut)? Finns särskild benämning på småhuggen torrved (nöre, 
tjäruspol)? ock särskilda värb för att beteckna huggandet 
av torrved (nöra)? Späntade stickor (kårla, kyllersticka)? 
Att spänta stickor (spinga, spingra, spingla, spinka, 
spindra, spjerka, spika stickor, snickra hånkar)? Skulle 
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stickvirket behandlas på något särskilt sätt (läggas i vatten, 
för att kådan skulle gå ur den)? Brukade man köpa stickor 
av gamla gubbar? Vad betalades? Förekommer som tänd-
ämne en bit av ett ljus, som sättes i spisen (»att elda med 
dank»)? 

Allmänna uttryck för att göra upp eld (tända, fästa i, 
kinda, kvända, kylla, tutta på, tödda på, tärra, lunta)? 

Hur kallas det ställe på ett bål av ris eller på en kol- 
mila, där elden tändes (eldskott)? 

B. Elden på härden. 

Härden liksom ugnen, ässjan i smedjan m. m. bli i denna 
frågelista ej föremål för särskilda frågor, då andra frågelistor 
planeras för sådana ämnen, i sammanhang varmed eldstäderna 
lämpligen skola behandlas. Även bli flera frågor rörande eldens 
användning föremål för behandling i andra frågelistor, särskilt 
lyse, smide m. m. 

Bränsle (brännyrke, bränne, eldfång, eldmat, ved-
råd, vedbrand)? Vilka slag av bränsle ha använts? Beskriv 
först vedfångsten ock vedhuggningen (upphuggning i längder, 
o. s. v., olika för olika ändamål ock träslag)! Hur mättes 
veden (famn, stavrum)? Benämningar på bättre ock sämre 
ved (tjärved, raskved)? Kunde något under vedhuggningen 
tagas som varsel? 

Benämningar på ris ock avfall, som använts till bränsle 
(stök, skräp, bagnar)? Värb som beteckna insamlandet av 
dylikt bränsle (stöka, skålvärka)? 

Ha torv, halm, torr hästspillning, kogödsel (soltorkad 
ock »vänd») använts som bränsle? 

Brasan (eldbrasa, basa, bässja, pistel)? Vilka husrum 
ha uppvärmts med eldning? Ha transportabla eldgrytor eller 
fyipannor funnits? Funnos eldpannor som sängvärmare? 

Hur upplades brasan? Ställdes eller lades veden? Lades 
vedträna i kors (i gista) Eller med tvärträ som underlag 
(jfr fig. 6)? Stockeldar? Har man täckt över brasan (med 
jord, kolstybb, aska e. dyl.), för att den skulle hålla sig brin-
nande länge? Har den seden varit känd, att en lång stock 



Fig. 6. Brasans upp- 
läggning. 1. Upplagd på 
»tvärträ». 2. Upplagd i 

»korsgista». 
Skiss av M. Eriksson. 
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med den ena ändan lagts på eldstaden öck brunnit som brasa, 
under det andra ändan vilat på golvet ock, allt eftersom för-
bränningen fortgick, makats fram mot eldstaden? Hur kallas 
en sådan stock (bos e)? Om benämningar, som ha brukats vid 
sådant eldningssätt, jfr s. 105. Beskriv förhållandena vid brasan, 
då denna utgjorde den enda belysningen i stugan? 

Tända brasan (göra upp elden)? Vad troddes om den 
kvinna, som icke kunde få en eld att brinna? Fick vem som 

hälst blåsa på elden? Har man brukat 
någon formel (bön) vid eldens uppgörande? 

Varigenom har julbrasan skilt sig 
1 	 j 	från vanliga brasor? Fick man närma sig 

den fastande? Hur har askan använts? 
Brassa på? Elda upp? Det bra-

sar ock brinner? Brasan brinner ut 
(tasslar ut)? 

Hur brukar man sköta brasan? Vad 
kallades det att blåsa på elden (pistra), 
att maka bränsle under grytan (pjälstra, 
stilla uppför elden), att röra om elden 
(kara, skara, rykta, sköra, stilla åt, 
stöta om elden)? Namn på redskapet, 
varmed elden röres om (skörepåk, skör- 
brand, brandstör, brandkare, bråna-

stake, brandsbon.s, eldgaffel, eldkäpp, eldtång, eld-
krok, raka, eldskyffel, eldfästa)? Hade man något red-
skap att skrapa kol av kubbarna med, så att dessa lyste bättre 
(eldspade)? Förekomma uttryck sådana som »rida brandkara» 
i betydelsen »stå i skamvrån»? Öppna, strypa åt, stänga 
spjället, lägga spjället, spjälla? Att »elda för kråkorna»? 
Man »köper ved ock säljer aska»? 

Förekom det, att man strödde något på glöden, så att 
det skulle bliva »god lukt»? 

Hur kallades det att på kvällen kara ihop glödande kol 
under aska på härden för att bevara eld till morgonen (fästa 
eid, fästa värme)? Användes någon formel därvid (»Sent 
om en kväll grov jag ned min eld» o. s. v.). Vad kallades 
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sådan eld (varvärme, fästbrasa, fästeld, kvällsbrasa)? 
Kara ihop glödande kol i spisvrån? Eldrum (eldgruva)? 
Glödhög (glödstack, glödhässja, glödhärd)? Eldmörja 
(eldyr)? Elden morar (molar, möljar, mörjar, »brinner 
utan låga»)? Fästtyckla (fästpanna, eldfästa)? •Varmed 
tog man eld ur de glödande kolen på morgonen (med svavel-
stickor, brännstensljus)? Förekom handbälg e. dyl. vid upp-
görande av eld? 

Fanns exempel på att man höll elden fullt brinnande hela 
natten igenom? Fick t. ex. en större stock ligga ock »mörja» 
(m yla) hela natten? Benämning på stocken (kvälls-käring)? 
Förekom det, att man för att freda sig för mygg sommartid 
tände eld på tickor (»svart-tjuka»), som fick brinna "ock ryka 
hela natten? 

Uppdrogs åt särskild person att hålla spiselden i stugan 
vid makt om kvällarna, ock vad kallades en dräng eller piga, 
som fått denna uppgift (fyrbit, tyrtäfsa)? 

Är motsvarighet känd till värbet ku sta (av custos?), som 
enligt Samuel Ödmann användes om de yngre skolpojkar, vilka 
i Växjö gjorde upp eld åt de äldre på morgnarna, innan dessa 
stego upp? 

Lana eld (låna värine)? Användes detta uttryck också 
om dem, som gjorde ett hastigt besök? Vad lånade man (en 
brand, glödande kol)? Vad sade man, då man ville låna eld? 
Fick man tacka? Hur forslade man hem de glödande kolen 
(i en skyffel, en panna, en träsko, i tunder, i torv »som glöder 
i evighet», ett kol taget mellan ett par stickor, ett kol i kall 
aska, som man bar i handen)? Har man burit eld med sig 
ut till arbetet? Hur? Har man någonsin i flera gårdar häm-
tat eld från ett ock samma håll. Vad troddes därom? 

C. Eldar i det fria. 

Valljons, fiskares ock jägares eldar (myggdam, myrök)? 
Vad kallades provisoriska anordningar för upphängning av 
kokkärl e. d. över en eld i skogen (t. ex. ragål)? 

Förekommo lägereldar i skogen av gamla typer (ny ding, 
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ny de, nödeld)? Vilka olika slag av flyin g voro kända på 
orten? Se fig. 7. Vad kallades nyingens olika delar (ny d-
kl a b b ar, kol, fäst, häl)? Låg den undre stocken direkt på 
marken? Hade man särskilt namn på nying med tre stockas (urd-
g u.b bnyd e)? Förekommo lägereldar konstruerade som jämtsk 
»nödeld»? Man fäller några träd ock lägger dem avkvistade 

me. 
Fig. 7. Tre varianter av nying. 1. Kol. 2. Fäst (hållmaja). 3. Häl. 

Skiss av 31. Eriksson. 

bredvid varandra, hugger skåror tvärsöver alla stockarna på 
regelbundna mellanrum. Ett) nytt lager stockar lägges på 
tvären över de förra. På deras undersidor äro likadana skå- 

- ror huggna. Sålunda läggas på varandra två eller tre lager. 
Man tänder nedtill i ena ändan. Elden söker sig väg efter 
skårorna. Det blir därför jämn eld i hela högen. 

Använde man på något sätt de kol, som voro kvar efter 
den nedbrända nyingen? När använde man nying (vid torvtag-
ning, vid slåtter på skogsängar, framför slåtterboden)? Finns 
möjligen något exempel på att nying eller liknande anordning 
använts inomhus? 
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Eldar på åkrarna för att bränna upp ogräs, potatis-
blaster o. dyl.? Eldar för att åstadkomma rök, som skyddade 
för frost? 

Fästeldar ock bål (jfr Liungmans frågebok, som på denna 
punkt är utförlig). Finns ordet »tura» (tända lusteld på tors-
dagsafton, Hz 764)? 

Signaleldar. Förekommo uttryck sådana som »elda båt», 
d. v. s. tända en eld vid stranden av en sjö för att tillkalla 
en båt från sjöns andra strand? Eldar som jälp (eller ogagn) 
vid sjöfart? 

Vårdkasar. Beskriv vårdkasar ock vättar! Olika slag 
av benämningar på sådana (eldkasse, vård, vårdkall, kase, 
vete)? Nämn de platser inom socknen, där man minns att 
vårdkasar funnits? Finns något minne av väktare eller vakt-
stuga invid vårdkasen? Varav var vårdkasen uppbyggd (av 
ljung, enbuskar, ris, kluvna stockar, okluvna furustammar)? 
Hade kasen ett underlag av sten (varde)? Finns något så-
dant kvar i socknen? Om vårdkasen bestod av furu, hade 
den hög mittstång? Hur hög ock hur vid nertill var vård-
kasen? Hurudan form hade den (kåtform)? Var den försedd 
med järnband? Hade den en dörröppning? Voro vissa stockar 
försedda med sparade kvistar, som bildade en stege till vård 
kasens topp? Varmed var kasens inre fyllt (med tjärtunnor, 
fururötter, furustubbar, kådskatar, ris ock kvistar)? 

D. Övriga mera speciella användningar av eld. 

Vad kallades det att med eld sveda av det ludna på en 
skållad gris? På en plockad fågel (sängla, tjångla)? 

Kan ordet eldas användas i betydelsen »sakta uppvärmas» 
om järn eller stål, som sakta uppvärmes i eld, fast ej så att 
det blir hett? 

Hur kallas eldar, som tändas för att röka ut djur ur de-
ras kulor? 

Förekomma ord motsvarande eldtorkas i motsats mot 
soltorkas? 

Meddela andra exempel på hithörande uttryck! 
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3. Vådeld. 

Hur uttryckes begreppet vådeld? Eldsvåda (brand, 
bränna)? Har vådelden tänkts som fiende till eller vara av 
annat slag än elden på härden? Vilka föreställningar har 
man haft om »den röda hanen»? Eldfara? Olika slag av 
vådeld (skorstenseld, soteld, åskeld)? Skogseld? Mord-
brand? Hur kallas tomt i byn eller skogsmark, som härjats 
av eld (bränna, bränsel)? 

Hur förfor man vid eldsvåda? Vilka brandredskap funnos 
i gården? Brandredskap gemensamma e hela byn? Deras 
benämningar? Brandstege, brandhake, brandhink, brand-
pyts, stötspruta, andra slag av sprutor? Brandsläcknings-
redskap vid skogseldar (en- eller granruskor, som doppades i 
vatten)? Hade byåldermannen något visst uppdrag vid elds-
vådor? 

Hade man av gammalt något slags brandförsäkring? Hölls 
brandsyn (för att granska husens eldfarlighet, brandredska-
pens duglighet)? Brandstod? Brandvakt? 

Medel mot vådeld av mera magiska slag? Kunde några 
droppar mjölk (kvinnomjölk), som stänktes i elden, dämpa den? 
Urin kastas i den brinnande elden? Skulle man gå runt det 
brinnande huset med en åsksten (torsvigg)? Vad var det 
(en stenyxa)? Hade personer, som fötts med segerhuva, sär- 
skild förmåga att släcka "eld? Vad menas med att binda 
elden? Skulle man vissa dagar läsa böner eller formler mot 
eldsvåda? Hur lydde de? Har en röd tupp (jfr »röde hanen») 
använts på något sätt vid försök att släcka eld? 

Ansågos storkbon på taket utgöra ett värksamt skydd mot 
eldfara? Hade taklök (Sempervivum tectorum) samma värkan? 
Ansågos vissa träd (lövträd) kunna skydda mot eldfara? Vård-
trädet? Julkorset? Andra skyddsmedel? 

Om några av ovan efterfrågade medel att släcka vådeld 
kunde komma till användning även vid skogseld, torde detta 
angivas. Andra vid skogseld förekommande släckningsmetoder 
av rationellt eller magiskt slag (upphuggning av brandgator, 
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moteldar, o. s. v.)? Vad betyda orden löpeld, toppeld, 
j ordbrand? 

Har man kastat svavel i spisen, då det blivit soteld? 
Vilka företeelser har man ansett varsla om eldsvåda (hun-

den tjuter på visst sätt, man ser syner, lågor över taket o. s. v.)? 
Kunde någon under uppförandet av ett hus varsla om att det 
skulle förstöras genom vådeld (det gnistrar om yxan, då syll-
stockarna knäppas samman)? 

Har kol från vådeld (vådeldskoll haft någon särskild 
användning som botemedel mot sjukdomar? Närmare härom 
i en senare frågelista om folkmedicin. 

4. Eld- ock ljusfenomen i naturen (jfr kap. 5). 

Åskan, se frågelista nr 4! Klotblixtar, eldklot? 
Meteorer ock stjärnskott? Vad har man ansett dessa 

företeelser vara? Ha de utgjort varsel? För vad? 
Vad menades med drakeldar (draken)? Sken över hö-

gar o. dyl., där skatter voro gömda eller meteorer (kometer)? 
S:t Elmseld? Vilka andra namn finnas på denna före-

teelse (enkel ock dubbel)? Hur ter sig elden,. ock vilken be-
tydelse inlägger man i den? 

Lyktgubbar ock irrbloss? Andra namn på denna före-
teelse (jordmålare, j ordj änkare)? Känner man till föreställ-
ningen, att dessa ljusfenomen skulle vara andar av sådana, 
som i livstiden rubbat råmärken? 

Lysved? Andra namn (uggleved)? Vad ansåg man den 
vara? 

Lysmaskar? Föreställningar om sådana? 
Mareld? Vad känner man om den, ock vad troddes den 

vara? Vilka andra uttryck finnas härför? 

5. Folkminnen rörande elden. 

Elden som botemedel ock skyddsmedel vid sjukdomar skall 
utförligt behandlas i frågelista om folkmedicin. Se för övrigt 
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dels ifrågakommande ställen i det föregående, dels Liungmans 
frågebok! Här meddelas blott några intressantare exempel. 

Elden som »naturväsen»? Finnas minnen av folktro om 
något slags osynligt väsen, som funnits i elden eller bott un- 
der spiselhärden eller dylikt? Har tomten föreställts stå i 
sammanhang med elden? Har man föreställt sig askf is en 
som något osynligt väsen, som t. ex. förorsakat den lilla virvel, 
som stundom vid luftdrag uppstår i en askhög? Finns ut- 
trycket »askfisen skjuter», ock vad innebär det? Brukar man 
säga till barn, att askfisen kan ta dem, om de ej akta sig? 
Andra namn på varelser, som stått i samband med ugn eller 
härd, ugn sskråmen e. dyl., som man också brukat skrämma 
barn med? Finnes spår av någon folkföreställning om en 
vätte, som blåst på elden, då den lågar upp på nytt? Våd-
elden ock »röda hanen», jfr kap. 3! 

Finnas andra spår av att elden tänkts som en personlig 
makt? Brukade man t. ex. offra något åt elden, t. ex. salt 
då man spillt mjölk i elden? Har elden i övrigt någon för- 
bindelse med salt? Har man offrat hår, naglar eller mjölk-
tänder (»Locke, giv mig en bentand för en gulltand»)? Har 
man kunnat förnärma elden eller orena den? Hur kunde det 
ske, ock vilken följd medförde det? Fick man spotta, slå 
smutsigt vatten e. dyl. i elden? Hur skulle elden försonas 
eller renas? 

Har man vid vissa tider eller tillfällen (såsom vid sjuk-
dom) släckt elden på härden för att skaffa sig ny? Hur till-
gick därvid? Fanns det någon sorts eld, som inte fick komma 
under tak? 

Kunde man förgöra elden hos någon, så att han icke 
kunde få den att brinna? På vad sätt skedde detta? Genom 
åtgärder med veden? Hur kunde denna förgörning hävas? 

Fanns den folktron, att barn oroas i sömnen eller väta 
under sig, om de lekt med elden? 

Var det farligt att hämta eld från bakugnen? Hade stu-
len ved (t. ex. i bakugnen) någon särskild egenskap? Vartill 
användes eld av nio slags trä? Vilka träslag användes? 

Finns folktro om födelsemärken, som tolkats som eldmäl 
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(eldsmärken) ock uppfattats som beroende på att modern 
under havandeskapet skrämts av eldsvåda? 

Ansågs det farligt att i allmänhet eller vid vissa tillfällen, 
t. ex. vid kolning eller svedjande, nämna orden »eld» eller 
»hett», ock användes då i stället omskrivande uttryck (rö en, 
varmen, smeden)? Känner man talesätt liknande »ja, du 
kunde komma dit, där det är hett», om någon använde orden? 

Elden som skyddsmedel. Jämför »Folkmedicin»! 
Har man ansett, att eld varit ett värksamt skydd för ny-

födda barn? Brukade man i elden lägga in en stor vedkubbe, 
som fick brinna, tils barnet var döpt? Eldkol i badvattnet 
e. dyl.? Skulle eld lysa (från ett eller två håll) på den ny-
födde? Varför? 

Har man skyddat kreaturen genom att använda eld i nå-
gon form? Brände man något i koskällan (krut, något annat) 
för att skydda mot angrepp av rovdjur? Släpptes ett glö-
dande eldkol i mjölk, som såldes, för att köparen ej skulle 
få makt med korna ock förgöra dem? Har fnöskeld haft 
särskild användning i sådana syften? 

Har man haft seden, att ungdomen skulle springa genom 
valborgsmässoeldarna? Varför gjorde man detta? 

Har man tänt eld under sängen hos döende? Har man 
bränt likhalmen? Kastat ett eldkol efter likkistan? 

Har man kastat eld efter tattare, lappar eller tiggare, då 
de gått ut ur stugan? Efter jägare, som skulle gå ut på jakt? 
Har man trampat på glöd, kastat eldbränder, fört eld genom 
föremål, lagt eldkol eller glödande stenar i vatten, o. s. v.? 
När ock varför? 

Hur kommo människor, djur eller föremål i delaktighet 
av eldens (eldkolets) avvärjande ock renande kraft? Hur för- 
höllo sig de övernaturliga ock de som sett något övernaturligt 
eller de som ämnade gå årsgång till elden? Har gnideld 
varit särskilt helig? Eldens användning i lekar? Eldar som 
magiska medel i övrigt (tända å jordfasta stenar före solupp-
gången)? 

Tydor ock varsel av eld. Ansågs det: förebåda främ-
mande eller oväder, om eld brann i sotet på grytan eller i 
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skorstenen på sådant sätt, att en glödande rand uppstod, som 
gick uppåt från härden? Har man tagit varsel av röken ur 
skorstenen vid vissa tillfällen? Vad betydde det, att sot föll 
ned (»röken slår ner, då det blir blidväder», »bådar lenväder»)? 

Fanns benämningen vita elden på ett slags utslag (i an-
siktet)? Eller andra namn på »eld»? Hur botades det? Finns 
benämningen utländska elden eller Anton iuseld (mjöldryg-
sjuka eller annan sjukdom)? Hur botades den? Finnes be-
nämningen »kalla elden» (kallbrand) eller »flygande elden» 
(mjältbrand)? 

6. Talesätt ock liknelser om elden. 

Eldröd (illande röd, ellanste röd, glödanste röd, 
eldgul, brandgul)? 

Eldig i ögonen? Ha eld i stjärten? Springa, som elden 
vore efter en? 

Ur askan i elden? Sitta mellan två eldar? Sitta när-
mast elden (i fara)? Jag har en gång varit i elden ock bränt 
mig. Bränt barn skyr elden? 

Elden är största tjuven? Elden är god dräng, men dålig 
husbonde? 

Som eld ock vatten? 
Steka vid sakta eld? 
Kara elden ifrån sig (skydda sig mot obehag)? 
Ha egen eld (egen härd)? 
Han är så fattig, att inte elden kan brinna i spisen för'n? 
Det går upp i rök? Det tar eld i blånorna? Som att 

tända eld i ene? Det var eld upp i åsarna? 
Fyra ting kunna ej döljas: eld, hosta, skabb, kärlek? 
Gator om elden. 
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