
H. 187 fr. början 

AROMS DES TRADITIONS POPULAIRES SUtDOISES 
1929 (Liva. 187) 

SVENSKA 

LA N DSMÅL 
OCK 

SVENSKT FOLKLIV 

TIDSKRIFT UTGIVEN GENOM 

J. A. LUNDELL 

4929 H. 4 

LANDSMÅLSARKIVETS FRÅGELISTOR 
S. 209-262 

Tjärbränning. Nödbröd. 
Skor ock skotillvärkning. 
Titelblad. 

Titelblad till B. 21-25. 

STOCKHOLM 
P. A. NORSTEDT & SÖNER 

Boklådspris för årgången kr. 6,50, 
för detta häfte särskilt 2 kr. 





TJÄRBRÄNNING 209 

tjockare, något grynig (medelgrov tjära)? Tertia tjära: tjockare, 
mycket grynig (grov tjära)? 

Märkning av faten med varustämplar? Vad ange de (kon-
trollmärke på att tjäran är vräkt, uppgifter om tjärans god-
hetsklass)? 

V. Tjärans användning. 

Hur användes tjäran inom folkhushållningen? Till kon-
servering av träföremål, slädar, kälkar, vagnar, laggkärl, tak, 
väggar, rännor, bryggor, dörrar, båtar? Användes tjära upp-
blandad med rödfärg på väggar ock tak? Vartill användes tjär-
vattnet? Vad kallades det att bestryka med tjära (tj ära, tj ärga, 
tjärstryka, tjärbrå)? När, hur ofta, av vilka utfördes tjär-
strykning på hus ock husgeråd? 

Namn på kärl, som tjäran förvarades i vid tjärstrykning 
(tjärbytta, tjärspann, tjärask, tjärkanna, tjärstop, 
tjärbutt, tjärpyts)? Av vilket material voro de gjorda? 
Namn på borstar e. d., som användes för arbetets utförande 
(tjärborste, tjärsudd, tjärkvast, tjärsticka)? Ströks 
tjäran på kall eller upphettad? Om det senare var fallet, hur 
värmdes tjäran? Man lade en upphettad sten, ett järnstycke 
i tjärpytsen? Andra metoder för uppvärmningen? 

Användes tjära uppblandad med fett som hjulsmörja? Hade 
man en tjärpyts bunden vid kärraxeln (skalmen, längdan)? 

Tjära som smörj- eller konserveringsämne för lädervaror? 
Som skosmörja? För andra liknande ändamål? 

Tjära vid båtbyggeri för tätning av fogar ock liknande 
ändamål? 

Tjära som botemedel mot sjukdomar hos djur eller män-
niskor (jfr en senare kommande frågelista om folkmedicin). 

Tjärans användning vid beckkokning. Benämningar på 
arbetet (koka, sjuda beck)? Hur skedde kokningen (i en 
liten skaftad tackjärnsgryta på tre fötter, tackj ärn s potta, 
över glöd eller svag eld ock under ständig omröring med trä-
spade)? Hur prövade man, om becket var färdigt (genom att 
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släppa en klick •i kallt vatten: om den stelnade genast, var 
becket bra; eller genom att bita i becket med tänderna: om 
det klibbade vid svagt, var det bra)? 

Vartill användes becket (av skomakare vid tillvärkning 
av becktråd, vid skeppsbygge; vid behandling av skorv (beck- 
hätta), på sår o. s. v.)? 

Vilka former ha orden beck, becka, beckad, beckning 
o. s. v. i ortens mål? 

Finns en leksak, som kallas beckloppa, gåshoppa e. d.? 
Dess huvudsakliga beståndsdelar äro en liten elastisk träbåge 
(en gåsskalle eller annat), ett dubbelt snöre mellan dess ändar, 
en träpinne, som man kan vrida samman snöret med' ock 
spänna det hårt, samt en beckbit, som man klämmer fast trä-
pinnen vid? Då pinnen släpper från becket, hoppar hela 
apparaten högt i luften. Finns en leksak, som kallas tj är-
flygare eller dylikt (en pil med nål i spetsen ock pappers- 
styre)? 

VI. Seder ock skrock vid tjärbränning. 

Hade man något särskilt att iakttaga under inresningen 
av veden? Signerier eller formler, som mumlades under ar- 
betet? 

Andra seder knutna till inresningen av veden? Har man 
brukat resa »majstång» på toppen av den färdiggjorda tjär-
vedskullen? Hur såg denna stång ut (en granspira med kors 
på, stående eller vågrätt liggande kors; en lövruska, flera löv-
ruskor)? Sattes de upp under några särskilda ceremopier? 
Har man känt till bruket att med lott utse en gosse ock en 
flicka bland dem, som arbetat med vedens inläggning, ock låta 
dem bära upp var sin ruska på vedhögen? Känner man till 
namnen gubben ock gumman som benämning på dessa löv-
ruskor (eller på granbuskar, när sådana i stället användes)? 
Ansågs det, att det par, som gick upp på vedhögen med »gubben» 
ock »gumman», skulle bli gifta under året? Satte man också 
upp »majstång» på taket (vallen) över tjäruttaget (källaren)? 
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Hur länge skulle dessa majstänger stå kvar (under hela brän-
ningen)? 

Firades vedens inresning på något sätt (genom att ta torv-
supen, hålla dalkalas)? Brukade man sjunga särskilda sånger 
(dallåtar) vid dessa tillfällen? Brukade man ställa till dans? 

Varifrån tog man eld till tändningen? Måste det vara 
gnideld (n ö del d), för att bränningen skulle lyckas bra? Gjorde 
man upp en särskild liten eld vid sidan av tjärdalen, varifrån 
elden sedan togs, då man tände tjärvedshögen (nödeldshärd)? 
Hur fördes elden från denna till tjärvedshögen (med näver-
stycken; med furubloss, som hade korsvis satt tvärstycke)? 

Andra bruk vid tändningen? Brukade man kasta en eld-
brand vid tjäruttaget (i »källaren»)? Skulle man gå dit ock 
vifta med blosset, innan veden antändes? Skulle man gå vissa 
varv kring tjärvedshögen, innan man tände den (gå tre gånger 
medsols med det brinnande blosset, därefter gå ned till tjär-
uttaget ock sedan tända; gå ett varv med hatten i hahd ock 
läsa böner; gå två, tre varv runt tjärdalen med huvudet blottat)? 
Ansågs 'det som dåligt förebud, om elden slocknade under 
dessa vandringar? Skulle man hämta ny eld från brasan bred-
vid mellan varje gång man tände på ett ställe? 

Har man haft föreställningar om något slags skyddsande, 
som bott i tjärdalen ock som man borde ta hänsyn till under 
arbetet? Namn? 

Ansågs det farligt (vanvördigt mot tjärdalens ande) att 
prata högt eller stoja på annat sätt i närheten av dalen, sedan 
denna gjorts i ordning? Var det särskilt farligt att vissla? 
Fingo inte ungdomarna stanna kvar vid tjärdalen, då brän-
ningen skulle börja? 

Brukade man skjuta över tjärdalen eller nere vid tjärut-
taget, för att det inte skulle »skjuta» i dalen? Ansågs det 
som gott förebud, om det smällde smått i dalen strax efter 
tändningen? 

Ansågs det farligt för bränningen, om någon obehörig 
gick över tjärdalen, under det arbetet pågick? 

Ansågs det på något sätt farligt att använda de vanliga 
namnen på det man sysslade med under bränningen, t. 
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att nämna orden eld, tjära, tjärved o. s. v.? Vilka ord an-
vändes i stället för dessa (t. ex. livness för elden, vätan 
eller godset för tjäran)? 

VII. Övriga folkminnen rörande tjära. 

Brukade man med tjära måla ett kors på kornas ryggar, 
innan de släpptes ut om våren? Målade man med tjära ett 
kors över dörren vid julen eller vid andra tillfällen? 

Finnas sagor eller sägner, vari talas om någon, som rullats 
i tjära ock sedan i fjäder? 

Har ni hört en sägen om en präst eller annan person, 
som i stället för att använda strumpor tjärstrukit sina ben 
för att visa, hur fattig han var? Andra historier eller ord-
stäv, som syfta på att någon skulle ha tjärstrukit eller talat 
om att tjärstryka sig själv eller sina barn i brist på kläder? 

Känner man till uttryck sådana som: »Han går som lus 
på tjärad näver» — »som lus på tjärsticka»; »han är som en 
tjärsudd» (klibbig, efterhängsen)? — »Tro det, ock lägg beck på 
(så drar det)!» 

Känner man till ramsor, som härmat ljudet av osmorda 
hjul ock som innehållit en klagan över brist på tjära (»Karl 
Olsson, smörj» — upprepat). 

Finnas gåtor om tjära ock beck? 
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Nödbröd ock nödfoder. 

I föreliggande frågelista behandlas i sammanhang med nöd-
bröd jämväl andra födoämnen, som använts i nödtider ock stundom 
även annars, för så vitt vid födoämnenas tillredning i stället för 
säd använts samma ersättnings- ock utdrygningsmedel som vid 
tillredning av nödbröd. Frågelistan är dock varken i fråga om 
nödbröd i bokstavlig mening eller i fråga om andra surrogat så 
ingående, att man bör nöja sig med att blott uppteckna vad som 
direkt kan framgå av här framställda ord- ock sakfrågor. De nu-
mera allt sparsammare minnena om vad som förekommit »på 
barkbrödets tid» böra givetvis, när tillfälle erbjudes, omsorgsfullt 
tillvaratagas med den självständighet gent emot frågelistan, som 
omständigheterna kunna påkalla. Vid besvarande av frågor om 
nödbrödet bör i tillämpliga delar jämföras Landsmålsarkivets 
frågelista 16 (»Brödet ock dess tillredning»). De delar av ämnet 
»nödfoder» ock det därmed oskiljaktigt förbundna ämnet »jälp-
foder», som behandlats i Landsmålsarkivets frågelista 7 (»Löv- ock 
mosstäkt»), göras i det följande ej till föremål för frågor, annat 
än i den mån kompletteringsgrågor visa sig påkallade. 

I. Inledande frågor. 

Vilka ord ha i ortens mål använts för att beteckna miss-
växtår eller år med svag skörd (hår,  d år, svartår, oår, sv ag år, 
klenår, torkår, frusenår)? Angiv, så vitt sig göra låter, 
med exempel eller förklaringar de betydelseskillnader, som 
kunna finnas mellan dessa ord! Vilka ord användes för att 
beteckna sådana år, då skörden var bättre (godår)? Ord, som 
använts för att beteckna sådana år, då man slapp äta bark-
bröd eller annat nödbröd? 

Funnos för byar eller socknar gemensamma magasin, vari 
säd sparades från godår till svagår? Hur förvaltades den spa-
rade säden? 
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Vilka ord ha använts för att uttrycka brist pa spannmål 
(kornlöse)? 

Finns det i ortens folkmål något ord, som kan användas 
eller har använts som benämning på nödbröd av vad slag som 
hälst, alltså ej blott barkbröd, utan även bröd tillrett av andra 
ämnen än bark som ersättning för mjöl? Hur kallades i mot-
sats härtill bröd, som bakats av säd utan tillsats av nödbröds-
ämnen (gudslånet, godbrödet)? Fanns i folkmålet något 
ord, som kunde användas som sammanfattande beteckning för 
alla slags utdrygnings- ock ersättningsmedel vid brödbakning 
ock vid annan tillredning av människoföda? 

Uppräkna så vitt möjligt alla ämnen, som veterligen i 
orten varit använda eller kända såsom utdrygningsmedel eller 
ersättning för mjöl! Detaljer rörande olika slag av bark ock 
andra nödbrödsämnen meddelas dock först i sammanhang med 
besvarandet av de frågor, som framställas i de senare kapitlen. 

Var det endast under missväxtår som man använde sådana 
ämnen såsom ersättning för mjöl eller som utdrygningsmedel 
till mjöl? Eller finnas minnen av att man även under år med 
medelmåttig eller god skörd brukat normalt utdryga mjölet 
med bark eller annat motsvarande medel, när vardagsbröd 
bakades? Kan uppgift erhållas om när det upphörde att vara 
en årligt återkommande sed att ta bark till människoföda? 
Minns man i orten särskilda år, då barkbröd ätits? Vilket år 
har det sista gången veterligen förekommit? 

Vilka ord ha i målet använts för att beteckna brist på 
foder (fodertrång, foderlösa, foderlöst)? Finns något 
ord, som betecknar nödfoder av vad slag som hälst (fång-
foder, åtfång)? Kunna de ord, som användas för att ut-
trycka begreppet nödfoder, beteckna ej blott nödfoder i egent-
lig mening, utan jämväl j älpfoder, som regelbundet förekom 
varje år, även om skörden av de viktigaste foderväxterna ej 
slog fel? 

Vilka ord ock uttryck hade man för att beteckna kreatu-
rens utsvultna tillstånd (att de voro svikna, lådingsvikna, 
skarriga, urtommade, tomma, urslankade, ej orkade 
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»bära rumporna»)? Hade man någon särskild benämning på 
ett utsvultet kreatur (skarre, skärra, skrika)? 

Vilka ämnen användes för att utdryga kreatursfodret (löv, 
mossa, lav, bark, ene, ljung, ungtall, hästgödsel o. s. v.)? 
Detaljer behandlas först i kap. VIII ock IX nedan. Jfr även 
frågelistan 7! 

Il. Bark. 

Vilka slag av bark kommo till användning som födoämne 
för människor (tall-, gran-, björk-, bok-, lind-, alm-)? Vilka 
användes som födoämne för kreatur (tall-, rönn-, asp- o. s. v.)? 
Detaljer om tallbarken behandlas i kap. III. 

Vilken uppfattning hade man om de olika barkslagens 
näringsvärde ock smak? Jfr kap. V, slutet! 

För vilka andra ändamål togs bark (till garvning, beckrivor)? 
Närmare detaljer kunna lämpligen framställas i sammanhang med 
besvarandet av särskilda frågelistor, t. ex. 18 (Tjärbränning). 

Funnos särskilda uttryck för att ta bark från olika trädslag? 
Vid vilken eller vilka tider togs bark (savn.ingstiden)? 

Vad kallades saven (läckj an)? Uttryck för att träden sava, 
löpa? Hur prövade man, om trädet löpt? Uttryck för att 
barken släpper? Vad kallas arbetet att skilja barken från 
stammen (skava, flänga, löpa)? 

Uttryck för ytterbark ock innerbark? 
Användes ordet barktäkt företrädesvis om arbetet att 

skaffa furubark? Se utförligt härom kap. III nedan! Beskriv 
tillvägagångssättet vid insamling ock beredning av annan till 
människoföda använd bark än furubark under jämförelse i till-
lämpliga delar med de i kap. III framställda frågorna! Finns 
uttryck motsvarande att gå i skavskog om arbetet att ta bark? 

Om insamling av bark, som användes till kreatursföda, se 
kap. VIII nedan! 

Anteckna ortnamn, som innebära minnen om barktagning 
av ett eller annat slag (t. ex. Furulöpkälen, Furuåsen, Skav-
dalen, Skavhugget), ock angiv traditioner, som kunna vara för-
knippade med orten ock med namnet! 
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III. Barkens insamling ock behandling. 

De i detta kapitel framställda frågorna åsyfta närmast endast 
furubarken, vars användning torde ha varit mera känd ock mera 
betydande än användningen av andra barkslag, när det gällt att 
skaffa födoämnen åt människor. Vid skildringen av hur annan 
bark än furubark insamlats ock behandlats, torde de med hänsyn 
till furubarken gjorda frågorna beaktas, i den mån de ha någon 
tillämplighet. Om anskaffning ock behandling av andra bark-
slag, som använts till kreatursfoder, talas dock först i kap. VIII 
i det följande. 

Vilka benämningar hade man på olika slags furubark? 
På slät bark (glada, gladbark)? På skrovlig, grov bark 
(ruff elbark, rut)? Andra beteckningar för bark med av-
seende på dess beskaffenhet (hassel)? Hur kallades ytter-
barken (rut, ravel, flas, flar, flarn)? Hur kallades inner-
barken (skav, furu)? Användes ordet furu i ortens mål ej 
om trädet, utan endast om barken, varav föda bereddes? Vad 
kallades det att taga furubark (löpa furu, sava tall, löpa 
sk av)? 

Följdes hela byalag till barktäkt, eller gick man var för 
sig från de olika hushållen? Fanns något särskilt skogsom-
råde, på vilket man företrädesvis brukade taga barken? Finns 
exempel på att folk från byar, som saknat till barktäkt lämplig 
skog, farit långa vägar för att taga eller köpa bark? Vid 
vilken tidpunkt skedde i vanliga fall barktäkten? Huru mycket 
barkmjöl kunde man utvinna utav ett ordinärt träd? Hur 
många träd ansåg man sig böra fälla för ett hushålls behov? 

Beskriv, hur barktäkten gick till! Hurudana träd ansågos 
lämpligast (beroende av ålder, kvistighet, om de voro mer eller 
mindre frodväxta o. s. v.)? Huru benämnde man sådana tal-
lar, som man ansåg lämpliga (gröntall, skrintall, löptall, 
gladtall, skavtall), ock vilken särskild betydelse kunde varje 
särskild benämning ha? Brukade man prövbarka träden? Hur 
gick detta till? Hur gick fällningen till? Hur gick upprist-
ningen ock avfiåendet av barkstyckena till? Hur var arbetet 
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fördelat? Vilka redskap användes (ty ck el, k äc kl a, b ark ky tt e, 
furutrytsel, törel, skavskyta, barkrämmel)? Huru sågo 
dessa redskap ut, ock varav voro de förfärdigade (av trä, järn, 
älghorn, renhorn)? Huru långa voro de avflådda barkstyckena, 
ock vad kallades de (furuspjättar, skavor, barklöpa,r, 
skavlöpe)? Angiv, om någon skillnad i betydelse mellan 
ifrågavarande benämningar kan skönjas! Angiv noga vart ock 
ott ords böjning! Rullade man barkstyckena med den ena 
rullen inuti den andra? Vad kallades de avbarkade stammarna 
(löplågor, skavlågor, savläggar, furulöft)? Drogos de 
tillsamman i högar (löplågvålar)? Vartill användes de (ved, 
byggnadstimmer)? Förekom det även, att man ej fällde träden, 
utan lät dem stå på rot ock torka? Förekom det, att man 
flådde av barken endast på solsidan? 

Hur förfors vidare med barkstyckena? Skilde man ome-
delbart ytter- ock innerbark från varandra? Vad kallades detta 
arbete (ravla furu, hassla)? Vilka redskap använde man 
härtill (ravelskäd, tallkniv, furukniv, skavkniv)? Beskriv 
dessa redskap! I vilka fall skilde man på detta sätt på ytter-
ock innerbark, ock i vilka fall tog man barken som den var? 
Hände det, att man först skavde av den yttre barken från 
trädet ock därefter tog av den inre? Skalade man då av den 
inre barken i remsor? Är det närmare bekant, hur man burit 
sig åt, när man blev tvungen att vintertid söka skaffa bark 
till bröd? Har man för att skilja y#erbark från innerbark 
hällt en kokhet barklag över barkstyckena? Hässjades barken 
på stället, eller forslades den omedelbart hem? Då man hässjade, 
hur satte man upp hässjorna? Vad kallades sådana hässjor 
(skavhässjor)? Huru länge fick barken sitta kvar? Huru 
gick hemforslingen till (med kördon, spjättarna hoprullade 
i mes eller svege eller löst kastade över klövjesadel)? Vad 
kallades de högar, i vilka man vid hemkomsten lade upp bar-
ken (furuhög, furukast)? 

Beskriv barkens beredning hemma vid gården! Förekom 
det, att man först efter hemkomsten skilde på ytter- ock inner-
bark, ock hur gick detta till (barkstyckena rullades på en kubbe, 
varefter ytterbarken skavdes bort)? Torkades barken omedel- 



218 LANDSMÅLSARKIVETS FRÅGELISTA 19 

bart? Lades barkskivorna i vatten, eller lutades de (betades, 
lakades)? Hur gick torkningen till (ute i solen eller inomhus, 
barkstyckena breddes ut på logar, golv ock logbalkar eller 
hängdes upp i hässjor eller på stänger, torkning i bastu, 
bräckning över glödeld)? Skulle bräckning eller rostning av 
barken ske över videkol? 

Hur förfor man med den till kreaturatöda avsedda furu-
bark, som man ej »ravlat»? Kokades den i gryta, varefter. 
ytter- ock innerbark med händerna revos från varandra? Hur 
använde man sedan innerbarken åt kreaturen? Använde man 
också det vatt&i, vari barken kokat? Vad kallades denna lag 
(f urul ag, b arklag)? Vartill använde man ytterbarken (bränsle)? 
Förekom det någon gång, att man på samma sätt beredde 
icke ravlad bark till människoföda? 

IV. Barkmjöl ock barkgryn. 

Hur förfors vidare med den furubark, som skulle malas 
till mjöl? Har den hackats sönder, stampats, tröskats, risslats, 
malts? Beskriv, hur arbetet utfördes, vilka redskap man an-
vände ock vilka benämningar som förekommo! 

Stampades barken i en stor trämortel? Vad kallades denna 
(barkbägare)? Eller använde man en fjärding, en så eller 
en bytta att stampa i?. Hur var stöten beskaffad (knivformigt 
eller tveäggat järn i änden)? Hände det även, att man slog 
sönder barken med yxhammare eller brynsten? 

Kallades barken efter denna första finfördelning mjöl, 
eller nämnde man så endast den bark, som förmalts? Hände 
det, att man åt finfördelad bark i mjölk (b arksull)? Hur 
benämnde man det genom förmalning erhållna mjölet (furu-
mjöl, skavmjöl, läcka)? Använde man det som det var, 
eller brukade man vattlägga det för att draga ur beskheten? 
Uttryck för den motbjudande smaken (gorrkådsmaken)? 
Hur gick urvattningen till (mjölet i rostkar, i såll, i säck fast-
bunden i någon bäck)? Benämning på hithörande redskap 
(läcksåll)? 
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Förekom det, att man tillsammans med, barken malde hac-
kade råg- eller kornas av årsskörden? 

Om användningen av barkmjöl till bröd se nedan kap. V! 
Om barkmjölets användning till annan människoföda än bröd se 
nedan kap. VII! 

Hur förfors med den bark, varav man ville bereda gryn 
(torkades den i ugnsgroven, bröts sönder, ströks över hyvel)? 
Vad kallades den hyvel, som man använde vid strykningen 
(strucke, stråkhyvel)? Beskrivning! Jfr frågelistan 22 (Trä-
slöjd)! Vad kallades det att på detta sätt riva gryn (strucka 
furu)? Vad kallades de erhållna grynen (furugryn)? Om 
maträtter beredda av furugryn se kap. VII! 

V. Barkbröd. 

Vilka olika benämningar hade man på barkbröd (bark-
subb, asse, barkkulor, barkbröd, skavbröd, furubröd)? 
Huru voro dessa bröd utbakade? Har bröd av enbart bark 
förekommit? Gräddades sådant bröd ute i det fria, på någon 
stenhäll, som eldades het? Varmed blandade man annars ut 
barkmjölet (med rågmjöl, kornmjöl, potatis, agnar, havremjöl, 
mäsk)? Vilka ämnen tillsatte man till degen för att giva den 
nödig seghet (kokhett vatten, kokad islandslav, välling av lung-
mossa, kokat linfrö, linfröknopp)? Vad kallade man dessa 
ämnen (klister)? Tillsatte man någon gång jäst till degen? 
Salt? Bakades barkbröd i form av kakor (ehuru tjockare än 
tunnbröd) eller i form av bullar? Förekom det, att barkbröd 
»krusades ut» som rån eller andra högtidsbröd? Äro fall kända 
motsvarande vad som förekommit i västra Jämtland, då ett 
slags våfflor gräddats av furugryn blandat med mjöl? 

Hur förvarade man barkbrödet (vikt ock hängande över 
stänger i stugutaket, brödjälle)? 

Jfr i övrigt frågelistan 16! 
Vad ansåg man i allmänhet om barkbrödet såsom närings-

ämne? Sades det, att man ej »bidde» på det? Att man blev 
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svag ock trött i benen (fotmod)? Att man blev gråd er eller 
grådig av bark ock annan nödårsmat? Att det behövdes lång 
tid för att äta av sig grådun? 

VI. Bröd av andra nödbrödsämnen än bark. 

Vilka olika sorters nödbröd fick man genom vidgad an-
vändning av sädesslagens växtdelar (ax, halm)? Beskriv till-
redningen av sådant bröd, som bereddes av mjöl av tröskad, 
men ej risslad ock kastad säd (dråsbröd); av de avhackade, 
men ej tröskade axen jämte en del av halmen (hackbröd, 
omakbröd); av agnarna (agnbröd, mäldbröd); av sådorna 
(sådbröd); av den hackade ock kastade halmen (halmbröd)? 
Jämför härvid Landsmålsarkivets frågelista 16! 

Vilka slag bröd tillreddes av rotfrukter, kokade ock mosade, 
eller av deras blast, färsk eller frusen (kålbröd, rovkakor, 
rovbröd, pärkålsbröd)? Beskriv deras tillredning! 

Vilka slags av lavar ock mossor användes vid tillredning 
av bröd (islandslav, renlav, brödmos sa, renmossa, skägglav, 
manlav, slånlav, påskrislav)? Beskriv, huru de insamlades, 
ränsades, lutades, vattnades, torkades, maldes! Använde man 
lavmjöl i annan föda än bröd (välling, pannkaka)? I vilka 
fall använde man lavarna kokade? Vad kallade man bröd av 
lavar ock mossa (mossbröd)? • Vad ansåg man om t. ex. is-
landslavens näringsvärde (1 tunna islandslav motsvarade 1/2  
tunna korn)? 

Vilka andra växter användes, när man behövde dryga ut 
mjölet (ärtväxter, skogsvicker, klöver, mjölontuppor, sälg, 
lind, tall; gräsarter: kvickrot, saltgräs, vildhavre; havssäv, säv, 
tistel, vägvårda; hundrova, kummin; brudbröd, knylrot, rabar-
ber, nässlor, almycke; ljung, lingon, blåbär; näckrosor, bock-
blad, missne o. s. v.)? Av vilka använde man både blad ock 
stjälkar, av vilka blommor, blad, toppskott, rotdelar? Känner 
man till, att följande eller andra frösorter, fröknoppar, hängen 
ock nötter använts för samma ändamål: frön av syra, av målla, 
av ogräs i allmänhet, linfröknoppar (Husar, knäpple), potatis- 
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knoppar, björkknopp, hasselknopp, hasselhängen, boknötter, 
ollon? Har det förekommit, att även nötskal förmalts till 
mjöl? Beskriv, hur det gick till, när här ovan nämnda vege-
tabilier användes vid brödbakning? Vad kallades de brödsorter, 
som man beredde sig av dem (homrebröd, grönbröd, grön-
kaka, mällebröd, gräsbröd, gränkaku, syronbröd, stamp-
bröd)? 

Av vilka andra ämnen beredde man bröd (mäsk, drank, 
benmjöl, fiskrom, fisk)? Huru tillgick därvid? Vad kallades 
brödsorterna (mäskbröd, drankbröd, benbröd, glödbröd)? 
Känner man till, att så onaturliga födoämnen som hästgödsel 
ock sågspån blandats i bröd eller annan anrättning, som för-
tärts av människor? 

VII. Andra nödtidsanrättningar än bröd. 

Vilka andra anrättningar än bröd ha tillretts av barkmjöl 
för att förtäras av människor (gröt, välling)? Vad kallades 
gröt ock välling av barkmjöl (furugröt, barkvälling)? Hur 
blandades barkmjölet ut (med korn- ock rågmjöl, kokad ock 
mosad kålrotsblast, mosade rovor, mosad fisk m. m.)? Beskriv 
så vitt möjligt tillredningssätten i varje särskilt fall! 

Vilka anrättningar utom bröd tillreddes av andra ämnen 
än bark, särskilt de i kap. VI berörda födoämn.essurrogaten? 

Känner man till vällingar ock soppor av målla (mäll-
stock, mällkål), av rov- ock kålrotsblast (kålvälling, kål-
sod, rovkålssod), potatiskål, halm, nässelblad (nässelkål), 
ollonmjöl (rogavälling), mossor ock lavar av olika slag (ren-
mossa, islandslav, lungmossa)? Gröt av halmmjöl, klöver, kål-
blast, syrgräs (syrgräsgröt)? Gröt av lav tillsatt med ben-
mjöl (benmjölsgröt)? Pannkaka av lavmjöl eller balmmjöl? 
Palt av målla? Beskriv i varje särskilt fall tillredningssättet! 
Kokades under nödårstider vattvällingen så tunn, att man gav 
den särskilda namn (tunnkokning, blänga)? 

Vilka nödårsanrättningar tillredda av andra ämnen än 
vegetabilier känner man till (soppa av fiskspad, kornmjöl ock 



222 LANDSMÅLSARKIVETS FRÅGELISTA 19 

fiskavskräde, fisksod, soppa av nötvåm, kaläunsäupe, soppa 
på ekorrar)? Förekom det, att man torkade ekorrar ock för-
tärde dem i stället för bröd? 

VIII. Bark som foder åt kreatur. 

Om nödfoder ock jälpfoder jämför de inledande frågorna i 
slutet av kap. Il Om bark jämför kap. II ock kap. III, sist-
nämnda kapitel särskilt vad tall barken beträffar! Observera 
slutet av kap. III! 

Användes mjöl av furubark åt kreaturen? Användes i så 
fall samma mjöl som det till människoföda använda? Hur 
användes det mjöl av furubark, som gavs åt kreaturen (till 
svinföda, till sleke åt korna)? 

Beskriv tillvägagångssättet, när man insamlade rönn- ock 
aspbark på våren, då träden savade! Hade man någon be-
nämning på skog lämplig att taga bark av (skavskog)? Fanns 
något särskilt ord för att beteckna den bark, som man tog 
på våren (lurskav)? Hur tillgick fällningen? avbarkningen? 
Rullades barkstyckena till lurar med instoppad mossa i ändarna? 
Lades de att »surna», eller torkades de i hässjor? Hemfördes 
de genast eller på vintern? 

Malde man barken till mjöl, eller gavs den åt kreaturen 
som den var? Hur förfors med den bark, som skulle malas 
till mjöl (torkades den i bastu, bultades, maldes)? Vad kal-
lades det erhållna mjölet (aspmjöl, skavmjöl, lurskav-
mjöl)? Gavs det åt andra kreatur än åt hästarna? Ansågs 
det vara särskilt kraftigt ock hälsosamt? Ansågs det motvärka 
vattusot? Hur förfor man med den bark, som ej skulle malas? 
Ställde man barklurarna i -Katten att mjukna ock skilde sedan 
ytter- ock innerbark? Gav man innerbarken uppkarvad eller 
sönderstött åt kreaturen? Torr eller i sörpa? 

Hur gick det till, när man på vintern måste skaffa bark 
åt kreaturen? Tog man både asp ock rönn eller företrädesvis 
rönn? Hur tillgick det vid fällningen? Åkte man ut i skogen 
på skidor, högg ner aspar eller rönnstolar, ock åkte man 
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sedan med litet i sänder till -  det ställe, där man gjorde lass-
högar? Kördes dessa sedan hem på långsläde eller stöttingar? 
Höggos stammar ock kvistar av i vissa längder? Huru långa? 
Buros dessa sedan in för att tina upp, så att man satt inne 
i stugan ock skavde? Var detta kvällsgöra, i vilket alla skulle 
deltaga? Vilka redskap använde man (kniv, lieblad, skav-
kni v)? Beskriv skavkniven! Huru kallade man den avskavda 
barken (skpm, lieskav)? Huru mycket skulle man skava för 
varje dag: till kvällsmålet åt korna? i värmningen? Gav 
man barkskavet enbart eller tillsammans med hö, halm eller 
mossa? Ansåg man, att särskilt rönnskav et var ett synner-
ligen kraftigt foder, som befordrade mjölkning ock gräddbild-
ning? Gav man korna även ett avkok av rönnbark (r ö nnlag), 
ock ansågs detta vara mycket kraftigt? Iakttog man försik-
tighet, när man först började utfodringen med rönnbark, enär 
det skulle hava hänt, att kor ätit ijäl sig av rönnbark eller 
druckit ijäl sig av för stark rönnlag? 

Hände det, att man på vårvintern måste skava bark ute 
i skogen, därför att det då ej längre bar att köra, så att man 
kunde forsla hem träden? Åkte man då ut på skidor tidigt 
på morgonen, medan skaren bar, ock stannade borta till kvällen, 
då det åter frös till? Hur inrättade man sig ute i skogen? 
Gjorde man upp eld under någon stor gran, bröt granriskvistar 
ock bredde ut vid elden, släpade fram de fällda träden ock 
satt sedan på granriset ock skavde? Huru förde man hem ska-
vet (i säckar på ryggen eller på dragsläde)? 

IX. Andra nödfoderämnen. 

Brukade man giva getterna ungtall (bet, tallbet), av 
vilken de fingo äta både riset ock barken? Gavs sådan »bet» 
(savlesta) någon gång åt korna som nödfoder? 

Brukade man använda ene såsom jälpfoder? Huru till-
gick insamlingen? Huru använde man detta foder (hackat åt 
getter ock får, eller kokades det, varpå lagen gavs i blöta åt 
korna)? 
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Tog man på våren kvistar ock skott av lövträd ock 
buskar, som hackades ock gavs kreaturen? Vad kallades detta 
(ha ck)? 

Brukade man på höstarna samla visset löv (fallöv, ble-
kenlöv) till foder? Var räfsade man ihop sådant (i ris, där 
lövskog börjat växa upp efter fällning)? Hade varje bonde 
sin särskilda fallöv splats? Förde man hem lövet omedelbart, 
eller räfsade man ihop det i högar, som man täckte med ris 
ock sedan körde hem på snöföre? Var det endast korna som 
fingo fallöv? Huru gavs det (i ämbar med varmt vatten på)? 
Ansåg man sådant löv vara nödfoder? Tog man det ändå 
varje år? 

Om lövtäkt se för övrigt frågelistan 7! 
Hur insamlades renmossa, med händerna eller med värk-

tyg? Stampades den ihop i k alar, som på vinterföret kördes 
hem? Gavs den med eller utan tillsatser åt kreaturen? 

Angående insamlingen av mossa se Landsmålsarkivets 
frågelista 7! 

Huru samlade man in lav? Högg man lavgranar i skogen, 
högg man av kvistarna, förde hem dem ock gav dem som de voro 
åt getterna? Hände det, att man på våren, då skaren bar, 
släppte ut getterna ock drev dem till skogs, där man fällde 
lavgranar ock lät dem äta? 

I vilken utsträckning använde man ljung? Huru gick in-
samlingen till? Huru använde man ljungen? Gavs den åt 
både kor, hästar ock småfä? Ansågs den som nödfoder? 

Användes hästgödsel som föda åt korna? Huru gavs den? 
Kokad i »sörpan»? Ansåg man den för närande ock beford-
rande för mjölkningen? 

Vilka andra här ovan ej nämnda ämnen gåvos som nöd-
eller jälpfoder åt kreaturen? 

Har det förekommit, att man under nödår tagit halmen 
av taken ock använt som kreatursfoder? Har sänghalm an-
vänts på liknande sätt? 
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X. Minnen från nödår. 

Utom sådana upplysningar rörande sakförhållanden ock 
språkliga uttryck, som i de föregående kapitlen efterfrågats, 
torde ännu på en ock annan• ort kunna anträffas personliga 
minnen eller i muntlig tradition fortplantade minnen från nödår. 
Dylika minnen, vare sig de röra märkligare tilldragelser ock 
ovanligare förhållanden inom orten, eller de gälla smärre drag 
ur folkets liv ock talesätt, måste uppdagas utan ledning av 
något allmänt frågeschema. För att dock ge några exem-
pel på sådana smärre drag ur folklivet, som härvidlag kunna, 
komma i fråga, må några uppteckningar av hithörande slag i 
sammandrag anföras. 

Under hungeråret 1812 hade en bonde i Brattbäcken i 
Tåsjö i Ångermanland ett pund korn över till sommarföda, 
sedan han sått. Varje lördagskväll »drogos» några handfyllor 
därav på handkvarnen för att blandas med barkbrödet till gröt. 
Det var hälgdagsrätt.1  

Från något av missväxtåren på 1860-talet mindes en bonde 
i Häggsjön. i Åre, född omkring 1860, att de i hans hemgård 
ej fått skörda något korn alls. Hans mor hade fått en kappe 
som gåva i en grannby, ock detta var allt korn som fanns i 
gården för hela vintern. »Den vintern kokade mor en gång 
en riktig kornmjölsgröt — jag minns den gröten än, hur god 
han var.» I den gården hushållades så, att det aldrig blev 
fullkomligt tomt.' 

I en gård i närmaste grannbyn, där man ej kunde hus-
hålla så väl, utan tog det allra sista som fanns, hällre än att 
höra barnen gråta efter mat, sade hustrun, när det var slut 
i härbärget: 

Int mjöldomt 
o int mussmörkromp, 
utan so snautt!' 

E. Modin, Gamla Tåsjö, Örebro 1916, s. 114. 
2  H. Geijer, Jämten 1916, s. 54 f. 

A. a. s. 53. Orden betyda: inte så mycket som dammet av mjöl, 
inte en messmörklump, utan så tomt. Formen kromp i stället för kli omp 
härmades som ett allmänt bekant individuellt uttalsfel hos den, som fällt 
yttrandet. 

14* —28287. Sv. landsm. Frdgelistor. 
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I en större gård i samma bygd hade bonden farit till en 
grannby, där det fanns från god åren sparat korn i byns maga-
sin, ock bytt bort sin bästa ko mot en tunna korn. Det var 
jämnt bytt. En tunna korn kostade då 30 riksdaler. När han 
kom hem ock hustrun skulle baka, föll degen sönder i smulor. 
Hon lade sig över bakbordet ock grät. Hela den vintern voro 
de alldeles kornlösa i den gården.' 

En bonde i Norrgård i Mattmar i mellersta Jämtland hade 
nyss tillträtt sitt hemman, då sju svagår i oavbruten följd 
kommo. När han ock hans hustru åto sitt barkbröd, kunde 
han gråta, när han tänkte på att han kunnat sitta i faderns 
gård ock äta godbröd. Men han ville inte be fadern om något. 
Det hade inte varit lönt häller. »Da ske ler deck möes»,2  
brukade fadern säga. Sonen visade ännu på 1910-talet bark-
mjöl av björk, som han bevarat som ett minne av de svåra 
åren. 

A. a. s. 55. 2  Ni ska lära er slita ont. 
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Skor ock skotillvårkning. 

I. Allmänt. 

Vilka olika slag av fotbeklädnad förekommo i orten av 
gammalt? Beskriv noga varje särskilt slag, hälst i samband 
med behandlingen av olika skotyper i kap. VI! Angiv, vid 
vilken tid olika nyare skomodeller kommit i bruk, om min-
net därav lever kvar! Angiv de benämningar, som i ortens 
mål använts om fotbeklädnad i allmänhet (skodon, skor, 
skobonad, benplagg)! För de benämningar, som använts 
om särskilda typer, t. ex. skor, kängor, stövlar, galoscher 
o. s. v., redogöres vid besvarande av de i kap. VI framställda 
frågorna. Angiv om möjligt fullständig böjning för alla före-
kommande ord ock tärmer! 

Vad kallade man ett par skor, kängor, stövlar o.s.v.: 
en omgång skor, ett omlag? 

Vilka uttryck ha funnits för att beteckna, att man inte 
har skor på sig: barfota, oskodd, barlästad, i strump-
lästen? Att ha skor, men inte strumpor på sig: gå bar-
skodd, kippskodd, slippskodd, att kippa, skröfsa? 
Finnas uttryck som skohålla sig, skoställd, skorik, sko-
lös, skoelak? Skaffa sig nytt på fötterna? Andra ut-
tryck, som röra fotbeklädnaden: tun gskodd, lättskodd, hal-
skodd, slepskodd, tätskodd? 

Hur uttryckts att taga på" sig skorna: sko sig, sko 
på sig? Att taga av sig: sko av sig, dra av sig skorna, 
stövlarna? Andra betydelser hos uttrycket sko sig? 

15-28287. Sv. landsm. Frågelistor. 
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Uttryck, som beteckna nötning av skodon: skonöte, sko-
slet, skoslitning? Olika uttryck för att skor gå sönder: 
»det har blivit ett grin på skon», »skon är uppsluppen»? 
Skon slipper upp? Skon är nött, sliten, trasig, itu? 
Skon lipar? 

Benämningar på dåliga skor: skoslever, slasor, hasor, 
håsor, bubbor, tätor, slarvskor, slinkskor, skor till 
slinks? Namn på skor med lossnade sulor: sulskiden? Vad 
kallades det att trampa ned baklädret på en sko: kippa ner, 
klacka ner skon? Vad kallades en nedkippad sko: sjafsa, 
slafsa, slöfsa? Beteckningar för att skon glappar: glappa, 
klafsa, kifsa, gläfsa, skon släpper i hälen, släpper 
hälen? Kan man säga, att den som går med glappande skor, 
kokar kalvkött? Att gå snett på en sko: sneska till, 
gå snett? Skon är snedgången, sneskig? 

Uttryck, som ange skons egenskaper: hård, skarp, 
skraptorr; sur som smask; stö'ren (om träskor, som ej 
följa foten åt, utan kännas som 'störar'); skorna äro riktiga 
trångstrupar? För stora, för små skor? Namn på sko, 
som klämmer: skoklämma? 

Uttryck för fotskador, orsakade av skodonen: skoskav, 
skognag, skavsår, skoträng, liktornar? Ömhet i föt-
terna: fotömma? Klämning av för trånga skor: skoträng, 
skotvång, skotjång? 

Vad kallade man redskap för avdragning av stövlar: 
stövelknekt, skodräng? Namn på redskap för pådragning 
av lågskor: skojärn, skohorn? 

Uttryck för knarr i skorna: knarr, knark, knirk, 
sprak? Motsvarande värb: bråka, knarra, knarka, knirka 
o.s.v.? Ansågs det förnämt att ha knarr i sulorna? Brukade 
man lägga in särskilda små läderbitar (av videbarkat läder) 
som fyllning i sulorna, för att de skulle knarra? Vad kallades 
dessa läderbitar? Funnos uttryck, som syftade härpå, t. ex. 
»lägg för 12 skilling knarr i skorna!»? Medel att ta bort 
knarr ur skor? 
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II. Materialet. 

Vad kallas det material, som användes vid skotillvärk-
ningen: skofång, skovirke? Menades därmed både läder 
ock tillbehör? 

Huru många olika slags läder skilde man emellan: platt-
läder, sulläder, smorläder, svartläder, vitläder, roas-
läder, ryssläder, vaxläder? Skilde man på skinn ock 
läder, ock vari bestod skillnaden? Vad kallades de olika 
sidorna av skinn eller läder: narvsida, närvsida, närv ock 
köttsida? Namn på tjockaste delen av en till sulläder gar-
vad hud: sulbänk? Vad menades med spegel på rossläder? 
Vad menades med hästskylt? 

Vilket material användes vid sammanfogningen av de olika 
delarna av skorna: becktråd, senor? Förekommo uttrycken 
trådsömmade eller sensömmade skor? Även om senor ej 
längre användes vid sammanfogningen? Fanns av ordet sena 
en biform sjen, använd i dylikt sammanhang? 

Hur tillvärkades en becktråd: beckrisp, skotråd, sko-
sno? Vad kallades tråden, varav den tillvärkades: skogarn, 
spanngarn? Hur snodde man tråden? Med handfiatan mot 
låret? Eller användes därvid en slända (snälla, snurribus)? 
Beskriv i så fall, hur denna såg ut! Höll man becket i bara 
handen, då man gned in tråden därmed? Kokade skomaka-
ren själv det beck han behövde, eller köpte han det? Jfr 
frågelista 18! Vad kallades den skinnlapp, som användes att 
gnida becktråden med: stråklapp, gnidlapp? Hur forma-
des becktrådens spets (risp)? Användes därvid borst? Vad 
kallades den del av becktråden, som ej kunde användas: risp, 
risptafs? Vad kallades en låda.  till förvaring av beck: beck-
riva, beckskreva? 

Hur preparerade man senorna, då man sydde med sådana? 
Med tänderna, eller med något särskilt redskap? 

Hur tillvärkade man pligg: pinnar, platar? Namn på 
olika slag av pligg, som förekommo, t. ex. grovpinnar, fin-
pinnar? Pliggtorkare? Namn på olika sorter av nubb, 
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stift eller spikar av järn eller mässing: tälnickor, tenlickor, 
tännickor, täx, murnubb, kardenubb? Varifrån anskaf-
fade man sådana? 

Tåhättor av metall? Hur kallades sådana? 

III. Värktygen. 

Räkna upp namnen på alla de olika redskap, som använ-
des vid tillvärkning av skodon! 

Fanns något gemensamt namn för 
varjehanda skomakerivärktyg: skored-
skap, skomakarbråte? Skomakar- 

"2  värkstad? Kallade man också det rum, 
där skomakaren arbetade vid sina besök 
i bondgårdarna, för skomakarevärk-
stad? Inredningen i yrkesskomakarens 
värkstad? Vad kallades den hylla eller 

annan ställning på väggen, där värktygen förvarades i värk-
staden: tavelett? Skomakardisk, skomakarbord, -tavla? 
Skomakarstol, skomakarsäte? Vad menades med skorna-
karkula? Andra belysningsanordningar? Skolåda, skorna- 

Fig. 1. Skomakar- 
hammare. 

Fig. 2. Värktyg för 
skärning. 

1 ock 2. Skomakarknivar. 
Beshyvel. 
Frånlöpare. 

6. Grovuppdragare. 

karlåda, skolåre, där värktygen förvarades under flyttning 
från en gård till en annan? 

Skärbräde, på vilket man skar till och putsade av lädret? 
— Blötbalja, läskbalja, sump eller sväll, i vilken lädret 
lades i blöt? — Hammare, skomakarhammare, med vil- 
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ken lädret bultades ock stift eller pligg slogos i? Se fig. 1! 
Namn på dess delar (pen, slagyta o. s. v.)? Klappstäd, 
klappjärn? 

Olika slags knivar? Se fig. 2! Raka ock krokiga kni-
var? Skomakarkniv, skomakarklinga, läderkniv, skinn-
kniv, krokkniv, krumkniv? Hurudana skaft hade kni-
varna? Andra redskap för skärning av läder? Beshyvel att 
skära av »besen» med (se nedan kap. V)? Frånlöpare, 
randskärare, beskärkniv att renskära den färdiga sulan 
med? Stiftkniv att draga ur stift med? Redskap att vidga 
ritsen i en sula med: grovupptagare, barnmorska? 

   

Fig. 3. Tänger ock 
hålpipa. 
Kniptång. 
Lädertång. 
Snörtång. 
Håltång. 
Hålpipa. 

  

  

s: 

 

Cirkel, passare eller andra redskap för att märka ut 
linjerna för sömmarna på ovanläder eller sula? 

Tänger av olika slag? Se fig. 3! Lädertång, spänn 
tång, falstång, klämtång, kniptång, lasktång, hovtång? 
Vartill användes de olika sorterna? Andra tänger för spe-
ciella ändamål, t. ex. håltång att göra snörhål med ock snör-
tång att fästa remskoningarna med? När började dessa an-
vändas? 

Håljärn (fig. 3); huggjärn, hålpipa, huggpipa, hugg-
stamp, stamp för att göra snörhål med? 

Anordningar att fasthålla arbetsstyckena med? Spann-
rem, strykrem, knärem? Spannklämma (fig. 4), sy-
krämma, laskracka,lasketång,läppatång, kajsa? Lask-
stock? Vad menades med ledstång?. 
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Sylar av olika slag? Se fig. 5! Namn ock användning 
fr de olika sorterna? Raka ock krokiga sylar? Vad kalla- 

Fig. 4. Spannklämma. 

des skaften på sylarna: sylhäft? Pliggsyl, pinnsyl, klack-
syl, hålpinnesyl (fig. 5: i), sticksyl (5: 2), tvärsyl, av-
lappssyl (5: 8), flatsyl (5:4), bindsyl, spannsyl, spånte- 

Fig. 5. Sylar. 
Klacksyl. 
Sticksyl. , 
Tvärsyl eller avlappssyl. 
Flatsyl. 
Spannsyl. 

syl (5: 5), pjäxsyl, häcklingssyl, sulsyl, durksyl? An-
giv, till vad ändamål de olika sorterna brukades! 

Fig. 6. Läst ock 
lästkrok. 

Tå. 
Bäll. 
Hals. 
Bak. 
Hysk. 

Olika slag av nålar: skärnål, stämmnål o. s. v.? 
Läster av olika form ock storlek? Se fig. 6! Vad kal- 



Fig. 7. Block för stövlar. 
1. För krökstövlar. 
2. För tungstövel: 

framblock, 
bakblock, 
kilar. 

Fig. 8. Sulhandske eller hantläder. 

Fig. 9. Värktyg 
för kallputsning. 
1 o. 2. Putsbolt. 
3. Föromputs. 
4. Spetsknåk. 
5 o. 6. Putskäppar. 
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lades de olika delarna av lästen: tå, bäll, hals, bak, bak-
ställning? Namn på den löstagbara delen ovanpå en läst: 
uppläst, hysk, hysken, vristkil, plös? Vad kallades de 
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läderbitar, som lades ovanpå lästen för att få skon att passa: 
hysk, hysken, löshysk, passning? Några sådana tillsam-
mans: hyskensätt? Krok att draga ut lästen ur skon med: 
lästkrok? 

Fig. 10. Värktyg för varmputsning. 
Klackf ummel. 3. Hålfotsfummel. 
Pliggfummel. 4. Kransbrännare. 

5. Besfummel. 

Fig. 11. Putsvärktyg. 
Rand- ock pliggfummel. 
Uppstickare. 
Föromtrissa. 

Block för utspänning av stövelskaft: spannblock, veck-
block? Se fig. 7: 2! Vad kallades dess olika delar: fram-
block, bakblock, kilar? Block för krökstövlar (se fig. 7:1): 
kräfta, block? Delarna av »kräftan»: kräftkäkar, klave? 

Hantläder, sulhandske (se fig. 8!) ock tumring, som 
användes vid tillvärkning av becksömsskor? 
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Putsvärktyg av olika slag? Se fig. 9-11! Pli g graka, 
rasp, filar, glasbitar? Namn på putsvärktyg av trä för 
kallputsning: trägnetter, putsholt? Andra benämningar 
efter användningen: sulputs, föromputs, bakomputs, spets-
knåk, spetskno för utjämnande av veck på ovanlädret o. s. v., 
putskäpp, putsviare för att glätta sulan? Borste, svart-
spuns för att bestryka sulans kanter med skomakarsvärta? 
Redskap för varmputsning: fumlar (drumlar) av olika 
slag, klackfummel, pliggfummel, hålfotsfum.mel, rand-
fummel, kransbrännare, besfummel? Andra redskap? 
Uppstickare, föromtrissa, bakomtrissa? Hur uppvärmde 
man fumlarna? Redogör för här ej upptagna redskap ock 
bifoga om möjligt teckningar, då det synes svårt att beskriva 
en sak med bara ord! 

IV. Skons delar. 

Räkna upp ock redogör för betydelsen av i orten före-
kommande benämningar på de olika delarna av en sko, känga 
eller stövel! 

Ovanlädret (se fig. 12), namn på hela ovanlädret: över-
läder, ovanläder, ommaläder, yveläder? Namn på de 

Fig. 12. Ovanläder 
till manskänga. 

Skaft. 6. Stropp. 
Foder. 7. Plös. 
Flyfoder. 8. Bakrem. 
Bård. 9. Besäts. 
Glidrem. 10. Tåhätta. 

olika delarna därav: 1) skaft, benling, krage, rövels; 
2) foder; 3) flyfoder, snörkängskanter; 4) bård; 5) 
glidrem; 6) stroppar, stroffar, stropplor, hällor; 7) 
plös, tunga, björ; 8) bakrem; 9) besäts; 10) tåhätta? 
Namn på foten till en sko eller stövel i motsats till skaftet: 
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fot, föte? Vad menas med reseft? Se fig, 13! Kan det 
också betyda skaft ock framstycke sammanfogade (hela nåt- 

Fig. 13. Ovanlädrets delar. 
Bakstycke ock reseft till sko; 
a) plösen. 
Bakstycke ock reseft till känga. 
Plös. 
Bakkappa. 
Tåkappa. 

lingen)? Framstycke ock bakstycke? Bakkappa, kappa, 
kapp, bakstanna, som sättes inuti skon (fig. 13: 4)? Tå-
kappa (fig. 13: 5), som sättes som styvning i skotån? Hur 
sågo stropparna ut? Huru voro de anbragta? 

Namn på remhålen i en sko eller känga: remhål, snör-
hål? Beslagen av stål eller mässing omkring hålen: snör- 

Fig. 14. Mönster 
till stövlar. 

Skaft till tungstövel. 
Reseft till tungstövel; 
a) tunga. 
Bakstycke till krökstö-

vel. 
Framstycke till krökstö-

vel. 

skoning, remskoning, remhålsskoning, skoning, snör-
märla, snörring, nitdobbel, snörtärne, rälker? Vad 
kallades beslagen, om de hade form av hakar: häktor? Be- 



Fig. 16. Skor i tvär-
genomskärning. 

Randsydd. 
Genomsydd. 
Pliggad. 

Ovanläder. 
Foder. 
Bindsula. 
Bindsulans spal-
tade kant. 
Rand (c krans). 
Bindsöm (b stift). 
Fyllning. 
Yttersula. 
Rits. 
Avlappssöm 
(c pliggrand). 

,2..#7  ...... 
/1  e. 
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nämningar på skorem: skotväng, åla, kängsnöre, skorem, 
skoband, kängrem? Namn på spännen ock söljor, som 
förekommo på gamla skor? Vad kallades spänntornet? 
Släjfar o. d.? 

Fig. 15. Rak sko, höger ock vänstersko. 
Tå. 
Bäll. 
Hålfot. 
Klack. 

Bakstycke ock reseft eller bak- ock framstycke till 
stövlar? Se fig. 14! Den uppskjutande tungan framtill på 
en tungstövel? Det styva fodret i ett stövelskaft (styvning)? 

Namn på den smalaste delen av stövelskaftet: pådrag, veck-
ning? Övre randen av skaftet: krage? 
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Bottnen: se fig. 15! Vad kallades den främre delen av 
skosulan: 1) tå, snyta, örken? Den bredaste delen av su-
lan: 2) ball? Har målet ordet fotabjälle? Den smalaste 
delen av sulan eller upphöjningen mellan sula ock klack: 
3) hålfot, vekfot, hals, svånga, kvarka? Skons bakre 
del: 4) klack, häl? Finns ordet il i betydelsen »häl»? 

Huru benämndes för övrigt de olika delarna av bottnen? 
Se fig. 16! Om namnen ärå olika för på olika sätt bottnade 
skor (rand- eller genomsydda, pliggade), torde detta angivas. 
Bindsula (3) med spaltad eller ospaltad kant? Rand eller 
krans (5) närmast under ovanlädret? Fyllning (6), mellan-
botten, mellansätt, mellansäte? Vad kallades styvning i 
hålfoten (gelänk)? Varav bestod den? Yttersula, halv-
sula, sålbotten (8)? Uttryck för sulans tjocklek i kanten: 
rast? En mycket tunn sula: plata? Klackkrans, som 
lades på den kullriga sulan under klacken? Klacklappar? 
Översta läderbiten i klacken? Namn på beslaget under klacken: 
klackjärn, häljärn, klackskolla, skrolla, sinka? Beslag 
under sulans tåspets: tåbeslag, tåskyddare, skoskyddare? 

Hade man samma benämningar på varandra motsvarande 
delar av foten ock skon eller olika? 

V. Skornas tillvärkning. 

Skildringen av skornas tillvärkning bör göras med tanke på 
särskilda skoslag, som komma att efterfrågas i kap. VI. För att 
undvika upprepning har den, som besvarar listan, frihet att an-
tingen redan i detta kapitel lemna beskrivning på särskilda sko-
slag eller att till kap. VI uppskjuta redogörelsen för sådant, som 
i detta: kapitel efterfrågas, blott han tillser, att det efterfrågade 
kommer med på ettdera stället. 

Brukade man taga mått på foten: märka sig skor, ta 
mått? Hur gick måttagningen till? Uttryck för att lägga 
ut mönster på lädret före tillskärningen: fälla ut? Att 
skära till läderbitarna? Namn på de läderbitar, som blevo 
över vid tillskärning: avslapp, spink? Tillskärning av sul-
läder? Blötning eller annan behandling? 
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Behandlingen av de tillskurna läderbitarna? Gjordes kan-
terna tunnare genom skärpning med kniv: att skärfla, skärf-
ling? Uttryck för att sammanfoga delarna: sy, sömma, 
sömbo, nåtla? Namn på arbetet: nåtling o. s. v.? 'Andra 
uttryck för att sammanfoga delarna: spanna, laska, spänta, 
spånta ihop, klyva läder? Angiv noggrant betydelsen av 
varje uttryck! Hade man olika uttryck för syning med enkel 
ock dubbel tråd? Namn på de olika slagen av sömmar på 
ovanläder ock stövelskaft (se fig. 17): stickning, stick, nåt, 
lask, lasksöm, bes, baksöm, lågsöm, pärlsöm, bruten 
nåt, spannsöm? Namn på söm med inlagd rem: bessöm? 

Fig. 17. Olika slags 1. 
söm. 

•  

Stickning. 
Bessöm. 
Lågsöm. 
Spannsöm. 

Vad kallades den inlagda remmen: bes, stråle? Hur av-
jämnådes denna, då sömnen var färdig (med kniv, med bes-
hyvel ock besfummel)? Uttryck för sömmens tjocklek i kan-
ten: sömrast? 

Hur gjorde man snörhål (stansa upp) ock satte in ringar 
eller hakar? Hur fästes fodret i skon? Övriga arbeten med 
ovanlädret, innan man började bottningen? . 

Vilka arbeten innefattas i att bottna: sula, klacka, 
pligga, stifta, nubba, sinka? Redogör i detalj för hur 
det gick till att bottna? Angiv skillnaden mellan olika sko-
sorter, t. ex. att såla en becksörassko, hur nävern fogades 
till bottnen, om den kläddes med en läderremsa (kvard)! 
Kallades detta att kvarda? Här upptages som exempel en be-
skrivning av förfaringssättet vid tillvärkning av randsydda skor: 

Den tillskurna bindsulan spaltas i kanten med en rits, 
kanten vikes upp (event. klistras över med väv), ock sulan 
pinnas fast vid lästen. Det färdignåtlade ovanlädret trädes 
över lästen, sträckes över denna med jälp av lädertång och 
pinnas fast vid sulan. Kanten på ovanlädret renskäres, så 
att man kommer åt att sy. Randen lägges intill kanten på 
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ovanlädret ock den uppvikta delen av bindsulan (jfr fig. 16 a: 4, ö), 
ock allt sys tillsammans med bindsöm. Undersidan ren-
skäres på nytt, en styv läderbit (pappbit), gelänk (fig. 18), 
lägges över klack- ock vristpartiet av bottnen, den övriga de-
len av fördjupningen innanför randen förses med fyllning, 
stråklappar (att fylla, material?). Yttersulan fästes vid 
den färdiga delen av bottnen, kanten renskäres efter lästens 
fason, ock en rits (ränna, skåra, grov, grob) drages upp 
längs kanten (tillställning). Ritsen bändes upp med grov-
upptagare, ock med styng i ritsen (avlappssöm, fig. 16 a: lo) 
sys sulan fast vid randen (avlappning, att avlapp a). Rit- 

Fig. 18. Gelänk. 

sen klistras till. sulan glättas, kanten jämnas av, randen 
behandlas med uppstickare eller föromtrissa (fig. 11: 3). Sedan 
stiftas bakom, den färdigbyggda klacken spikas fast, putsas. 
Sulans ock klackens kant (eventuellt också undersida) svärtas 
ock kall- eller varmputsas med putsholt eller fumlar. 

Alla avvikelser från denna arbetsordning vid tillvärkning 
av andra skosorter, genomsydda eller pliggade skor o. s. v. 
torde noggrant angivas. Vad menas med att pumpa, svicka, 
göra syskor på pums, vändsy? Uttryck som dra racka 
om sömnad på svåråtkomliga ställen? 

Beskriv tillvärkningen av stövelskaft, blockens använd-
ning, insättning av styvning, veckning! Beskriv tillvärk-
ning av helkrök(t)stövlar ock stövlar med skuren krök! Vad 
kallades de överskjutande snibbarna av lädret: stjärtar, hörn? 

Vad kallades de färdiga skodonen: skofång? 

VI. Olika skotyper. 

Redogör i särskilda avdelningar så utförligt som möjligt för 
i orten av gammalt förekommande skosorter, såväl för de mera 
vanliga som för dem, som på något mera anmärkningsvärt sätt 
avveko från de vanliga typerna! Beskriv noga varje särskilt 
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slag! Redogör för hur de skildes från varandra, t. ex. skor 
skodon utan skaft; kängor == skodon med skaft ock remmar; 
stövlar = skodon med höga skaft utan remmar; tofflor =- skodon 
utan bakkappa; galoscher = överdragsskodon o. s. v. Angiv nog-
grant ock fullständigt, hur orden sko, käng, stövel, toffel, 
galosch böjdes! Jfr inledningen till kap. VI 

Fig. 19. Skotyper. 
Kvinnosko. Boda, Dal. d) Manssko. Ingelstad, Skåne. 
Manssko. Häverö, Uppl. e) Kvinnosko. Ostervallskog, Värml. 

e) Kvinnosko. Ingelstad, Skåne. f) Manssko. Vånga, östergötl. 

Skilde man på olika slag av skor efter tillvärkningssät-
tet, t. ex. beeksömsskor, svenskskor, vändskor, tysk-
skor, pumpade skor, pumsskor, randskor, randsydda 
skor, genomsydda skor, durksydda skor, pliggskor? 
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Olika benämningar efter materialet, varav skorna till-
värkades: träskor, näverskor, läderskor, smorläderskor, 
svartskor, hudskor, älgskinnsskor, tygskor, halmskor, 
bastskor? 

Fig. 20. Krökstövel ock vec-
kad tungstövel. 

Fig. 21. Sko ock pjäxa. 
Sko från Sä-rna, Dal. 
Pjäxa från Överkalix, 

Norrb. 
Mönster till pjäxa. 
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Benämningar efter användningen: sommarskor, vinter-
skor, bälgskor, hälgdagsskor, söndagsskor, dansskor, 
vardagsskor, arbetsskor, kölskor, sjöstövlar, ridstöv-
lar, öv,erdragsskor? Benämningar efter den, som använder 
skorna: karlskor, fruntimmersskor, kvinnfolksskor, dam-
skor, pojkskor, flickskor, barnskor? 

Efter utseendet eller efter skotyp givna namn på olika slag 
av skodon (jfr den mera speciella behandlingen av vissa sor-
ter nedan i mom. a—e ock se fig. 19-21): spännskor, rem-
skor, snörskor, släjfskor, resårskor, resårer, knäpp-
kängor, bandskor; näverbottnaskor,tjockbottnade skor, 
dubbelbottnade skor, sulkängor; rövelsskor; näbbskor; 
langskaftstövlar, kortskaftstövlar, långstövlar, halv-
stövlar, veckstövla,r, tungstövlar, rakstövlar, krök(t)-
stövlar? Rundskor, rundkängor, lågskor, halvskor, 
högskor, kängskor, högkragskor, tunnskor, tunnkän-
gor, lappskor, finnskor, blötkängor, smällskor, tov-
skor, tusskor, raka skor, höger- ock vänsterskor; grov-
skor, finskor, primaskor, hemmagjorda skor, köpskor, 
märkskor? 

Vid beskrivningen torde särskilt följande grupper av sko-
don uppmärksammas: 

a. Högtidsskor. 

Använde man särskilda skor under bälgdagar ock vid 
fästliga tillfällen? Vad kallades de i så fall: hälgdagsskor, 
söndagsskor, dansskor? Voro dessa av samma typ som 
vardagsskorna, men nya, eller skilde de sig från dessa även 
i något annat avseende? I så fall huru? Förekom det, att 
de tillvärkades av annat eller bättre material, ock i så fall 
av vad? Avvek° de från den vanliga skotypen i fråga om 
sin konstruktion eller form? Voro de t. ex. mycket breda 
eller mycket smala, försedda med ovanligt höga klackar eller 
med klackar under hålfoten? Vad kallades sådana skodon? 
Förekommu svängda ock utsirade klackar, klackar av trä till 
läderskor, mycket smala eller breda klackar? Spändes skorna 

16-28287. Sv. landen. Frågelietor. 
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fast vid foten medelst spännen eller släjfer mot bruket vid 
vanliga skor? Beskriv de skospännen, som förekommo? Före-
kommo vändskor endast till hälgdagsbruk? 

Voro hälgdagsskorna försedda med prydnader av något 
slag, t. ex. utskurna klaffar, förklän , plesar, som täckte 
vristerna, långa, hängande stroppar i stövlar eller kängor, en 
kring fotöppningen inflätad rem, mäntelär, röda bandrosetter 
ovan vristen, långa, brokiga (t. ex. röda) genombrutna tungor, 
plösar, lysande tåhättor eller släjfer av annan färg än själva 
skon? Förekom konstsöm, d. v. s. i skinnet trädda röda 
ock vita skinnremmar? Begagnades en röd saffianskant, som 
'lyste fram i fogen mellan foten ock sulan? Pryddes skorna 
med utskurna mönster, som framhöllos genom underlag av 
rött ock vitt skinn? Förekommo målade skor eller skor för-
sedda med glänsande beslag? Skor av flera olikfärgade skinn-
sorter? Förekommo målade ock snidade träskor av ett eller 
annat slag som högtidsskor? 

Användes särskilda skodon vid vissa högtidliga tillfällen, 
t. ex. vid bröllop? Vad kallades de: brudskor? Varigenom 
skilde sig dessa skor från vanliga vardagsskodon? Rörande 
folktro om brudskorna jfr kap. IX! 

Hur skyddades ock förvarades högtidsskorna mellan de 
tillfällen, då de användes? Förekom det, att man bar skorna 
på vägen till t. ex. ett bröllop ock tog på dem först vid fram-
komsten? 

Har bruket att använda skodon över huvud sommartid 
fordom ansetts som lyx ock endast förekommit vid högtidliga 
tillfällen? 

b. Träskor. 

Vilka olika slag av träskor har man använt? Känner 
man trätofflor utan bakkappa? Träskostövlar med höga 
skaft? Helgj orda träskor, som voro helt ock hållet av trä: 
helträskor, träträskor, göingaskor? Halvgj orda trä-
skor, som voro gjorda av trä med vrist av läder: halvträ-
skor, läderträskor? Beskriv träskornas utseende, om de hade 
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trubbig eller spetsig näsa, hur bakstycket såg ut m. m.! När 
började man använda ovanläder, puta, på träskorna? Har 
man haft träskor med bara botten ock med en rem över 
vristen? Vad kallades kanten på en sådan träsko (brädda)? 

Fig. 22. Träskor. 
a. Skåne. b. Norge. 

Fig. 23. Träsko med vristrem. 
Jämtland. 

Jämför fig. 22 ock 23! Förekommo träskor med en rand av 
trä runt foten ock en tåhätteliknande överböjning framtill, 
allt av trä, utan någonting utom vristrem över foten? Vad 
kallades sådana skor? Vad kallades överböjningen över 
tårna? Vad kallades sådana träskor, som hade en upp-
höjning under ballen liksom fig. 22 a (klamp aträ- 

KIthekail, 

Fig. 24. Träskons delar. 
sk or)? Funnos olika benämningar ock utseende på trä-
skor för karlar, kvinnor, pojkar ock flickor? Förekommo be-
nämningar på träskorna av typen ala (= träskor av alvirke)? 
Användes träbottnar utan överläder, fastsurrade vid foten med 
en tross (sporre)? Vad kallades de (klamp)? Användes 

ibu;stts. 
tecdos tke,t,  

.714,41, 
J ke.,te,t I 
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träskor företrädesvis i vissa yrken (t ex. av smeder) eller vid 
vissa sysslor (t. ex. i ladugården)? Funnos särskilda träskor 
för sådant arbete som grävning ock vissa ladugårdssysslor (t. ex. 
arbete med gödsel ock vatten)? Benämningar ock utseende! 
Målade eller skurade man träskorna för att göra sig fin, ock 
kunde man använda dem vid t. ex. kyrkbesök? 

Fig. 25. Värktyg för träskomakare. 
1. Rödsked. 2. Navare. 3. Krumpis. 
4. Slätjärn. 5. Handyxa. 6. Täxla. 

7. Bandkniv. 

Vad kallades delarna på en träsko: botten, häl, klack, 
hålföte, slet, trov, näsa, tåläder, överläder, gjord, 
vri st, bakstyCke o. s v.? Se fig. 24! Vilket träslag anvädes 
vid tillvärkning av träskor (al, björk)? Funnos olika benäm-
ningar på den avsågade delen av en trästock, allteftersom den 
skulle användas till en eller flera träskor (trissa, entröing 
o. v. v.)? Vad kallades träskor, som gjordes av 1) kluvna, 
2) °kluvna bitar? Vad kallades dessa bitar, sedan man hug-
git till dem (ämnen)? Hur benämndes det att urholka trä- 
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skoämnet (rödja, gröpa, håla ut)? I fall läder användes, 
hur gjordes detta fast vid bottnen? Förs ågos träskorna med 
någon sorts beslag? Vad kallades de (gjord, näsgj ord, trä-
s k o gj ord)? Försågos träskorna med beklädnad under, i så fall 
av vad (läder, järnstift, tälnickor, nubb)? Brukade man 

Fig. 26. Träskotillvärkning. 

förstärka överlädret på en träsko genom att binda om något 
(ståltråd, järnband, bläekskena)? 

På vilka olika sätt tog man mått (mål) till en träsko? 
Fanns ett bestämt förhållande mellan längd ock höjd på en 
träsko? 

Beskriv till utseende ock användning de olika redskap 
(se fig. 25), som användes vid träskotillvärkning: nödja 
eller klubba, bålyxa, täxla, rödsked, naver eller borr, 
krumpis eller putsjärn, stötjärn, bandkniv, träsko- 
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märr, träskokubb, skärklabb! Hur gjordes träskoämnena 
fast i träskomärren (se fig. 26)? Med vad? Hade träsko-
makaren en särskild tumstock (mätstock)? Beskriv den! 
Hade skomakaren ett bestämt mått för längd ock höjd på 
träskor av normal storlek? Tillvärkade han något större för-
råd (förlag) av dylika? Förde han förteckning på sina kun-
der, ock höll han genom märkta pinnar (träskomål) reda på 
hur stora träskor var ock en behövde? 

e. Näverskor ock bastskor. 

Har man använt skodon helt eller delvis av näver? Se 
fig. 27! Vad kallades sådana: näverskor, kontskor? Vad 
för slags näver användes? Hur togs ock bereddes denna före 

Fig. 27. Sko ock 
stövel av näver. 

Värmland. 

användningen? Hur tillgick flätningen? Skilde man mellan 
skor med enkel ock dubbel flätning? Mellan näverskor, som 
endast gingo som en smal rand kring foten ock fasthöllos av 
ett näverband (hämpa) över vristen, ock kontskor, som voro 
flätade ända upp till vristen? Beskriv en näverskos utseende! 
Drog man en vidja genom kanten på sulan för att förstärka 
den? Brukade man lägga en rand av läder över sömmen för 
att skydda denna mot nötning? Vad kallades denna (kvard)? 
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Att lägga på sådan (att kvar.da)? Vid vilka tillfällen använ-
des näverskor? Fanns något uttryck, som anspelade på att 
de voro föga hållbara (näverskomil)? 

Förekommo skor med endast sulorna eller en del av dem 
gjorda av näver? Vad kallades de (näverbottnaskor, bjur-
sar)? Beskriv speciella anordningar, som i detta fall blevo 
nödvändiga vid tillvärkningen! Förekommo sulor av tågvirke 
till näverskor eller andra skor? 

Har man använt skor av bast (barkskor)? Beskriv i så 
fall deras utseende, tillvärkning ock användning! Har bast 
använts vid förfärdigande av andra skor, t. ex. näverskor, så-
.som mellanlägg eller medel för hopfogning? 

d) Pjäxor, hudskor m. m. 

Användes något slag av osulade skodon med rundsöm 
ovanpå ock framtill en uppstående nos (näbb, snyta, snyte)? 
Se fig. 211 Vad kallades dessa skodon (pjäxor, lappskor, 
tunnskor, kängskor, blötkängor, bandskor)? Fingo de 
någon gång namn efter den lädersort, av vilken de tillvärka-
des (t. ex. sälskinn sskor)? Vad kallade man deras delar 
(botten, drag, ovanläder, baköl, skaft, styvning, tunga)? 
Beskriv tillvärkningen, använda redskap, som ej förut om-
nämnts, samt användningen! Brukade de 'särskilt användas 
vid skidåkning? Kallades de då skidpjäxor, skidskor eller 
dyl.? Förekommo skodon av denna grundtyp, men försedda 
med botten av sulläder? Vad kallades de? Användes fot-
lappar (skoklutar, skoslarvor)? Hur förfärdigades de, 
ock vid vilka tillfällen användes de? Hur gjordes pjäxan fast 
vid foten (med rem, skoband, kängband, pjäxband)? Vad 
kallades den ögla, varigenom remmarna på en pjäxa löpte 
(anick, skolycka)? Hur tillvärkades skobandet? Vad kalla-
des den tofs, varmed skobandet slutade (vippa)? Hur lin-
dades skobandet om benet? 

Begagnades hö, halm eller trasor som fyllnad i pjäxorna? 
Vad kallades skohöet (lapphö, skofoder, skodoss, sko- 
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boss)? Av vilka växter skulle det tagas? Hur skulle det 
torkas ock beredas? Hur lindades det om foten? Beskriv 
handgreppen vid inläggningen av skohöet! 

Användes benläder (benlingar)? Beskriv i så fall de-
ras utseende, tillvärkning ock användning! 

Förekommo skor förfärdigade av ogarvat läder med fast-
sittande har? Vad kallades de (tussar, tusskor, fättje-
tussar, fättjeskor, fetaskor, ludenskor, remskor, lapp-
skor, sälskinnsskor)? Varav förfärdigades de (av ben-
lingar, bällingar, brindbeningar, fättjar, kosickor, 

a b c 
Fig. 28. Hudsko från Runö. 

a. Skon tillskuren. b. Etop vikt ock sydd. c. Färdig. 

härnor)? Vad kallades delarna av en sådan sko? Hur fast-
hölls den vid foten? Redogör för utseende, tillvärkning ock 
användning! 

Förekommo skodon skurna ur ett enda stycke? Se fig, 
28! Vad kallades de (hudskor, sälskor, ankelskor)? Vad 
kallades den mall, varefter de tillskuros (skomärke)? Ut-
seende, tillvärkning ock användningl 

Förekommo skor tillvärkade av den helfladda bakbens-
huden av ett djur? Efter vilka djur? Vad kallades sådana 
skor (fit-skor, skrävlingar)? Utseende, tillvärkning ock an-
vändning! Se fig. 29! 
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Använde man tygskor, tillvärkade av tyg i pjäxmodell, 
ock vad kallade man dem (ludor, laddar)? 

b c 
Fig. 29. Skrävling från Runö, 
a. På pack. b. Avtagen. c. Färdig. 

Begagnade man av gethar stickade skor, helt överklädda 
med läder? Vad kallades de (luddor; tusslor, fjässlor)? 

Förekom fotbeklädnad av tunt läder, fasthäftat vid 
strumpan? Benämning (passlor)? 

Beskriv andra möjligen förekommande slag av primiti-
vare skodon! 

e) Tofflor. 

Användes något slag av tofflor, tåtor? Beskriv deras ut-
seende: med eller utan klack, med styv eller mjuk sula, med 

Fig. 30. Tofflor. 
Den översta från Vingåker. 
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eller utan bakkappa o. s. v.1 Se fig. 30! Av vilket material 
tillvärkades de? När ock var användes de? Förekom det, 
att man skar av skaften på utnötta kängor eller stövlar ock 
sedan använde fötterna därav som ett slags tofflor? Vad kal-
lades de (stövelskor, slevor)? Vad kallades en gammal 
toffel (sj af sa)? 

f. Ytterskor. 

Användes galoscher. (kaloscher) av läder eller annat 
material? Hur tillvärkade man dem? Vid vilka tillfällen an-
vände man dem? Vilka andra namn hade man för yttersko-
don: utanskor, utanpåskor, utanpåstövlar, ytterstövlar? 

Förekommo några slag av pampuscher eller bottiner 
(snodderbottningar)? Beskriv deras utseende, tillvärkning 
ock användning! Knäpptes skaften på yttersidan med knappar? 

Förekommo andra slag av ytterskor, t. ex. snösockor, 
skoträlingar, halmskor, tossor? Deras utseende, tillvärk-
ning ock användning? 

Förekommo ett slags halva ytterskor, som endast täckte 
främre delen av foten ock som användes vid skidåkning? Vad 
kallade man dem: rännluddor, tåluddor, laddor? Hur 
voro de gjorda? 

VII. Skovård ock skolagning. 

Hur förvarade man skorna, då de ej användes? Varmed 
brukade man smörja dem för att göra dem starka ock täta: 
smörja, skosmörjning, smörning, fett, talg, tjära? Bru-
kade man svärta skodonen med sot e. d.? Vad kallades det 
att smörja in dem med tjära (att tjärbrå skorna)? Vad be-
tydde det att brasa in tjäran? Benämningar på redskap för 
rengöring av skor: skoborste, skostråk? Hur sågo dessa 
ut? Vad sade man, om skorna drogos samman genom fukt-
ning ock torkning (sukta)? Vad kallades sådana skor (sukt-
skor)? Vad kallades det att genom en inslagen läst utvidga en 
sko, som blivit sammandragen: lästa upp, blocka ut, blocka? 
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Brukade man laga skor i hemmet, eller utfördes detta 
arbete av yrkesmän? Om yrkesskomakare jfr VIII! Benäm-
ning på arbete: laga, lappa, flicka? Vad kallades speciella 
delar av arbetet: tåstöta, snubba, klacklaga, klacka, 
sula, kvarda? Vad kallades en lapp ovanpå skon: bot, 
sköt, sinka? Lapp på sulan: lapp, katt, sköt, tåstöt? 
Vad kallades det att sätta ny fot till ett gammalt stövelskaft: 
försko, framförsko, vidsko, förfota? Namn på den nya 
foten: franaförskoning, förskoning, vidskoning? Styc-
ket baktill av den nya foten (bakskav)? Hur benämnde man 
det att sätta läder ovanpå ock låta det gamla trasiga sitta 
kvar under (överkappa)? Vad kallas en förstärkning över 
tån: tåhätta, tåläder? Att sätta på en sådan (att tå-
hätta)? Förekommo sådana av bläck eller koppar? 

VIII. Yrkesförhållanden, yrkesutbildning. 

Vad kallades arbetet att göra skor: skomakra, skomra? 
Vad kallades yrkets utövare: skomakare, skommare? Vilka 
andra benämningar kunde förekomma på de yrkesmässiga sko-
makarna i motsats mot dem, som arbetade med skomakeri 
till husbehov: skoflickare, lappskomakare? Kan det sist-
nämnda ordet också användas om den, som gör lappskor (jfr 
kap. VI d)? Funnos särskilda benämningar på skomakare, 
som förfärdigade vissa slag av skodon: svartskomakare, 
tussmakare, laddmakare, träskoman? Öknamn: beck-
ryckare, beckängel, skomakarslärka? Känner man or-
det skomakare som namn på en fiskart (sutare) eller en skal-
bagge? Har man å andra sidan kunnat kalla en skomakare 
för sutare? Namn på enskilda skomakare! Skomakar-Pälle, 
Skomakar-Agust? Vidare hustrun: Skomakare-Fia(n)? 

Brukade sockenskomakarna förfärdiga skorna i hemmet, 
eller foro de omkring från gård till gård ock stannade på 
varje plats, tils gårdens årsbehov av skor var förfärdigat? 
Redogör för hur detta sista förhållande var ordnat, ifall det 
förekom! Under vilka årstider förekom det mästa arbetet? 
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Brukade bönderna tinga på skomakaren långt i förväg? 
Hur försiggick färden från den ena gården till den andra? 
Hur var förhållandet till gårdens folk ock till andra yrkes-
män, t. ex. skräddare? Hade skomakarna några särskilda 
ord för att uttrycka, att man hade bättre med maten under 
arbetet i bondgårdarna än hemma hos mästaren (att f et-
såla)? Fingo skomakarna svärja en s. k. becked, med 
löfte om att ej försnilla läder eller annat material? Hur 
lydde den? 

Använde skomakarna sins emellan ett slags skomakare-
språk, som ej förstods av det övriga gårdsfolket? Uppteckna 
så många ord som möjligt av dylikt språk, ock angiv ordens 
betydelse! 

Arbetade ,skomakaren ensam eller använde han medjäl-
pare, gesäller ock lärp oj kar? Beskriv gesällutbildningen 
så utförligt som möjligt! Vid vilken ålder kommo pojkarna 
i skomakarlära? Måste en lärpojke alltid in till en stad för 
att stå i förbund? Förbundare? Hur behandlades de? 
Med vad slags arbete fingo de börja (t. ex. med att spanna 
ihop odugliga läderbitar)? Kallades detta att »spanna rac-
kams päls»? Hur fortgick sedan yrkesutbildningen? Hur 
länge dröjde det, innan lärpojkarna fingo avlägga gesäll-
prov ock gesällerna mästarprov, om sådana förekommo? 
Varav bestodo dessa? Vilka fördelar medförde avlagda prov 
för lärpojken ock gesällen? 

Har man några minnen av att vissa personer voro för-
ordnade att granska skomakarnas arbete ock se efter, att de 
lemnade ett fullgott arbete? Vad kallades sådana personer 
(sko skådare)? Kunde de ådömma dem, som lämnade ett un-
derhaltigt arbete, att betala böter? Vartill användes bötes-
medlen? 

Folkminnen rörande skor ock skomakare. 

r det föregående ha i olika sammanhang berörts åtskilliga 
frågor rörande sådana folkminnen, soni kunna vara anknutna till 
skor .ock skomakare. Till dessa frågor om folkminnen, 'SOM na- 
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turligtvis ej avsett att på något sätt vara uttömmande, fogas i 
detta slutkapitel ytterligare några frågor, som emellertid likaledes 
blott avse att tjäna som exempel ock uppslag. 

Förekommo gåtor rörande skor, skomakare ock skoma-
keri, såsom t. ex. följande: 

Svin 
drar lin 
kringom trä 
igenom fä 
ok genom tätaste björkskogen mä. 

Återgiv ordspråk, ordstäv ock talesätt om skor, som före-
komma i ortens mål, t. ex. »bättre en blemnia på foten än 
en skrynkla på skon», »bruden dansar i de skor hon har», 
»skomakarns käring ock smedens märr ha de sämsta skorna», 
»skomakare bliv vid din läst!», »sådant läder skall sådan smörja 
ha», »ben efter fä ock tussor efter föret», »den dummaste, 
som någonsin gått i ett par skor», »springa som en kipp-
skodd loppa», »förrän fan fått skorna på», »du måtte ha fått 
fel sko på dig på morgon»! 

Uttryck som barfotalasse, Skolös Pär (= björnen) o.s.v.? 
Återgiv sagor, sägner, visor ock andra folkminnen, i 

vilka skor spela någon betydande roll, t. ex. sjumilastövlar, 
lyckans galoscher, danser i blodiga skor o. dyl.! Om den 
elaka käring, som på fans uppdrag vållade gräl mellan äkta 
makar ock därför fick ett par skor, som fan försiktigt räckte 
henne på en stång (Sko-Ella i Tensta kyrka)? 

Återgiv barnvärs ock andra ramsor angående skor, t. ex. 

Sko-klacken 
i kyrk-backen. 

Sko, sko liten häst; 
i morgon blir det vinter, • 

ock då blir det frost, 
ock då blir skorna dyra; 
då kosta de en ock tjugofyra. 

Bygga bo, 
lappa sko, 
mäta barn i skäpptals. 
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Har man känt till någon polskmelodi, som man kallat 
för »skomakarn»? Hur lydde täxten till denna? T. ex. 

Skomakarn, skolådan, 
lästknippan ock pinnsyln, 
sömmavanten ock tumtuaringen 
ock gå till flickor i månans sken. 

Finnes något minne av att man i julhalmen brukat leka 
mussla sko? Andra lekar med skor? 

Finnas minnen av seder ock bruk, vari skorna spelat en 
roll? Har man på julaftonen brukat kasta sko för att ut-
röna, vilken av husets folk som skulle dö under året? Finns 
något känt exempel på att ett par nya skor lagts i likkistan 
hos den döde? Brukade man skydda sig mot maran genom 
att på kvällen placera sina skor i en viss ställning? Har det 
ansetts farligt att placera skorna på bordet? Är den seden 
känd, att de unga »gubbarna» (gifta männen) stulo friarens 
skor, sedan det »blivit visst» mellan fästefolket, varpå friaren 
fick lösa igen sina skor med en pänningsumma? Anordnades 
ett kalas för dessa pängar? Förekommo andra skämt med 
friarens skor? Brukade fästfolk ge varandra skor, eller an-
sågs det tvärtom att en sådan gåva kunde medföra fara för 
att trolovningen slogs upp? Vilka föreställningar ock bruk 
voro förknippade med brudskorna? Har man t. ex. brukat 
lägga ett mynt i brudens sko ock varför? Ansågs det före-
båda lycka i äktenskapet, om bruden på bröllopskvällen dan-
sat sönder sina skor? Hur gick det till, när brudskorna togos 
av? Finns i dialekten någon motsvarighet till uttrycket »stå 
under toffeln», ock kunna härmed sammanhängande föreställ-
ningar spåras? 

Andra tydor ock föreställningar, som kunna vara för-
knippade med skor ock skomakare? Trodde man sig _av det 
sätt, varpå skorna nöttes, kunna sluta sig till vissa karaktärs-
drag hos skornas ägare? En girig sliter skorna mäst på in-
sidan, en lättsinnig person eller en slösare mäst på utsidan 
o. s. v.? Den, som sliter hål mitt på sulan, blir rik? 
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Finnas minnen om byskomakare, som varit kända historie-
berättare eller spelmän? 

Illustrationerna till denna frågelista, utom fig. 24, 26, 28 
ock 29, äro gjorda efter skisser utförda av fil. mag. M. Eriks-
son, fig. 19, 21, 22, 23, 27 ock 30 efter föremål i Nordiska Mu-
seets samlingar, fig. 25 efter teckning i »Skrifter utgivna av 
Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Hög-
skola» IV till en uppsats av A. MuMn: »Träskomakeriet i Span-
narps socken, Halland». Från samma källa äro fig. 24 ock 26 
lånade. Fig. 28 ock 29 äro lånade från E. Klein: Runö (J. A. 
Lindblads förlag, Uppsala). 
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INNEHÅLL. 

Titelblad. 
Inledning 

 

 

Promemoria vid besvarandet av frågelistorna 
Mjölkhushållning 

Olika slag av mjölk 6. Maträtter i vilka mjölk in-
gick som en viktig beståndsdel 8. Mjölkens förvaring; 
gräddbildningen 9. Beredning av smör 11. Beredningen 
av ost 12. Beredningen av messmör 14. 
Tröskning s  15 
Personerna i gården ock byn  » 20 
Himlavalvet ock väderleken  » 23 
Tid ock tidsindelning  » 27 

Dygnet 27. Veckan ock månaden 30. Året 31 
(årsindelning utan uppenbart samband med den kristna 
kalendern 32, den kristna kalendern 33). 
Brännvinsbränning s  38 
Löv- ock mosstäkt  » 41 
Gruvor  » 46 
Renlighet  » 55 
Tilltal ock hälsningar  » 64 
Handel ock livet på färdvägar  » 68 
Fäbodväsen  » 74 

Allmänt 74. Fäbodvallen ock omgivningarna 76. 
Byggnader 79. Organisation 82. Livet på fäbodvallen 
85. Flyttningarna 87. Vallningen 89. Sägner ock folk- 
tro 92. 
Eld ock eldgörning s  94 

Allmänna frågor 94. Elden i människans tjänst 96. 
(Göra eld 96, elden på härden 103, elden i det fria 105, 
övriga mera speciella användningen av eld 107). Vådeld 
108. Eld ock ljusfenomen i naturen 109. Folkminnen 
rör. elden 109. Talesätt ock liknelser om elden 112. 
Bin ock biskötsel s  113 

17-30341. Sv. landen. Frägelistor. 
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Hägnader s 120  • 
Olika uttryck för inhägna 120. Namn på inhäg-

nade områden 120. Namn på stängsel i allmänhet 122. 
Gärdselvirke ock uppförande av gärdesgårdar 122 (virket 
122, gärdesgårdens uppförande 125). Stängseltyper 129 
(gärdesgårdar i egentlig mening av störar ock gärdsel 129, 
stängsel av lodrätt ställt virke 133, av liggande stockar 
eller plankor 134, av fällda okvistade träd ock buskar 
135, av levande växter 136, av sten ock jord 136). 
Rörliga stängsel ock öppningar i hägnader 138. Anord-
ningar för att kliva över hägnad 141, gärdesgårdsyn 
141. Övertro knuten till hägnader 142. Talesätt om 
gärdesgårdar 143. 
Brödet ock dess tillredning s  145  

Inledande frågor om bakning 145. Allmänna frågor 
om brödet 146. Bakugnen ock bakredskapen 148. 
Varav bereddes bröd? 157. Deg ock jäsning 159. Bröd-
ämnets behandling före gräddningen 162. Gräddningen 
165. Brödets behandling efter gräddningen 167. De 
olika brödslagen ock deras tillredning 169 (vanligt 
vardagsbröd 169, högtidsbröd 171, bättre eller mera 
sällan bakade slag av vardagsbröd 174, maträtter som 
stå på gränsen till bröd 175, paltbröd 175). Folktro 
ock folkseder rörande bröd ock bakning 176. Talesätt 
ock liknelser 178. 
Kolning s 178,  

Kolveden 178. Kolbottnen 180. Resmilan 181. 
Liggmilan 183. Andra anordningar för kolning 185. 
Kolningens förlopp 185. Utrivning 188. Livet i kolar-
kojan 190. Utkörningen av kolen 192. Kolarens ar-
betsvillkor 193. Folkminnen rör. kolning 193. 
Tjärbränning s  195  

Inledande frågor 195. Hopsamlande ock -beredning 
av tjärveden 196. Olika tjärbränningsmetoder 197 
(bränning i långsträckta gravar eller trummor 198, i 
runda gropar eller tjärdalar 200, tjärbränning i mila 
203, i slutet kärl 206). Tjärans behandling • efter brän-
ningen 208. Tjärans användning 209. Seder ock 
skrock vid tjärbränning 210. Övriga folkminnen rörande 
tjära 212. 
Nödbröd ock nödfoder s  213  

, Inledande frågor 214. Bark 215. Barkens insam-
ling ock behandling 216. Barkmjöl ock barkgryn 218. 
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Barkbröd 219. Bröd av andra nödbrödsämnen än bark 
220. Andra nödtidsanrättningar än bröd 221. Bark 
som foder åt kreatur 222. Andra nödfoderämnen 223. 
Minnen från nödår 225. 

20. Skor ock skotillvärkning s 227 
Allmänt 227. Materialet 229. Värktygen 230. Skons 

delar 235. Skornas tillvärkning 238 (högtidsskor 243, 
träskor 244, näverskor ock bastskor 248, pjäxor, hud-
skor m. m. 249, tofflor 251, ytterskor 252). Skovård 
ock skolagning 252. Yrkesförhållanden, yrkesutbildning 
253. Folkminnen rörande skor ock skomakare 254. 

Följande frågelistor fås från landsmålsarkivet. T. o. m. 
maj 1930 äro utgivna: 

Strumpor, vantar, handskar m. m. 
Träslöjd. 
Bysmide och hovslageri. 
Skidor, snöskor, skridskor m. 131. 

25: Slåtter. 
Hyttor. 
Jordens bearbetning. 
Idrottslekar I. 
Rörelse. 
Vatten och vattendrag. 
Uppfostran. 
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Tableau des sujets traites. 

Soins du lait. 
Battage di b16 
Les personnes de la ferme et du village. 
Le ciel et les temps. 
Le temps et sa division. 
Fabrication de l'eau de vie. 
Mcolte de feuillage et de mousses. 
Les mines. 
Propret (personnelle et dans la maison). 
Salutations. 
Commerce et voyages. 
Påturage dans les montagnes. ' 
Le feu et comment on le produit. 
Les abeilles. 
Clötures dans les champs. 
Le pain et sa fabrication. 
Carbonisation du bois 
Fabrication du goudron. 
Pain et fourrage de disette. 
Chaussure et fabrication de diverse s sortes de chaussure. 
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