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Äldre svensk brödkultur 
i belysning av 1880-talets allmogebröd. 

Av ÅKE CAMPBELL. 

Förord. 

Brödet är ett kulturelement, som i hög grad är ägnat att belysa 
ett folks kulturart, särskilt dess traditionella hushållning och livsföring. 
Samtidigt ger det värdefulla inblickar i folkkulturens beroende av den. 
allmänna historiska utvecklingen å ena sidan och de naturgeografiska 
förhållandena å den. an,dra. 

I det följande skall försöket göras att beskriva, systematisera och 
kartlägga den svenska, från, äldre tider n.edärvda brödkulturen. Härvid 
skola särskilt observeras de historiska och kulturgeografiska samman-
hangen,. De naturgeografiska faktorerna, ehuru av stor betydelse för 
brödsädesodlingens och hushållnin,gens art, skola däremot icke närmare 
behandlas. 

Med bröd avses här v a r da gsbr ö de t. De icke vardagliga 
bröden, högtidsbröden liksom nödbröden och andra specialbröd, som 
avvika från det som är alldagligt, kunna ej så som vardagsbröden, anses 
representera ordinär brödsädesodling, hushållning och livsföring inom 
ett visst område eller för en viss epok. Högtidsbröden ha sitt förnämsta 
forskningsvärde på det etnologisk-sociologiska och folkloristiska områ-
det, emedan form och utsmyckning och särskilda bruk vid brödens 
servering och förtäring sammanhänga med helt andra uppgifter än den 
att tillfredsställa hungern. 

Vad nödbrödet beträffar är detta visserligen ett matbröd liksom 
vardagsbrödet, men det är ej representativt för tiden och landet ifråga, 
så vida ej nödåren bli så många och sammanhängan,de, att de komma 
att prägla en, hel epok. 

Att vid karakteristiken. av en, tids brödkultur konsekvent bygga 
på vardagsbrödet, framstår desto nödvändigare, som man kan. konsta-
tera vissa historiska samband mellan högtidsbröd, vardagsbröd och 
nödbröd. En äldre tids högtidsbröd har ej sällan blivit en. senare tids 
vardagsbröd, och en, äldre tids vardagsbröd kan tillfälligt dyka upp i en 
senare tid som en art sparsamhetsbröd eller nödbröd.' 

1) Att man vid tider av brist kan återuppliva äldre, primitivare brödtyper 
har framhållits av Nils Keyland i Svensk allmogekost, Stockholm 1919. K. Vilkuna 
har i en uppsats, Kaltiaisen historiaa i Kalevalaseuran vuosikirja, 1934, s. 230 if., 
diskuterat uråldriga bröds uppträdande i sen tid som festbröd eller rituella bröd, 
varpå exempel finnas i bl. a. finsk och rysk brödkultur. Sej övrigt om vardagsbrödet 
som representant för brödkulturen Åke Campbells framställning Bröd och bak i 
Gruddbo på Sollerön, tillägnad Sigurd Erixon, Stockholm 1938, s. 453 ff. 

1-443852. Sv. landsmål. 



2 ÅKE CAMPBELL. 

Vardagsbrö dets historia i Sverige kan för äldre tider tecknas vä-
sentligeii endast indirekt. De arkeologiska fynden av bröd äro mycket 
få, och om deras värde som representanter för traditionell brödkultur 
veta vi intet. De litterära beläggen i den isländska forntidslitteraturen 
ge åtskilliga värdefulla upplysningar om vad som kunnat vara tradition 
på Island och i Norge och därmed sannolikt även haft motsvarigheter i 
Sverige. Upplysande, men på ett indirekt sätt, äro landskapslagarnas 
och annan medeltidslitteraturs omnämnande av bjuggbröd, rågbröd, 
vetebröd etc. samt av sädesarter och sädesodling utan att därför be-
stämda brödtyper tecknas. 

Först i Olaus Magnus' Historia de gentibus septentrionalibus, 
Rom 1555, möter ett försök att beskriva bestämda brödtyper och att 
karakterisera brödkulturen i svenska landsändar. Tyvärr har denna 
viktiga källa, den äldsta beskrivningen av nordisk brödkultur, hittills 
icke kommit brödforskningen till godo. Nils Keyland har i sitt omfat-
tande arbete om Svensk allmogekost liksom flera andra författare följt 
en felaktig översättning av Olaus Magnus' framställning om brödet på 
1500-talet, varigenom det historiska perspektivet på svensk brödtradi-
tion snedvridits. 

0. J. Bromans framställTking Om Bröd och thes Beredelse i Glysis-
vallur utgör en komplettering för Norrlands del av Olaus Magnus' upp-
gifter, somigälla huvudsakligen Göta- och Svealand. Broman ger en helt 
realistisk bild av Hälsinglands allmogebröd under stormaktstiden. Den 
rika lantbrukslitteraturen och reseskildringarna från 1700-talet lämna 
många bidrag till kännedomen om brödsäd och bröd. Här märkas 
Hillphers, Linne, Barchus, Kalm m. fl. Särskilt värdefull är Johan 
Fischerströms artikel om bröd i dennes Nya Swenska Ekonomiska Dic-
tionnairen III, Stockholm 1781: Framställningen överträffar i detalj-
rikedom och systematisk uppordning vad man annars finner om bröd 
i de utländska encyklopedierna vid denna tid. I den svenska 1800-tals-
litteraturen ingår ej något arbete, som i historiskt värde motsvarar 
Fischerströms framställning. Först Nils Keylands monografi 1929 
över den svenska allmogekosten behandlar brödet utförligt med an-
förande av en del uppteckningsmaterial utan att likväl eftersträva 
någon konsekvent systematisering. Flera med fina detaljer gjorda bröd-
beskrivningar, särskilt från Värmland, samt många hänvisningar till 
litterära belägg göra Keylands arbete till en värdefull forskningskälla. 
Som inledning har Keyland lämnat ett sammandrag av A. Maurizio, 
Die Getreidenahrung im Wandel der Zeiten, Zarich 1916. 

Här föreliggande undersökning bygger förutom på den tillgängliga 
litteraturen på en särskild materialsamling, som ger möjlighet att syste-
matiskt klarlägga den svenska landsbygdens hembakade vardagsbröd 
omkring 1880-talet, d. v. s. den äldsta tid, från vilken ett större antal 
uppteckningar grundade på självsyn alltjämt kunna erhållas. 
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Att på sätt, som här sker, jämföra uppgifter om bröd från en tid-
rymd av över 300 år har visat sig möjligt på grund av den konservatism, 
som utmärker förråds- och självhushållningens brödkultur. Det i hem-
men bakade vardagsbrödet har vidare till sin typ så intimt hört samman 
med ortens odlingssystem, att förändringar i brödtyp ej gärna ägt rum 
utan en förändring av odlingssystemet. Under århundraden förbli hus-
hållning och odling sig lika -och därmed också brödkulturen. Först med 
de stora jordbruksreformerna på 1800-talet, den äldre hushållningens 
upplösning samt bageribrödets genombrott i slutet av detta århundrade 
sker verkligt väsentliga omläggningar av landsbygdens brödkultur. 

Den ojämförligt största delen av materialet har samlats av Lands-
måls- och folkminnesarkivets ortsmeddelare under åren 1928-1944. Ej 
mindre än 4432 blad 4:o utgöras av uppteckningar efter arkivets fråge-
lista nr 16 Brödet och dess tillredning och 1127 blad 4:o uppteckningar 
efter frågelistan nr 19 Nödbröd. Härtill komma svaren på en arkivets 
specialfrågelista K 11, Vardagsbrödet under 1800-talet, omkr. 2000 
blad 8:o, särskilt avseende materialbehovet för karteringarna. En del 
jämförande material har erhållits från Institutet för folklivsforskning, 
Etnologiska undersökningen vid Nordiska museet, Lunds Universitets 
folkminnesarkiv, Landsmålsarkivet i Lund samt Västsvenska folk-
minnesarkivet, vilka institutioner delvis arbetat med U L M A:s 
frågelista nr 16. 

Frågelistsvaren, som utarbetats av arkivens upptecknare, bygga 
på uppgifter av äldre personer, väl förtrogna med 1880-talets brödbak, 
som de själva under sin ungdomstid praktiserat. En del uppteckningar 
ha av författaren gjorts i fältet. 

Allt här använt material förvaras, registrerat och topografiskt 
ordnat, i Landsmåls- och Folkminnesarkivet. 

Författaren tackar redaktören för Svenska Landsmål och Svenskt 
Folkliv, i vilken tidskrift plats beretts för denna framställning, trots 
att den blivit betydligt längre än som ursprungligen avsetts. 

Karteringarna av brödtyper ha utförts som ett led i arbetet för den 
etnologiska delen av Atlas över svensk folkkultur, varvid författaren 
samrått med denna atlasdels redaktör professor Sigurd Erixon. För 
värdefulla samtal härvid och i övrigt vid diskussion om problem på bröd-
kulturens område står författaren i tacksamhetsskuld till professor 
E rixon. 

Magister Olaf Ahlbäck och amanuensen Annikki Nisula tackar jag 
för värdefulla förstahandsuppgifter om brödkulturen i Finland. Fröken 
Nisula har därjämte påvisat och till svenska översatt viktiga finska 
litterära belägg. Jag tackar kand. Olaf Sunde, Oslo, för efterforskningar 
rörande vissa norska brödtyper. 

Ett särskilt tack riktas till fil. mag. Aina Meij el, fru Sonja Holm-
bäck och fil. lic. II. Fernholm för den hjälp, som lämnats med ett om-
fattande excerperings- och kartritningsarbete. 



Kap. I. Historisk-geografisk orientering. 

Den svenska brödkulturen under nyare tiden har stått under 
inflytande av den utveckling, som ägt rum på kontinenten under 
medeltiden. Denna kontinentala utveckling har framför allt inne-
burit en ökad utbredning för de specifika brödsädesarterna råg 
och vete och som följd härav en allmän tillbakagång för grötsädes-
arterna korn och havre. De förra äro lämpade för jäsning och gynna 
sålunda de nymodiga, jästa bröden, gräddade i ugnar, medan de 
senare användas vid bak av ojästa bröd, flatbröd eller tunnbröd, 
alltjämt liksom under äldre medeltid och forntid stekta på sten-
eller järnhällar. En ännu ålderdomligare och primitivare brödkultur 
skymtar här bakom, med glödbröd rostade direkt på glöden eller i 
askan. 

Vad brödhushållningen beträffar utvecklas den parallellt med 
brödsädesodlingens och brödtypernas utveckling. En utpräglad 
förrådshushållning framträder med de medeltida storhushållen 
på gårdar, borgar och slott, uppläggandet av förråd för värvade 
eller uppbådade krigshärar samt för besättningar på de allt längre 
farande handels- och örlogsskeppen. De för dagen bakade bröden 
av tillfällighetsbrödens eller glödbrödens typ ha då övergivits för 
de verkliga hårdtorkade förrådsbröden, osyrade eller syrade, av-
sedda för förbrukning under års- eller halvårsperioder. 

Särskilt i städerna börjar mot medeltidens slut det jästa, 
dags- eller veckofärska brödet att uppskattas, i samband med att 
tätare bak av yrkesbagare möjliggöras genom en mera utvecklad 
organisation för malning och lagring av mjöl. Först långt fram 
under nyare tiden spränger färskbrödet förrådshushållningens 
tvång och en modern brödhushållning slår igenom. 

Se vi till brödsädesodlingens utveckling under medeltiden, 
finna vi även där parallella förhållanden. De från forntiden ärvda 
odlingssystemen, framför allt ensädet med korn som viktigaste 
gröda, tvingas alltmera att vika för två- och treskifte med råg 
och korn, varvid rågen avses till bröd och kornet till gröt samt öl. 
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Denna utveckling, som i stort sett är ett resultat av medeltids-
kyrkans, de feodala godsens och kronogodsens agrarpolitik, innebär 
ej blott att brödet i kosthållet får en ökad betydelse jämfört med 
gröt och välling, utan även att brödet, brödsädesodlingens pro-
dukt, får en vidgad plats vid sidan av boskapsskötselns pro-
dukter. 

Den sålunda antydda utvecklingsgången vinner snabbare 
terräng i de södra och västra delarna av kontinenten än i de östra 
och norra. 

Från sitt forntida område vid Medelhavet och Svarta havet är 
vetet som brödsäd på frammarsch mot norr inom hela världsdelen. 
Norr härom vinner rågen på korn och havre också i riktning mot 
norr. På de brittiska öarna förmår ej vetet och än mindre rågen 
helt undantränga korn och havre såsom brödsäd, utan dessa senare 
sädesarter kvarstå som brödsäd framför allt i Skottland. Även 
gröten spelar där alltjämt en framträdande roll i det dagliga kost-
hållet. 

I Karl den stores rike odlades vete på de galliska slättbygderna 
och på sydligt germanskt område. Spelt förekom hos alemannerna 
i nuvarande Elsass och i Schwaben och angränsande alptrakter. 
På sand och mossjordsmarker i norr trängde emellertid rågen 
fram. Som vårsäd odlades korn och mångenstädes på sämre jord 
havre. I Tyskland segrar efterhand rågen så när som i Sydtyskland, 
där spelt förblir vanligt. 

Betecknande för de nu nämnda förhållandena är det språk-
bruk, som utvecklat sig beträffande användningen av ord med 
betydelsen säd. Ännu i våra dagars tyska dialekter betyder ordet 
Korn antingen enbart 'råg' eller 'råg' o c h 'säd'. Undantag häri-
från möta i dialekterna i Wiirtemberg, där Korn liksom i Schweiz 
betyder 'spelt' eller 'vete'. Ett annat undantag finna vii Oldenburg 
där i norra delen av landet Korn betyder 'korn' (Hordeum) och i 
södra delen 'havre'.' I franskt språkbruk har ordet för säd, b/6 
kommit att betyda även 'vete' liksom grano i Italien. 

I Östeuropa framträdde en mera rationell sädesodling med 
treskifte först på 1500-talet och under inflytande från Tyskland 
och södra Skandinavien, där treskiftet uppträtt närmare ett halft 

1) Atlas der deutschen Volkskunde, karta 14. Jfr A. Maurizio, Die Getreide-
Nahrung im Wandel der Zeiten, Zfirich 1916, s. 141. 
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årtusende tidigare. De slaviska folkens många sädesslag fördela 
sig så, att 6-radskornet (Hordeum hexastichura) blir förhärskande 
i de norra jordbruksområdena, som tillhöra den subpolara korn-
regionen.' På de rysk-polska slättbygderna söder härom segrar 
havre och råg. Hirsen är likväl ett mycket viktigt sädesslag, sär-
skilt i det sydöstra steppområdet. I hela mellersta Ryssland spelar 
bovetet en betydande roll. I söder dominerar vete. I överensstäm-
melse härmed betyder mim på storryskt område såväl 'säd' 
som 'korn' (Hordeum), medan samma ord i Ukraina och Vitryss-
land uteslutande betecknar 'råg'.2  

På de flesta håll i mellersta och norra Europa, där den speciella 
brödsäden för jästa bröd, råg och vete, ej fullständigt slagit igenom, 
ha bröd av blandsäd förekommit. Utbredningen av dessa bland-
bröd markerar områden med en jordmån mindre lämplig för råg-
och veteodling, vilka områden ofta också utgöra kulturella relikt-
områden. Mera utpräglade reliktområden äro de länder och orter, 
där ojästa eller svagt jästa flatbröd eller tunnbröd av korn, havre 
m. fl. sädesarter förekomma, såsom i Karpaterna, på en del håll 
på Balkan, Ryssland, Alpländerna, Irland, Skottland.3 

Till dessa östliga, sydliga och västliga reliktområden ansluter 
sig Norden. Härvid märkes, att de östnordiska områdena Finland 
och Östsverige ha en tendens till samgående inbördes och med 
Baltikum. Här gynnas rågodlingen och jästa och ugnsgräddade 
bröd framträda tidigt. Brödkulturen i Västsverige, Norge och 
Island däremot liknar närmast brödkulturen i Storbrittaniens 
korn- och havreområden med ojästa korn- och havrebröd stekta 
på hällar av järn eller sten ännu långt fram under nyare tiden. 
Sydsverige och Danmark utgöra Nordens brohuvuden mot söder, 
och på denna väg nå många impulser från den mera avancerade 
brödkulturen på kontinenten upp till Norden. I de allra nordligaste 
utkanterna av Nordens sädesodlande områden uppnår europeisk 
brödkultur sin nordgräns med boskapsskötares och fångstmäns 
primitiva brödformer. 

Olof Jonasson, Agricultural Regions of Europe (Economic Geography, 
1925 o. 1926). 

K. MoszyAski, Slavernas folkkultur, svensk översättning i stencil. uppl., 
Stockholm 1936, I s. 114. 

D. Zelenin, Russische (Ostslavische) Volkskunde, Berlin o. Leipzig 1927, 
s. 111. 

Maurizio, a. a., s. 104 ff. 
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I Finland liksom i hela Östersjöområdet förlöper utvecklingen 
av brödsädesodlingen under medeltiden i stort sett efter samma 
linjer som i Östeuropa: det sexradiga kornet blir förhärskande i 
norr, under det att rågen efterhand segrar i söder. På sämre jord 
framträda havre och blandsäd. Först sent uppträder det tvåradiga 
kornet i sydligaste Finland. Kornet, som antages ha varit känt 
under finsk-ugrisk tid,l var under medeltiden ännu det förnämsta 
sädesslaget i Egentliga Finland och Tavastland. Samtidigt var 
rågen huvudsäd i södra Karelen. Efterhand erövrade rågen hela 
södra Finland. Rågen uppträder emellertid även i väster. I det 
svensktalande Finland är råg under nyare tid dominerande 
brödsäd ända upp till Österbottens nordligaste socknar. Vilken 
betydelse förbindelserna mellan Sverige och Finland härvidlag 
kunna ha haft, är för medeltiden icke känt. Under nyare tiden 
innebära emellertid förbindelserna bl. a. en export i ganska stor 
skala av ritorkad råg från Finland till Sverige (Vasa- och Nylands-
rågen).2 

Beträffande finnarna och rågodlingen måste antagas, att fin-
narna lärt känna rågen från germanskt håll och på södra sidan av 
Finska viken redan omkring vår tideräknings början.3 

På sämre jord framträda havre och blandsäd. Under medel-
tiden intog havren i södra Finland ungefär samma ställning som 
rågen. Först så småningom fick den en vidsträcktare spridning.4  
Ordet kaura, havre, är ett germanskt lånord från stamfinsk tid. 

Sirelius har såsom de ålderdomligaste bröden i Finland fram-
hållit barkbrödet samt det osyrade bröd, som gräddades eller 
rostades genom att på spett hållas fram mot elden. Att av bark 
framställa mjöl till födoämne är en subarktisk metod, som helt 
och hållet skiljer sig från åkerbrukets mjölframställning. Bark-
mjölet har ju heller ej sin förutsättning i odling utan tillhör samlar-
kulturen. Att barkbrödet uppträder hos lappar och samojeder får 
ej bortskymma det faktum, att barkbrö det även hos nordiska folk 
inom vissa nordliga områden varit ett normalt bröd. 

Ilmari Manninen, Suomen Suku I, Helsinki 1926, s. 134. 
Atlas öfver Finland 1910, Helsingfors 1911, textband I, kartblad 21 a s. 1. 

S) Manninen, a. a., s. 157. 
2) U. T. Sirelius, Finlands folkliga kultur, Svensk översättning, Stockholm 

1932, s. 99 f. och 133. 
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K. Vilkuna har visat, att ojästa bröd varit allmänna i äldre 
tid inom hela det gamla kornområdet i Finland.' Som relikter 
från denna äldre brödkultur träffas på många håll ännu i vår tid 
glödbröd, hällbröd etc, samt längst i norr det ojästa, av korn ba-
kade rieskabrödet (se s. 52). 

Språkliga belägg tala för att finnarna av germanerna redan 
under stamfinsk tid kunna ha lärt metoden att syra och jäsa brö-
det, samtidigt alltså som de från detta håll övertogo rågen.2  Råg-
brödet framträder emellertid i senare tider i tvänne huvudformer, 
som surt och hårt och som surt och mjukt. De förra bröden ha i 
regel formen av hålkakor. De senare äro limpor. Den hårda hål-
kakan, som av Sirelius med säkerhet belagts för 1500-talet, har 
kommit att utbreda sig över hela västra Finland med Österbottens 
kustbygder och har sin direkta motsvarighet i de från 1500-talet 
kända hålkakorna i mellersta Sverige (se s. 41). Östra Finland är 
en del av de sura limpornas område, som av gammalt upptagit 
stora delar av östra och mellersta Europa. Limpor uppträda även 
i västra Finland om än i mindre utsträckning. Mellan dessa båda 
brödkulturområden är en övergångszon med hårt, mjukt eller halv-
mjukt bröd av råg eller korn och blandmjöl.' 

Norge och Island erbjödo under forntid och medeltid liksom 
alltjämt senare andra förutsättningar för sädesodling och bröd-
kultur än de gammaldanska och de östsvenska områdena. Detta 
västnordiska område med av gammalt korn- och havreodling kan 
betraktas som en fortsättning av de nordliga korn- och havreod-
lande delarna av Brittiska öarna. Sammanhanget är dels natur-
betingat, då liknande klimatförhållanden råda runt Nordsjön 
och Nordatlantens stränder, dels också historiskt betingat, då 
vikingafärder och handel skapat tidvis mycket livliga förbin-
delser. 

Norges och Islands äldre brödkultur är ännu ej säkert karak-
teriserad trots den fornvästnordiska litteraturens många belägg. 
Troels-Lund vill göra gällande, att nordborna först med kristen-
domen kommo att äta bröd i större utsträckning. 4  Gröten skulle 

Kustaa Vilkuna, Kaltiaisen historiaa, Kalevalaseuran vuosikirja 1934, 
s. 230-241. 

Manninen, a. a., s. 157. 
Suomen Kartasto 1925, Helsinki 1925-1928, mo 23: 13. 
Troels-Lund, Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede V, s. 12 f. 
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ha helt dominerat som vegetabilisk kost. Emellertid bär den bröd-
kultur, som möter i litteraturen, prägeln av att ha nått en hög och 
specialiserad utveckling förutsättande ett bruk med gamla anor. 
Där träffas sådana kulturelement som brauådiskr, brödfat, brauå-
hjallr, brödhylla, brauåkass, brauålaupr, brauåmeiss, alla tre be-
tydande brödkorg men säkerligen brödkorg av varierande typer, 
vidare brauåofn, brödugn, fltirbrauå, fint vetebröd o. s. v. 

Sk. V. Guöjönsson har utförligt behandlat kosthållet i äldre 
tid på Island och i Norge men ej lämnat någon översikt över bröd-
typerna. Den för vår framställning viktigaste uppgiften hos denne 
författare gäller kornodlingens betydelse, som han ställer vid sidan 
av boskapsskötseln såsom det forntida lantbrukets viktigaste 
yttring. Kornet gav dels malt till ölbrygden, dels gröt och bröd.' 
Sagalitteraturen omtalar bl. a. transport och handel med korn 
och malt. Men rågen har spelat en roll vid sidan av kornet. Glia-
jönsson antager också, att jäst bröd förekommit. Det ojästa korn-
brödet, flatbrödet, måste emellertid ha dominerat, efter vad man 
kan sluta av uppgifter från 1400- och 1500-talen. 

På Island, där utvecklingen kom att gå en något annan väg 
än i Norge, blev rågen efterhand av stor betydelse som brödsäd. 
I nyisländska betyder ordet korn alltid 'råg'.2 

Annars har ordet korn, som i nordiska språk tidigare be-
tytt 'säd', sedermera kommit att beteckna Hordeum, i samband 
med att Hordeum blivit det allmännaste sädesslaget. En liknande 
utveckling har ordet bjugg genomgått, då det ursprungligen betytt 
'säd' men sedermera blivit specialbenämning för Hordeum. 3 I 
Sverige var detta sädesslag så länge det enda, att specialbenäm-
ningen bjugg och den allmänna benämningen korn för alltid blevo 
identiska. Vi kunna alltså för Nordens del konstatera en utveckling, 
som motsvarar vad vi ovan noterat för det nordliga ryska korn-
området. I verkligheten utgör det nordiska kornområdet ett 
sammanhängande helt med det ryska eller nordeurasiatiska, vilket 
står i god samklang med de många andra subpolara kulturparallel-
ler, som här uppträda. 

2) Sk. V. Guöjönsson. Folkekost og Sundhedsforhold i gamle •Dage, Köpen-
hamn 1941, s. 138 ff och 211 ff. 

Guöjönsson, a. a., s. 139. 
E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, Lund 1919 —Jfr H. Hildebrand, 

Sveriges medeltid 1 s. 186. 
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Av uppgifter lämnade av Hasund, Grön m. fl. om  brödsädes-
odling och brödkultur i Norge under nyare tid framgår, att det 
forntida ensädet med korn, senare korn och havre, förblir helt 
dominerande ända in på 1800-talet.' Hasund beräknar, att på 
1700-talet 2/, av landets utsäde utgjordes av havre. Därnäst kom 
korn samt blandsäd av korn och havre. Mest havre odlades i Öst-
landet och Tröndelagens lerjordsområden samt i ett kustbälte 
från Vest-Agder till Tröndelag, minst i Nordnorge, Opland och 
Aust-Agder. Kornet var mest utbrett i de nordligaste landsdelarna, 
fjällbygderna, delvis också i Oplandet och i Vestlandets inre fjord-
bygder. Rågen förekom huvudsakligen i Östlandet.2  

För en så utpräglad sjöfarande nation som den norska måste 
förbindelserna utåt ha spelat en stor roll, varvid dock det danska 
herraväldet modifierat de av Norges läge betingade naturliga möj-
ligheterna. Länge bestod ett danskt spannmålsmonopol, vilket i 
viss mån klavband handeln. Likväl kom importen till Norge av 
brödsäd ej att bli i längden så ensidig, som man skulle väntat sig. 
Den s. k. Östersjörågen, som utgjorde en viktig importvara, inbe-
grep polsk, livländsk, Rostocker och pommersk råg. Härtill kom 
så råg från Själland och Jylland samt från England och Holland. 
Av korn importerades engelsk, skotsk, Rostocker och dansk. 
För de icke självförsörjande delarna av Norge, särskilt Nordlandet, 
spelade importen över Bergen en stor roll. En del mjöl och färdig-
bakat bröd tog sig från Nordlandet även in i nordliga Sverige. 

Brödkulturen under hela nyare tiden var på den norska lands-
bygden bestämd av den egna brödsädesodlingen. Kornbröd, 
havrebröd samt bröd av blandsäd eller blandmjöl (jfr s. 19) domi-
nerade alltså i stora delar av landet, medan rågbröd eller rågblan-
dat bröd huvudsakligen uppträdde i Östlandet. Liksom på de 
Brittiska öarna och i de inre och västra delarna av Sverige voro 
mjölblandningar vanliga liksom också °jästa bröd. I stor utsträck-
ning bakades bröden tunna, d. v. s. såsom flatbröd. Äldsta hittills 
påvisade belägg för detta bekanta norska bröd är från 1519. Ett 
äldre belägg utgör emellertid brödets omnämnande i Nya eller 
Karlskrönikan, varav framgår, att detta bröd redan under medel- 

Hans W:son Ahlman, Norge, Stockholm 1943. Fredrik Gren, Om kost-
holdet i Norge fra omkring 1500-talet og op tu l vår tid, Olso 1942, s. 45. 

Fredrik Gren, a. a., s. 45, S. H. Finne-Gronn, Elverum, II, Kristiania 
1921, s. 254 ff. 
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tiden betraktats som karakteristiskt för norrmännen. Krönikan 
berättar om norrmännens förjagande från Älvsborg år 1439 med 
bl. a. dessa ord: 

»the andra [norrmännen] takkade gud the vnslippa 
heller matte the skipt hema thera flat kaka 
än lidit j swerige tolken omaka 
the äta lenge theress sura sill 
for them lengtir at tolkit spil.»1  

Från 1500-1600-talen finnas flera utmärkta beskrivningar 
av det norska flatbrödet, främst Olaus Magnus' beskrivning och 
den norske prästens och reformatorns Peder Claussön-Friis', vartill 
vi återkomma nedan. De lärdas intresse var tidigt riktat på detta 
bröd på grund av dess lämplighet som förrådsbröd. 1 ett land, där 
ofta påkommande missväxt gjorde lagring av vegetabiliska födo-
ämnen till en nödvändighet, hade förrådshushållning med bröd 
utvecklats starkt. Ännu under 1600-talet var det sålunda brukligt 
att ha ett helt års brödförråd i lager. Men ända till 20-åriga flat-
brödslager omtalas.2  Dessa lager underhöllos genom årliga bak 
-eller bak vår och höst. 

Men även fiske- och fångstfärder samt sjöfart ha tidigt tvingat 
till förrådshushållning med bröd. Den långa vistelsen vid fångst-
platserna krävde även förråd av bröd, som kunde vara hembakat 
eller köpt. Vad sjöfarten beträffar kom den att tillsammans med 
hamnstäderna öppna Norge för de internationella förrådsbröden 
eller skeppsbröden, bland vilka märkas kavring och skeppsskorpor. 

I det icke odlande, nordliga Norge, där boskapsskötsel och 
fångst behärskade hushållningen, utgjorde barkbrö det ett vegeta-
biliskt födoämne, som man räknade med, även fast ej nödtid 
rådde. Men brödet spelade över huvud taget ingen större roll här, 
där torrfisk och torkat kött av boskap och vilt jämte mjölk och 
mjölkprodukter utgjorde den huvudsakliga födan. 

Det medeltida Danmark, omfattande stora delar av nuvarande 
Sverige, utgjorde, som ovan antytts, ett brofäste för Skandina- 

Svenska medeltidens rimkrönikor, del II, Stockholm 1866, s. 213, v. 6213-
6217. 

Peder Olausson Friis, Norriges Oc Omliggende Oers sandfaerdige Be-
scriffuelse, Köpenhamn 1632, s. 73. 
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Adens förbindelser mot kontinenten i söder. Inom detta gammal-
danska område framträder också tidigt en klar anslutning till 
kontinentens agrara förhållanden och därmed sammanhängande 
handelspolitik. Från 1100-talets mitt börjar under tysk ledning 
en spannmålshandel utveckla sig i Nordeuropa grundläggande den 
betydelse, som den s. k. tyskrågen skulle komma att få långt framåt 
i tiden. 

Utvecklingen inom det gammaldanska området under medel-
tiden innebär, vad brödkulturen beträffar, att råg som brödsäd 
tränger fram på kornets bekostnad. 1 samband därmed ersätta de 
jästa (syrade) bröden de ojästa. Då danskar och sydsvenskar blivit 
rågodlare, måste de liksom finnarna samtidigt lärt känna rågde-
gens benägenhet att självjäsa eller degtrågsjäsa (se s. 35). Sur-
degen kan emellertid vara ett kulturlån liksom rågodlingen och 
slutligen den välvda bakugnen. Alla dessa kulturelement synas 
uppträda ungefär samtidigt, och all sannolikhet talar för att de 
bilda ett sammanhängande komplex, som man på en gång till-
ägnat sig. 

Härtill sluter sig en viss omläggning av kosthållet. Forntidens 
myckna grötätande får i någon mån vika för brödet, som blir 
grundvalen för måltiden. Vid beräkning av matportioner för dags-
verkare, krigsfolk, sjömän etc. blir brödet nu en måttsenhet: 
unus panis et pulmentunt,1  på medeltidssvenska lever ok Ids sull,2 
d. v. s. ett bröd med däremot svarande mängd sovel. Det för de 
nordiska länderna utmärkande lakto-vegetabiliska kosthållet får 
sin grundval i brödet, och brödet bibehåller sin rangställning intill 
nutiden. Dock kvarstår inom vissa reliktområden gröten och 
vällingen som likvärdiga med eller i betydelse överträffande 
gröten. På Jylland t. ex. åt man ännu så sent som på 1800-talet 
gröt tre gånger om dagen, och gröt förekom i matsäcken i stället 
för bröd.3 

Den nu antydda omvandlingsprocessen berör mer eller mindre 
starkt hela det gammaldanska området. Den når förutom Öland 
och Gotland även Kalmar län. 

J. Becker-Dillingen, Quellen und Urkunden zur Geschichte des deutschen 
Bauern, Berlin 1935, s. 455. 

Svenskt diplomatarium, 2: 237. 
H. P. Hansen, Hyrdeliv paa Heden, Köpenhamn 1941, s. 24 ff. 
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En motsvarande utveckling äger rum i Östergötland samt i 
Svealand men då, av handelspolitiska förhållanden att döma, ej 
blott med anknytning till det danska väldet i söder utan med 
Östersjöns östra och södra kustområden genom egna direkta 
handelsförbindelser. 

Som ledare av denna utveckling kan allmogen ej ha haft 
någon betydelse. Liksom då det gällt byarnas samt kyrko-, krono-
och frälsej ordens reglering och skattläggning och andra organisa-
toriska förhållanden under medeltiden har initiativet och led-
ningen innehafts av kyrkan, kronan och godsherrarna. 

För brödkulturen och brödsädesodlingen alldeles särskilt 
betydelsefull var kyrkans propaganda för treskiftet, vilken pro-
paganda haft såväl ideell som ekonomisk bakgrund. Missionärer 
och präster vände sig redan tidigt mot gerraanfolkens utpräglade 
köttdiet.' Påskfastan, adventfastan, quatemberfastan, fredags-
fastan o. s. v. voro utslag av denna strävan att låta bröd och mjöl-
rätter få ökad betydelse genom temporärt förbud mot kötträtter. 

Men det låg också och inte minst i kyrkans intresse att öka 
sädesodlingen för sädestiondets skull, då detta var fördel-
aktigare för kyrkan än kvicktiondet. Och härvid var treskiftet ett 
odlingssystem, som gav större möjligheter än de äldre systemen, 
två- och enskifte. 

Under enskiftets epok förblevo sädesskördarna i regel alltid 
mycket små. Jorden blev utsugen, när den aldrig fick vila, och 
gödseln var otillräcklig. Desto mer måste man lita till boskaps-
skötseln. Av hänsyn till den betande boskapen var det då lämp-
ligare med det tidigt mognande kornet än den sena rågen, om 
kreaturen tidigt skulle kunna släppas på inägorna. Sålunda gyn-
nade enskiftet kornet och därmed kornbrödet. I ensädesområdena 
i medeltidens Danmark förekom även en primitiv, extensiv odling 
i mer eller mindre tillfälliga intagor i skog eller annan utmark. 
Ännu på 1700-talet voro sådana odlingar vanliga i Skåne, där även 
svedjor ibland förekommo i de övre skogsbygderna. På alla sådana 
odlingar kunde råg förutom rovor eller bovete förekomma. 2 Två-
skiftet, som i det gamla Danmark intagit en mellanställning mellan 

II. Juhlin-Dannfelt, Lantbrukets historia, Stockholm 1925, s. 130. 
Åke Campbell, Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet, Uppsala 

1928, s. 174, 181, 182. 
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ensäde och treskifte, gav rågen vissa möjligheter, emedan det tillät 
en växling mellan vår- och höstsäde, d. v. s. mellan korn och råg. 

Genom treskiftet med växlingen träda, korn, råg, vilken väx-
ling blev vanlig i Danmark och Skåne, fick visserligen kornet den 
mest gynnade platsen närmast efter trädan, men rågen upptogs i 
ett fast odlingssystem, med rågsådd årligen och kom därmed att 
odlas i en helt annan utsträckning än tidigare enligt tvåskiftet 
och enskiftet. Det bör vidare märkas, att det korn, som kom att 
odlas i så stor utsträckning på de danska öarna och Skånes slätt-
bygder, var det 2-radiga kornet (Hordeum distichum), särskilt 
lämpat för maltberedning och ölbrygd, varför kornodlingen sålunda 
säkerligen till en betydande del måste ha avsett ölbrygden samt 
matlagningen och ej bakningen av bröd. 

Treskiftets rågproduktion har emellertid ej under medeltiden 
medfört kornets försvinnande som brödsäd annat än möjligen i de 
större danska städerna mot medeltidens slut. Troels-Lund har 
sammanställt en del material om 1500-talets danska brödtyper, 
varav framgår, att man i städerna vanligen bakade dels grovt 
rågbröd, dels siktebröd av s. k. Skonrog (ty.: Schön,roggen). Lika-
ledes bakades av råg skeppsbröd, kavringar och skeppsskorpor, 
vilka uppenbarligen här liksom i Nordens övriga kustområden 
införts genom den internationella sjöfarten. Men vid sidan av denna 
städernas, sjöfolkets, soldaternas och de feodala godsens avance-
rade och delvis internationella brödkultur står böndernas mera 
lokalbundna, konservativa brödkultur, som &märkes av att 
kornet alltjämt dröjer kvar som brödsäd vid sidan av rågen. 
Landsbygdens allmoge har sålunda haft blandbröd av korn och 
råg och på sina håll alltjämt rent kornbröd. I Malmöhus' länsräken-
skaper 1572 uppgives, att det enklare brödet bakades av en skäppa 
kornmjöl i var tredje skäppa rågmjöl. Ett liknande blandbröd 
omtalar Linne från sin skånska resa 1749 såsom karakteristiskt 
för Villands härad i norra Skåne. Blandningen var här 3 skäppor 
råg, 2 skäppor korn och 1 skäppa vicker. Ännu på 1800-talet 
dyker kornet upp med blandbröd av råg och korn, då rågen slagit 
fel. I synnerhet gäller detta norra Skåne. 

Höst- eller vinterrågen var treskiftets vanliga rågsäde. Denna 
råg gav ett mörkt bröd. Larsmässorågen däremot gav ett ljusare 
bröd, varför den blev mera eftersökt i handeln. Linne säger också 
härom: »Höst- eller Winter-rågen gaf swartare bröd, än Sommar- 



ÄLDRE SVENSK BRÖDKULTUR. 5. 

eller Larsmässorågen, men Wår-rågen gaf det hwitaste; ty är ock 
Bondens winter-råg mindre begärlig till bröd, då den säljes.»' 

Men ett dylikt ljusare rågbröd av Larsmässoråg krävde en 
omläggning av odlingen. »Hwarest Larsmässo-rågen skal sås, der 
bör wara 4 wångar, eller, jorden fördelt i 4 delar för betets skull», 
säger Linné 1749.2 Larsmässorågen kunde ej sås efter kornet utan 
måste följa närmast efter trädan. Den skånske bonden, särskilt 
på slättbygderna i Malmöhus län höll emellertid segt fast vid vin-
terrågen och därmed också vid det mörka rågbrödet. Larsmässo-
rågen upptogs däremot vid herrgårdarna i Skåne och på andra håll 
i Sydsverige, och den övergång till fyrskiftesbruk, som flerstädes 
ägde rum, stod i samband med dess odling.3 

Vad beträffar brödtyperna i övrigt i det gamla Danmark 
märkes, att vardagsbrödet av råg eller råg och korn var syrat och. 
jäst med surdeg samt gräddat i ugn. Brödets form var den ovala 
eller runda limpans. Linné ställer träffande limpbrödet samman 
med att bak måste äga rum jämförelsevis ofta, då den jästa råg-
limpan efter någon tid torkar och möglar.4  Av bönderna bakades 
även tvebak eller kavring, som lämpade sig för längre tids förvaring, 
men likväl är det här ej frågan om en sådan brödhushållning som 
i Norge, där man; måste räkna med brödförråd för år framåt. 

Rörande sättet för brödets förtäring framhåller Troels-Lund, 
att ölbröd under senare delen av medeltiden var mycket vanligt 
och omtyckt i Danmark och förblev så, till dess denna rätt vid 
slutet av 1700-talet började undanträngas av kaffe och te med 
tillhörande bröd.3 

Mjölk och bröd bli aldrig så som i norra Skandinavien domi-
nerande, därtill har ölet här liksom i Centraleuropa en alltför stark 
ställning. Smorrebrod, den danska smörgåsen, har enligt Troels-
Lund först omkring 1800 blivit av större betydelse. Men då har 
också potatisen slagit igenom och brödets ställning i kosthållet 
i övrigt väsentligen förändrats. Det dagsfärska brödet blir dock ej 
under 1800-talet av någon större betydelse, i varje fall ej på lands-
bygden. 

') Carl Linnaei Skånska Resa, s. 369. 
3) A. a., s. 333. 

C. G. Weibull, Skånska jordbrukets historia, Lund 1923, s. 97. 
A. a., s. 154 och 250. 
Troels-Lund, a. a., V, s. 23 f. 
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Om brödkulturen i medeltidens Sverige kan man från medel-
tida källor hämta endast mycket sparsamma uppgifter. Emellertid 
möter med Olaus Magnus' år 1555 tryckta Historia de gentibus 
septentrionalibus en omfattande redogörelse för brödsäd och bröd 
i Norden. Den brödkultur, som det här är frågan om, står uppen-
barligen i mycket kvar på senmedeltida ståndpunkt. Vi skola i 
detalj granska denna Olaus Magnus' framställning i den följande 
redogörelsen för den äldre svenska brödkulturens formelement 
och brödtyper. 

Kap. II. Fonnelementen. 
Grunddragen i den svenska allmogens äldre brödkultur skola 

här klarläggas genom en undersökning av det på landsbygden 
under 1880-talet hembakade vardagsbrödet. Härvid komma 
först de för bröd väsentligaste egenskaperna eller f or m el e-
m ent en att granskas var för sig. På grundval av de sålunda 
bestämda formelementen särskiljas därefter de olika slagen av 
bröd och ordnas i typgrupper. Formelementen och brödtyperna 
skola studeras med hänsyn till såväl de historiska förhållandena 
som den geografiska utbredningen. 

En från medeltiden härstammande indelning av bröd hör sam-
man med storhushåll på kungsgårdar, slott och feodala gods samt 
handels- och örlogsskepp. Tidens ståndsuppfattning gör sig här 
gällande. Man skilde sålunda på kontinenten mellan panis prima-
rius eller Herrn-Brod och panis se,eundarius eller Gesinde-Brod. 
Denna indelning jämte därmed sammanhängande förrådshushåll-
ning, som helt genomförts på kontinenten under medeltiden, möter 
i Sverige på 1500-talet, bl. a. i många av Gustav Vasas brev. 
I ett sådant, daterat Tynnelsö 28 aug. 1538, talas t. ex. om  herre 
brödt och Swänebrödt. Man kan också av uppgifter rörande sädes-
odlingen under 1500-talet få en viss uppfattning om den kungliga 
hovhållningens eller herrebordens behov av finare bröd, bl. a. 
vetebröd, liksom om de stora förråd av enklare bröd av korn och 
råg, som lades upp för manskap och tjänare.' Också flottans sär- 

9 Hans Forssell, Anteckningar om Sveriges jordbruksnäring i sextonde 
seklet, Stockholm 1884, s. 18 f. Jfr J. Hoops, Reallexikon der germanischen 
Altertumskunde I, s. 331. 
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skilda krav på bröd framträder i brev och handlingar från 1500-
talet. Om krigshärars förseende med bröd har vidare Olaus Magnus 
flera utförliga uppgifter. Utan att här närmare gå in på dessa 
skepps- och soldatbröd konstatera vi, att i Sverige redan på 1500-
talet möter en storhushållens brödkultur med medeltida konti-
nentala anor. 

Denna storhushållens brödkultur får en alltmer vidgad bety-
delse under de följande århundradena. Storbak organiseras yrkes-
mässigt för framställning av bröd till militärer, arbetsfolk, tjänste-
folk etc. Såsom vanliga brödtyper på 1600- och 1700-talen må 
nämnas spisbröd, omtalat som bröd för tjänstefolk eller gemene 
man, samt kommissbröd eller fältbröd, av vilka ankarstockarna äro 
mjuka och skorpebröden och knallarna torra. Den yrkesmässiga 
bagerirörelsen, som hos oss är känd från städer redan under medel-
tiden (Visby och Stockholm), utvecklas kraftigt trots skråförord-
ningarnas tvång tack vare storhushållens och de icke självförsör-
jande stadsbornas, inte minst de fattigas, behov att köpa bröd. 
Sedan allmogen på landsbygden såsom uppbådat krigsfolk, vär-
vade, knektar, dagsverkare, bruksarbetare och som besökare i 
städerna lärt känna de nämnda brödtyperna, ha dessa även kom-
mit att på sina håll efterbildas vid hembak, ibland också vid mera 
yrkesmässig bakning på landsbygden. 

För vår typologisering av allmogens bröd kunna vi emellertid 
ej i någon större utsträckning bygga på det yrkesmässiga bageriets 
brödtyper. Det etnologiskt-historiskt intressantaste materialet 
skulle då ej komma till sin rätt. Däremot erbjuder äldre svensk 
litteratur om bröd liksom folktraditionen många lämpliga utgångs-
punkter för en alla brödslag omfattande typologi. 

De mera systematiskt uppställda brödbeskrivningarna från 
1600- och 1700-talen grunda sig till en del på tidens kemiska 
vetenskap, iatrokemien, men framför allt på den gängse rent 
tekniska traditionen. 0. J. Broman (1676-1750) har i sin ut-
förliga beskrivning i Glysisvallur av norrländska bröd följt tidens 
vetenskapliga åskådning. i De olika brödslagen, säger han, bestäm-
mas dels av ämnena mjöl, vatten (eller mjölk), väder (d. v. s. syr-
ning och jäsning) och eld, dels av själva tillverkningssättet. På 
liknande sätt systematiseras brödet även på kontinenten, såsom 

1) 0. J. Broman, Glysisvallur, utg. av Gestrike-Helsinge nation i Uppsala, 
D. III, s. 110 ff. 

2 — 443952. Sv. landsmål. 
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i den utförliga artikeln »Brod* i Universal-Lexicon (Halle och 
Leipzig 1733). Ävenledes tekniskt systematiserande men moder-
nare till uppställning och innehåll är Johan Fischerströms artikel 
»bröd» i Econoraiska Dictionnairen, 1791. Också allmogebröd om-
talas här ganska utförligt.' 

Av dylik litteratur liksom av allmogetraditionen framgår, att 
man i äldre tid i Sverige, när det gällt att tekniskt bestämma 
och värdera bröd, framför allt fäst sig vid egenskaper beträffande 
mjölsort och stöpning, jäsning och syrning, form och mått, grädd-
ning, konsistens och vattenhalt. Även brödets kryddning och smak 
ha naturligtvis beaktats liksom de dietiska egenskaper, som man 
enligt äldre tiders medicinska uppfattning och folktro tillerkänt de 
olika slagen av bröd. 

Givetvis äro icke alla egenskaper hos bröd i lika mån ägnade 
att som formelement läggas till grund för en typologisering. Så-
dana egenskaper som brödets smak eller dess anseende som hälso-
samt lämpa sig föga, emedan uppgifter härom äro svåra eller 
omöjliga att systematiskt samla och bedöma. Många egenskaper 
kunna vara alltför individuella eller tillfälliga, t. ex. smådrag be-
träffande krusning och utseende i övrigt eller alltför allmänna, t. 
ex. salt i bröd eller potatisinblandning. Ett kriterium på att en 
egenskap är på en gång särpräglande och traditionell och har 
mer än rent lokal eller tillfällig spridning, erhåller man, om man 
kartlägger egenskapen i fråga och då får fram sammanhängande 
utbredningsområden. Enstaka egenskaper ge emellertid ej en 
tillräcklig grund för typologisering. Man måste söka finna lämp-
liga kombinationer av egenskaper. Egenskaperna böra då 
väljas så, att de på ett påtagligt sätt höra samman eller betinga 
varandra såsom mjölsort och jäsning eller gräddning och konsi-
sistens etc. De böra stå i klar relation till kulturformer, som nära 
ha att göra med bröd och bak, såsom brödsädesodlingen, hushåll-
ningssystemet, bakets inordning i arbetsåret, redskap för bak, 
ugnar etc. 

Att den valda kombinationen är lämplig att lägga till grund 
för typologiseringen prövas genom kartering av egenskaperna, 
först var för sig, som ovan antytts, och därefter i kombination. 
Det är en sådan metod som här använts. Jag har undersökt och 

i) Linnés manuskript Ceres noverca innehåller ett utkast till systematik. 
Linnés huvudintresse var dock nödbrödsåmnena. 
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karterat egenskaper avseende mjölsort och stöpning, syrning och 
jäsning, form och mått, gräddning, konsistens och vattenhalt, 
dels var för sig, dels i vissa kombinationer. 

Slutligen några ord om de dialektala benämningarna på bröd. 
De ge ibland goda fingervisningar om brödtyper, men man kan ej 
bygga typterminologien på dem annat än i undantagsfall. Ofta 
har en och samma benämning olika betydelser även inom ganska 
närliggande orter, och samma brödtyp går i de flesta fall under 
flera olika namn. Härtill kommer att ej specificerande ord såsom 
bröd, vardagsbröd, grovbröd o. s. v. användas i oregelbunden växling 
med mera specificerande. 

Brödsäd, mjöl, degämne. 

Av gammalt möta i vårt land benämningar på bröd med 
hänsyn till mjölsort i synnerhet i sådana områden, där man som 
matbröd använder sig av flera slags bröd, framställda av olika 
mjölsorter. Vi skola också här använda sådana uttryck som ko r n-
bröd, rågbröd, havrebröd, ärtbröd etc. för att an-
giva, att degen till brödet framställts av enbart kornmjöl, respek-
tive rågmjöl o. s. v. Vid utbakningen av ett sådant oblandat 
bröd kan på bakbordet förekomma någon ringa mängd av annan 
mjölsort, utan att därför brödet bör räknas som ett bland-
bröd. Vad potatisbröd, ärtbröd och bönbröd 
beträffar kunna dessa vara blandade med andra mjölsorter av säd 
utan att behöva betraktas som blandbröd, under förutsättning 
dock att inblandningen endast avser att utgöra segämne för att 
binda degen och underlätta utbakningen. 

Blandbr öd däremot är ett bröd, där degen framställts 
av en blandning av mjöl av två eller flera sädesarter. Härvid kan 
mjölet utgöras av antingen malen blandsäd, och brödet benämnes 
då här blandsädesbr ö d, eller av en blandning av olika 
mjölsorter, då brödet kallas blandmjölsbr ö d. Blandsädes-
brödet är alltså bakat av säd från en och samma åker besådd med 
blandsäd, t. ex. havre och korn i s. k. tveblan d. Blandmjöls-
brödet återigen är framställt av t. ex. kornmjöl och 'rågmjöl, 
som hämtats från tvenne åkrar, kornåker och rågåker. 1 folkmålen 
träffas benämningen tr edings br ö d, vilket betecknar ett 
blandsädesbröd, vartill använts blandsäden råg, korn och havre 
i trebland. 
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För att erhålla en så klar överblick som möjligt över de många 
mjölsorterna och mjölblandningarna i 1880-talets brödkultur har 
här kartlagts dels oblandade bröd framställda av något av de tre 
viktigaste brödsädesslagen korn, råg och havre (karta I), dels 
blandbröden omfattande bla,ndmjölsbröden och blandsädesbröden 
(karta II). 

Karta I anger alltså de områden, där ett visst sädesslag spelar 
en sådan roll i brödsädesodlingen, att man i större eller mindre 
utsträckning brukar framställa bröd av ifrågavarande säd utan att 
tillgripa inblandning av annan säd. Områdena däremellan (karta 
II) äro emellertid att betrakta ej enbart som blandnings- eller 
korsningsområden utan som områden med även särskilda förut-
sättningar för blandsädesodling. 

Att brödsädesarternas fördelning i landet svarar mot bestäm-
da naturbetingelser för sädesodlingen är uppenbart. Att i detalj 
påvisa detta skall här ej göras — uppgiften, som rör klimat, jord-
mån etc., är naturvetenskaplig. Emellertid göra sig samtidigt histo-
tiska betingelser gällande, så att de olika områdena måste upp-
fattas som novations-, respektive reliktområden och i övrigt 
historiskt och etniskt betingade. Sådana historiska förhållanden 
skola i det följande diskuteras. 

Hur odlingen av de olika brödsädesslagen fördelade sig i de 
skilda landskapen under 1500-talet, kunna vi läsa ut av de upp-
gifter om sädesskörd, som lämnats av H. Forssell i dennes arbeten 
Sverige 1571, Stockholm 1872-43, samt Sveriges jordbruksnäring i 
sextonde seklet, Stockholm 1884. Diagrammet å karta VI är utar-
betat på grundval av detta material, varvid förutsatts, att spann-
målstillgången i landet väsentligen förbrukades till bröd, matlag-
ning och, vad en betydande del av kornet beträffar, till ölbrygd.' 
Diagrammet anger ett kor no mr å de med enbart korn i de 
odlade bygderna vid Bottenhavet. Härtill ansluta sig Ångerman-
land, Medelpad och Hälsingland med nästan uteslutande korn och 
en mycket ringa del råg. Dalarna, Värmland och Dalsland måste 
också föras till detta kornområde, varvid dock märkes, att i Värm-
land havren utgör en icke obetydlig del av skörden. Vi måste här 
liksom i det följande hålla i minnet, att mycket korn användes till 

1) Jfr Eli F. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, 
Stockholm 1935, s. 122. 
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45l. Detta svenska kornområde är på 1500-talet direkt anknutet till 
det norska, som i sina sydliga delar även har havre, och då i större 
proportioner än på svensk sida. 

Söder och öster om det nu angivna kornområdet förändras 
kartbilden på ett påfallande sätt. I Skaraboigs län utgör kornet 
endast obetydligt mer än hälften av skörden, i vilket för övrigt 
ingår råg och havre. I Älvsborgs län samt i Småland, Östergötland 
och Västmanland utgör rågen omkring hälften av skörden eller 
något däröver. Dessa bilda ett ö v er gångs omr å de till de 
svealandsbygder, där rågen utgör den större delen av totalskörden,. 
nämligen i Södermanland, Uppland och Närke. Här är för 1500-
talets Sverige det c ent r ala r å g omr å de t, som genom 
Kalmar län står i förbindelse med rågomr å det i de gam-
m ald a, nsk a landskapen i söder, där särskilt de skånska 
slättbygderna samt Sj älland och Fyn odla en myckenhet råg vid 
sidan av korn. 

Vad skörden av havre beträffar är den föga framträdande, 
mest dock i Värmland, Närke, Skaraborgs län och Västmanland. 
Detta havreområde anknyter i väster till Norge. I hela detta 
västskandinaviska område är havre vid denna tid brödsäd men 
efterfrågas snart allt mera även som foder åt hästar. Gustav Vasa 
rekommenderar havren till foder åt kronans hästar. Sedermera 
tilltar havren i betydelse, och den största förändringen i den 
svenska sädesskördens sammansättning från 1500-talet till början 
av 1800-talet gäller just havren. 

Det är påfallande, hur små förändringarna äro beträffande 
proportionerna mellan de olika sädesslagen, under tiden 1500-
1800 — om man undantager havrens stora frammarsch på kornets 
bekostnad, i jämförelse varmed rågens och vetets ökning är obe-
tydlig.' Orsakerna till sädesodlingens stabilitet är otvivelaktigt 
att söka i den konservatism, varmed allmogen fasthållit vid det 
gamla odlingssystemet med ensäde eller odlingar i fall och lyckor 
utan ordnat trädesbruk. Som vi ovan framhållit tränga tvåskifte 
och treskifte först mycket långsamt fram från söder och öster, 
möjliggörande en växling mellan höst- och vårsäd, d. v. s. mellan 
råg och korn. Men även en annan art av konservatism har bidragit. 

i) E. F. Heckscher, a. a., s. 121. 
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Man har icke känt behovet att frångå sin gamla brödhushållning 
och sina vanda brödtyper. 

Se vi till utbredningen 1880 av de oblandade korn-, råg- och 
havrebröden enligt karta 1, kunna vi konstatera en påfallande 
överensstämmelse mellan sädesodlingen på 1500-talet och bröd-
säden omkring 1880. Jämförelsen blir emellertid än mera talande, 
när vi ta del av uppgifterna om 1500-talets brödkultur i Olaus 
Magnus' framställning i XIII boken av hans 1555 tryckta Historia 
de gentibus septentrionalibus. 

Denna Skandinaviens äldsta beskrivning av bröd har tyvärr 
ej kommit till sin rätt i den etnologiska diskussionen, beroende 
därpå att man följt Michaelisgillets översättning, vilken är felaktig 
på de avgörande punkterna beträffande sädesslagen. Några lant-
brukshistoriska författare ha beträffande vissa uppgifter om sädes-
odlingen ej följt denna översättning utan återgivit den av Olaus 
Magnus avsedda meningen. En riktig tolkning av partiet rörande 
bröd och bak har emellertid därmed ej kommit brödforskningen till 
godo. Jag vill alltså i det följande lämna nya översättningar av de 
i Michaelisgillets översättning feltolkade partierna, som avse bröd-
kulturen} 

Det är icke att vänta, att 1500-talets svenska brödkultur skall 
erhålla en alltigenom realistisk behandling av Olaus Magnus, som. 

1) Särskilt beklagligt är att Nils Keyland i sin förtjänstfulla monografi över 
svensk allmogekost använt den felaktiga översättningen. Se Nils Keyland, Svensk 
allmogekost, Stockholm 1919, I, s. 100, 168 f., 170 f. 

Även Gösta Grotenfelt har i Det primitiva jordbrukets metoder i Finland, 
Helsingfors 1899, s. 20, citerat Olaus Magnus på sådant sätt, att rågen alls ej om-
nämnts. 

I Hjalmar Grape, Studier i Olai Magni författarskap, Uppsala 1942, återfinnas 
samma fel som i Miehaelisgillets översättning. Se s. 157, 200 f. 

Ett riktigt citat ur Olaus Magnus' bok 13, kap. XIII lämnas av H. Juhlin-
Dannfelt, i Lantbrukets historia, Stockholm 1925, s. 207. 

Eli F. Heckscher kritiserar i Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, 
I, Sthlm 1935, s. 121 och s. IX. Olaus Magnus' storordighet, då han talar om en ofant-
lig rikedom av vete och havre i vissa landsdelar. Heckscher anmärker också att 
Michaelisgillets översättning gör texten obegriplig genom att överallt återge siligo 
med vintervete. Heckscher styrker sin översättning med en hänvisning till Hammar-
ströms Glossarium (jfr nedan). 

För hjälp med den översättning, som här lämnats, tackar jag professor 
J. G. A. Svennung. 
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ofta uttrycker sig i överdrivna vändningar och har en påtaglig 
benägenhet att låta sitt kulturideal färga framställningen. [in-
ledningen till bok XIII säger Olaus Magnus, att nordborna trots 
framstående krigiska egenskaper ha en utomordentlig förmåga att 
tillvarataga sitt lands naturtillgångar. Det gives knappast någon 
folkstam, som med större flit och omsorg odlar jorden än den nor-
diska. Vinet och en del andra sydländska jordbruksprodukter 
växa här ej, men sådana äro ju förbehållna svagare magar än 
nordbornas till näring. I Norden odlas vete och råg, korn och 
havre, ärtor och bönor, lin och hampa samt rovor. 

Olaus Magnus vill gärna framhålla den nordiska brödkulturen 
som ett resultat av på en gång en aktningsvärd odlargärning och 
en natur, som kräver och gynnar krigiskt lynne och enkel och här-
dande kost. Benägenheten att låta det storvulna, ibland också det 
högreståndsmässigt förnäma, komma fram jämte det häpnads-
väckande eller rent underbara delar emellertid Olaus Magnus 
med flera författare under tidevarvet mellan medeltid och barock. 
Man måste vidare hålla i minnet, att man vid denna tid höll på 
rangordning, när det gällde ej blott personer utan även sakliga 
förhållanden. Vete, råg, korn och havre måste alltid nämnas i 
denna ordning, i vilken sädesslagen placerats enligt en allmänt 
gängse värdesättning. 

Med reservationer för dylika egenheter i Olaus Magnus' skriv-
sätt och efter jämförelser med andra samtida källor (se nedan s. 60) 
kan man otvivelaktigt ur Olaus Magnus' skildringar utröna den 
svenska brödkulturens grunddrag vid nyare tidens början. 

Olaus Magnus börjar bok XIII kap. 13 med att framhålla, 
att jordens alster skifta efter landskapens och luftstreckens be-
skaffenhet. Ju längre man kommer mot norr, ju mindre givande 
blir vetet. Mot söderns vete, som Olaus Magnus värderar som den 
förnämligaste brödsäden, sätter han nu för svearnas del — alldeles 
riktigt (jfr diagrammet å karta VI) men med ett mycket överdrivet 
uttryckssätt — rågen. Jag översätter i olikhet med Michaelisgillets 
tolkning så: »Svearna eller svenskarna ha fått en ofantlig rikedom 
på vete, men ännu större rikedom på råg (sed major siligines est 
coneessa)».1  

1) Att siligo hos Olaus Magnus måste översättas med 'råg' liksom siliginea 
med 'av råg' eller 'råg-' framgår av såväl språkliga förhållanden som av sakinnehål- 
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Fortsättningen i kap. 13 ger en vidare överblick, som — om 
man bortser från uttryckssättet — rätt väl svarar mot vad vi kän-
na från andra källor: »Såväl östgötar som västgötar nyttja korn 
och havre; genom gudomens mildhet finnes en aldrig sinande till-
gång härpå, både till mat och dryck. På båda hållen nyttjas alla 
de nämnda sädesslagen. Men hos svearna är tillredningen av rågen 
omsorgsfullare, ty deras kvinnor ha lärt sig att rena rågen (purgare 
siliginem) så, att den både i fråga om färg, smak och sundhet över-
träffar vetets godhet.» 

En värdefull komplettering till denna karakteristik följer i 
kap. 15: »I Götaland, särdeles i Västergötland, nyttjas mestadels 
kornbröd, som skickligt och flitigt bakas av kvinnor, vilka en-
samma laga allt bröd i Norden. Genom att förtära sådant korn-
bröd få västgötarna en så dråplig kraft och styrka, att näppeligen 
kraftigare folk kan uppletas i alla nordanländer, undantagandes 
finnarna, som äta enahanda bröd jämte bröd av råg. Även havre-
mjöl begagnas flerstädes i dessa landsändar.» 

Glans Magnus uppgifter om brödsäden äro sålunda helt över-
siktliga. Mera detaljerad är denne författare, när det gäller bröd-
typerna, till vilka vi återkomma i det följande (kap. III). 

Förändringarna från 1500-talet till nutiden ha väsentligen 
inneburit, att kornet som brödsäd allt mera fått träda tillbaka för 
andra sädesarter, främst råg. Allt större geografiska områden och 
allt fler procent av totalskörden av spannmål ha erövrats av råg, 
havre och blandsäd, ofta i samband med att nya marker lagts 

let i framställningen i övrigt. Michaelisgillets översättning 'vintervete' har stöd i 
språkbruket hos de klassiska författarna, vilka säkerligen föga känt till rågen, 
men däremot ej i medeltidslatinet. Habel översätter i Mittellateinisches Glossar 
silk° med 'Weizenmehl, Korn, Roggen'. Du Ganges uppger i sin glossar, att siligo 
användes hos senare tidens författare för 'secale' ('segle'). J. H. Baxter och Charles 
Johnsson anföra i Medieval Latin Word-list endast betydelsen 'råg'. L. Diffenbach 
har i Glossarium Latino-Germanicum likaledes betydelsen 'råg'. M. Hammarströra 
översätter i Glossarium till Finlands och Sveriges latinska urkunder siligo med. 
'råg' enligt belägg i en svensk urkund. Härtill kan läggas att Ihre i Glossarium 
Suiogothicum 1769, översätter svenska ordet rå,'g med 'secale', 'siligo'. 

Översättningen 'råg' är sålunda språkligt sett i hög grad sannolik. Med hän-
syn till saksammanhanget är den nödvändig. Claus Magnus' i detalj gående fram-
ställning skulle annars helt sakna både rågbröd och råg, vilket är orimligt enligt 
vad som är känt ur andra källor. Michaelisgillets översättning 'vintervete' eller 
'finvete' för originaltextens silk° och siliginea låter icke på något sätt förena., 
sig med vad vi ovan visat beträffande 1500-talets svenska sädesproduktion. 
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under plogen och besåtts med det mera utvecklade jordbrukets 
sädesarter. 

Av kartorna I och II framgår nu, hur mot slutet av 1800-talet 
råg som brödsäd kommit att användas inom mycket stora delar av 
vårt • lands av ålder mera utvecklade jordbruksbygder, medan 
havre, blandsäd och korn träffas som brödsäd i företrädesvis 
boskapsskötande bygder med kvardröjande ensäde eller med 
sentida nyodlingar. 

Kornet präglar emellertid alltjämt på 1800-talet det norr-
ländska inlandet och når sädesodlingens yttersta områden invid 
odlingsgränsen. Här i sädesodlingens gränsområden råder på 1800-
talet i regel brist på brödsäd, varför självhushållen av gammalt 
tillgripit mjölersättningar och då också gärna bakat barkbröd, 
som i synnerhet nybyggarna betraktat som vardagsbröd, ej blott 
som nödbröd. Bröd bakat av potatis med en ringa mängd mjöl-
inblandning börjar emellertid på 1800-talet att ersätta barkbrödet, 
på sina håll även mäskbrödet, och får efterhand stor betydelse 
i de inre norrländska områdena (se nedan s. 31 f.). 

Det norrländska kornområdet röner i kustområdena under 
senare århundraden påverkan av rågen, oavsett att vid svagår 
ryssråg och importråg från Norge blir det enda, man har att hålla 
sig till förutom bark och lav. Både blandbröd med råg och rena råg-
bröd förekomma även som vardagsbröd under 1800-talet. I Jämt-
land uppträder särskilt mycket råg samt på sina håll ärtmjöl. 
Det norrländska kornområdet kan sägas sluta söderut vid 
gränsen för Värmlands typiska brödsäd havren och Västman-
lands, Upplands och Gästriklands råg. 

Korn har emellertid en icke ringa betydelse som brödsäd i 
sydvästra Götaland, Kronobergs län, norra Skåne och Blekinge. 
Det är här liksom i Norrland det tidigt mognande sexradiga kor-
net, som kunnat stanna kvar i trakter med tidiga höstfroster, där 
nyare och ömtåligare sädesslag ej haft lätt att slå igenom. 

detta sammanhang bör påpekas, att mellersta och södra 
Skåne jämte Öland och Gotland liksom de danska öarna ännu på 
1880-talet producera korn i mycket stor utsträckning utan att 
likväl kornet blir brödsäd annat än rent undantagsvis. Men kornet 
här är det tvåradiga, som framför allt är ett maltkorn för beredning 
av öl. Man får gå tillbaka till 1700-talet och än längre, för att finna 
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korn utnyttjat som brödsäd i någon nämnvärd utsträckning i dessa 
rågbrödsområden. Detta maltkornets område ansluter sig till det 
tvåradiga kornets område på Dagö och Ösel, medan sexradskornet 
i Norrland och i kornområdena i Götaland ansluter sig till det sub-
polara kornområdet med sexradigt korn och kornbröd i norra 
Finland och Ryssland. 

Enligt karta 1 möter på 1880-talet havre som brödsäd i 
Värmland, Bohuslän, Dalsland, Västergötland, Halland, västra och 
södra Småland, i stort sett alltså i områden med karg jordmån och 
och ett ännu vid denna tid jämförelsevis outvecklat jordbruk. Hav-
ren är det sädesslag, som fram mot 1800-talets senare del mera än 
andra vunnit terräng i vårt land i samband med odlingens omlägg-
ning, då utflyttade bönder men framför allt torpare och nybyggare 
började dika ut och odla upp mader och andra, tidigare ej odlade 
områden på gamla utmarker. Nya havresorter importerades vis-
serligen i samband härmed, och havren fick en allt större betydelse 
som foder, men den gamla svenskhavren höll sig likväl segt som 
brödsäd. Den gav ett bröd, vitt nästan som vetebröd, och lämpade 
sig därtill även till blandbröd med inblandning av vårråg (se nedan 

28 f.). Det är tydligt, att havren härvid ansluter sig inom såväl 
södra som västra Sverige till en äldre tradition med havre som 
brödsäd. Före 1870 hade nämligen västsvenska havreområdet helt 
dominerats av svenskhavren, som odlades även till bröd både i 
skogsbygd och slättbygd. På 1880-talet började emellertid den 
gamla traditionen att upplösas. Herrgårdarna och slättbygderna, 

ex. Nordbygden i Västergötland (Västgötaslätten), togo upp 
ligowohavre, postejer, svarthavre m. fl. och lade an på havre till 
utfodring. Skogsbygdens bönder följde efter. De köpte nämligen 
havre från slätten, när de måste tillgripa nytt utsäde på sin ut-
sugna ensädesjord.1  Länge kvarstår dock bruket av havre som 
brödsäd för skogsbygdernas folk, torpare och nybyggare. Se vi 
utbredningen av havrebröd i dess större sammanhang, få vi inräkna 
i havrebrödens område även Norge samt de norra delarna av Stor-
britannien.2 Anmärkningsvärt är härvidlag, att havren på de flesta 
ställen inom detta vidsträckta område ansluter sig till kornet, så 
att stekta eller rostade, ojästa kornbröd och havrebröd samt bland- 

ULMA 12406. 
S. Hasund, Korndyrkinga i Noreg i eldre tid, Oslo 1933, s. 179 if. 
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mjölsbröd och blandsädesbröd av korn och havre uppträda sida 
vid sida från Västsverige till Irland. Även om man, såsom i kapitel 
III visas, måste anse havren i Norden i stort sett som ett nyare 
sädesslag, jämförd med kornet, har förbindelsen mellan havre och 
korn i detta nordvästeuropeiska område säkerligen börjat redan 
under forntiden. 

Sammanställas uppgifterna på karta 1 om spridningen på 
1880-talet av bröd av enbart r å g och på karta II om spridningen 
av blandbröd, vari råg ingår, erhålles ett mycket vidsträckt 
område, inom vilket råg användes till bröd. Emellertid angiva de 
oblandade rågbrödens utbredning i mellersta och södra Skåne, 
Gotland, Öland, Kalmar län, Östergötland, Södermanland, Närke, 
Västmanland och Uppland särskilt utpräglade eller oblandade 
rågbrödsområden. Dessa kärnområden motsvara, enligt vad vi kons-
tatera vid en jämförelse mellan karta I och diagrammet å karta VI 
tvenne ålderdomliga rågområden: ett orienterat åt söder mot 
Danmark och Nordtyskland omfattande Skåne, Blekinge, södra 
Kalmar län, Öland och Gotland, ett annat nordligt bestående av 
Södermanland, Närke och Uppland. Dessa båda centra få ej be-
traktas som isolerade från varandra. De stå i förbindelse med 
varandra genom Kalmar län och Östergötland. De höra också 
båda till det vidsträckta område av rågbröd, som av gammalt 
funnits runt stränderna av Östersjön i södra Finland, Baltikum 
Tyskland och Danmark, och som står i förbindelse med de stora 
rågbrödsorarådena hos de östeuropeiska och centraleuropeiska 
folken. Något västskandinaviskt kärnområde för råg antydes ej 
av kartorna I och II eller av diagrammet. Tvärtom markeras en 
avgränsning för de rena rågbröden mot väster genom mängden 
av bröd av korn och havre samt blandbröd av havre, korn och råg. 
Något rent rågbrödsområde finnes ej, vare sig utefter den långa 
landgränsen mot Norge eller vid kusten i söder. Någon anslutning 
västerut till västeuropeiska rågbrödsområden erhålles alltså ej. 
Rågbrödet har sålunda ännu på 1880-talet liksom under 1500-
talet en utbredning i vårt land, som har sin tyngdpunkt i öster och 
söder och förbindelser utåt i dessa riktningar. Även de olika slagen 
av råg, som odlas, markera gamla förbindelser åt dessa håll. Av 
gammalt har man i norra och mellersta delen av landet talat om 
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och använt finnråg och ryssråg samt i södra delen tyskråg och 
danskråg av flera olika slag. 

Särskilt anmärkningsvärt är, att den råg, som ingår i bröd 
inom blandbrödens områden, i betydande utsträckning har ut-
gjorts av svedjeråg eller råg från andra extensiva utmarksodlingar, 
ej åkerråg. Detta gäller särskilt årtiondena före 1880 och inom de 
stora skogsbygderna på sydsvenska höglandet samt i Värmland. 
Dalarna och Norrland. 1 det nordsvenska barrskogsområdet har 
svedjebruk bedrivits av primitiva odlare av både svensk och finsk 
stam ännu på 1880-talet. De små åkerarealerna ha reserverats för 
kornet, då rågen i varje fall kunde växa på fällan eller nyodlingen 
på utmarken. Från antropologiskt håll har en svedjeodling av fin-
nar även antagits för Finnveden i Småland på 1500-talet som för-
klaring till den betydande rågodlingen här vid denna tid.1  Hur 
härmed än må förhålla sig, säkert är, att skogarnas och utmarker-
nas rågodling tillhör en annan brödkultur än den, som vi finna 
inom rågens ovan angivna kärnområden, där brödet är bakat av 
åkerråg. Här ligga också de gamla odlingsbygderna, där rågen var 
fast inordnad i inägornas odlingssystem enligt två- eller treskifte 
redan i början av nyare tiden. 

Blandsäden uppskattades, där den odlades, såsom en för 
bröd väl användbar sädesart. Blandsädesbröden i Dalarna, Gäst-
rikland och norr härom (se karta II) brukade vanligen bakas av 
tvebland av korn och havre eller av trebland av korn, havre och 
råg, s. k. treclingsbröd. Även i blandsädesbrödens områden i Väs-
tergötland och Småland träffas liknande sädesblandningar, men 
därtill också ofta bröd av tvebland av havre och vårråg, vilken 
blandning ej synes ha varit vanlig i blandsädesbrödens områden i 
norr. Detta har säkerligen berott därpå, att i norr huvudsakligen 
blott odlats tuvråg, d.. v. s. svedjefallets råg, som givetvis såddes 
för sig och ej i blandning. 1 det södra blandsädesorarådet utgjordes 
ofta blandsäden av 2/3  havre och 1/3  vårråg.2  

Blandmj ölet av råg och korn har en vidsträckt utbred-
ning i alla rågbrödsområden utanför kärnområdena (jfr s. 27). 

B. Lundman, Rasgeografiska bidrag till Sydsmålands bebyggelsehistoria. 
Hyltn-Cavalliusföreningens årsbok 1940, s. 59. Jfr E. J. Schiitz, Om skifte af jord 
i Sverige, Stockholm 1890, s. 5. 

Om orent utsäde och blandsäd, se Å. Campbell, a. a. 1938, s. 460 f. 
Jfr Hasund, a. a. s., 181. 
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Särskilt i mellersta Norrland ha blandmjölsbröd blivit allmänna. 
De ha också varit på frammarsch under hela 1800-talet förbere-
dande framträdandet av de rena rågbröden genom att proportio-
nen av råg steg för steg ökats. Mot 1800-talets slut har mången-
städes i dylika områden rågmjölet tagit överhand, så att brödet 
måste anses som ett fullgott rågbröd. Men givetvis sker övergången 
även genom en förskjutning i kosthållet mellan simplare och finare 
bröd. Ännu på 1870-talet fick man i här avsedda område rågbröd 
endast som eftermiddagsbete, möjligen också en bit som dagbete, 
men till maten vankades aldrig annat än blandbröd. På 1880-talet 
började emellertid rågbrödet uppträda även som matbröd. 

Blandsädesbröden men särskilt blandmj ölsbröden måste 
alltså anses markera övergångsområden mellan de ålderdomliga, 
extrema korn- respektive havreområdena och de mera avancerade 
rena rågområdena. Med övergång kan då menas ett mellanläge 
såväl geografiskt med hänsyn till naturbetingelser, som etnolo-
giskt med hänsyn till historisk tradition. 

Bröd med en betydande del är tmj öl i degen, s. k. ärtbröd, 
.samt blandbröd med en mindre proportion ärtmjöl träffas på 1880-
talet i en del av gammalt ärtodlande bygder i Sverige: «Västergöt-
land, Nedan-Siljan och dess grannbygder i Dalarna, mellersta 
och södra Norrland, särskilt Storsjöbygden i Jämtland. Att det 
här ej är frågan om sentida utdrygningsmedel eller fattigdomsfor-
mer, i varje fall ej i Dalarna och Norrland, framgår därav, att ärt-
bröd eller ärtbla,ndat bröd hålles för bättre än annat bröd. »Man 
bir bättre på det» säger man i Jämtland och tillgriper gärna ärt-
brödet vid särskilt ansträngande arbeten eller till färdkost. I 
Dalarna bakas ärtbröd gärna till bröllop och jul och utgör alltså 
här högtidsbröd eller står på gränsen till högtidsbröd.' Pehr Kalm, 
som på sin västgötaresa 1742 möter ärtbrödet i Täng och Hunne-
berg, sätter rågbrödet framför ärtbrödet, men denna värdering 
var möjligen ej allmogens.a 

Inblandning av b ön or i bröd har även förekommit av gam-
malt, men synes för 1880-talets vardagsbröd vara inskränkt till 
enstaka kustområden i sydväst från trakten kring Skälderviken 
i söder till Bohuslän i norr. 

L. Levander, övre Dalarnas bondekultur, I, s. 324. 
Pehr Kalm, Wästgöta och Bohusländska Resa, Stockholm 1743, s. 55 f. o. 

271. 
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Innan vi övergå till rotfrukterna, som genom att kokas och 
mosas beredas till brödämne, skola vi nämna något om rensning 
och malning av säd samt siktning av mjöl. Olaus Magnus dröjer 
med förkärlek vid finare mjölsorter och ger belägg för långt drivna 
kulturformer. Utvecklingen av kvarntekniken och metoder och 
redskap för sädens rensning och mjölets siktning blir under 1700-
1800-talen av största betydelse för yrkesbageriets utveckling. 
Städernas brödkultur, högreståndsbrödet och allmogens högtids-
bröd kunna ej karakteriseras utan hänsynstagande till dessa för-
hållanden. Men allmogen har uppenbarligen på 1500-talet liksom 
senare för sitt vardagsbröd vanligen icke använt annat än sam-
malet mjöl av slösäd, ofta rikligt bemängd med agnar. 0. J. 
Broman tecknar i Glysisvallur i bjärt kontrast till Olaus Magnus 
hälsingebondens brödmjöl sålunda: »Här i Landet får gemena ho-
pen sällan eller aldrig bruka rent Sädesmiöl, utan altid agn-
draf- mäsk- och barck-blandat; Sällan eller aldrig sichtat, utan 
allenast groft sållat. Blij, Såder och tylikt afskräde som lat: 
kalla faex farinae; Angl: huskes; får man här intet gifwa Boskapen, 
såsom Colerus råder, och på ganska många Landsorter kan ske; 
utan folket äro glade at sådant få sielfwa bruka, häldre än agne-
och barck-kakan.»' 

Av den tröskade säden reserverades på 1880-talet liksom ti-
digare till brödsäd för vardagsbruk vanligen den säd, som vid 
kastningen stannat närmast agnarna, d. v. s. slösäd eller mälder. 
Den tyngre säden togs till kokmjöl och den tyngsta till utsäde. 
Även okastad, med agnar bemängd säd har tagits till vardagsbröd. 

För typologisering av allmogens vardagsbröd spela variatio-
nerna med hänsyn till malning och siktning ej någon sådan roll, 
att hänsyn därtill behöver tagas. 

Om man undantar potatisen ha rotfrukterna ej kommit att 
spela någon större roll som brödämne i vårt land. Rovor om-
talas såsom brödämne på 1800-talet någon gång från Dalarna och 
Norrland,2  men något allmänt bruk kan ej konstateras. 

Rovor som brödämne eller utdrygning i bröd kan naturligtvis 
ha uppkommit självständigt i vårt land, där brist på säd ofta 
tvingat till försök med allehanda nödbrödsämnen. Men en påver- 

0. J. Broman, a. a., s. 110 f. 
L. Levander, a. a., s. 325. E. Modin, Gamla Tåsjö, Stockholm 1938, s. 270. 
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kan från lantbruksekonomiskt håll är ingalunda utesluten. Nöd-
brödsämnena utgjorde i 1700- och 1800-talets ekonomiska littera-
tur ett omtyckt tema. Där talades bl. a. om nödbrödsämnen t. ex. 
i Irland, vars brödsädesbrist var notorisk. I själva London bakades 
under de svåra åren 1629 och 1630 bröd av mosade rovor med 
någon iblandning av mjöl. Beskrivningar av rovbröd förekommo 
också i England redan på 1600-talet, vilka beskrivningar citeras i 
svensk 1700-tals-litteratur.1  

Under senare hälften av 1700-talet och förra hälften av 1800-
talet börjar den svenska allmogen att odla p o t at i s, vilket 
medför den största omvandlingen i det svenska kosthållet, som över 
huvud taget inträffar under nyare tid. Det är då att vänta, att 
potatisen även för brödhushållningen kommit att spela en viktig 
roll. 

verkligheten var den första propagandan för odling av 
potatis inriktad framför allt på att framhålla potatisen såsom 
lämpligt brödämne i svåra sädesår samt därjämte som en ersät-
tare över huvud taget för bröd som tilltugg till sovel. Det är så-
lunda på brödets plats i kosthållet, som potatisen kommer att först 
göra sig gällande. 

I Jonas Alströmers pioniärskrift av år 1727 om potatisodlingen 
Den swänska wårdande fåraherdens trogne wäg-wisare til en god 
fåraskiötzel jemte et bihang om potatoes eller jord-päron, samt 
alm- wildapel- och eketräns planterande a säges, att »potatoes, 
som i anseende till dess skapnad kan på swenska kallas jord-päron» 
äro till sin natur helt torra, »så at man uti swåra korn- eller sädz 
år kan bruka dem til bröd, då de först tårkas och malas til miöl, 
hwilket blir helt hwitt och fints 

Jonas Alströmer rekommenderar alltså att vid beredning 
av bröd först torka och mala potatisen och därpå baka av det 
sålunda framställda potatismjölet.4  I en redan l 1733 utsänd andra 
skrift, Fåra-Herdans Hemliga Konster Uptäckte, omtalar han, 

4) Philosophical transactions, London 1673, s. 5142 samt 1693, s. 970. Ett 
svenskt citat återfinnes i en dissertation år 1747 Ångermanna Hushollning Nordan 
Skogen, presidium: And. Berch. 

') Alltså icke den år 1733 tryckta skriften Fåra-Herdans Hemliga Konster 
Uptäckte, som H. Juhlin-Dannfelt uppger i sin Lantbrukets historia, Stockholm 
1925, s. 406. 

J. Alströmer, a. a., 1727, s. 62 ff. 
J. Alströmer, a. a., s. 62 f. 
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att »man har och giordt widare försök, at Baka bröd af thesse 
Rötter, och funnit en genare wäg, än at torka och mala them tul 
miöl. Man kokar them allenast, tu l thes the äro kokte, och huden 
aflosnar, tå tager man bortt thet tunna skinn, som sitter omkring 
them, och knoder them så sönder vti ett trog, lik som en annan deg, 
läggandes ther tu l en fierdedel, eller så mycket miöl, som ytan watn, 
vti theras saft bekwäml. låter sig inknåda. Ty thet Brödet är bättre, 
som giöres med groft Rogmiöhl, än med thet finare, eller med 
hwete raiöhl, widare förfares ther med lik som med en annan deg. 
Thet låter ock baka sig med Hwetekli, som gifwer ett welsmakande 
bröd.»' 

Av det anförda framgår, att Alströmer efter 1727 själv utfört 
försök med potatisbröd eller i varje fall tagit del av andras försök. 
Emellertid måste man förutsätta, att han känt till hur man i Eng-
land redan på 1600-talet vid dyrtid bakat bröd av rotfrukter (se 
ovan s. 31). Alströmer omtalar också 1727, hur det fattiga folket 
i Irland blivit hjälpt av potatisen i ordalag, som erinra om vad 
som i den tidigare engelska litteraturen sagts härom. Sannolikt 
har Alströmer just från engelskt håll lånat idén med potatisbröd. 
Även för Norges del kan man antaga, att potatisbrö det liksom 
potatisodlingen ha haft förebilder i England.2  

Potatisen som utdrygningsämne i deg blir efterhand allmänt 
spridd i stora delar av Sverige. Den användes då vid bak såväl av 
jäst som oj äst bröd. Men det blir i Norrland och Dalarna som pota-
tisen får en särskilt stor, ja, på många håll grundväsentlig bety-
delse för brödhushållningen. 

I en dissertation från år 1747 (Ångermanna Hushollning Nor-
dan Skogen) heter det: »Om thessa så kallade Jordpäron planlades, 
särdeles i Norra orterna, som ofta äro underkastade frost, skulle 
the med Guds hjälp slippa att äta barkbröd.» I Dalarna och Norr-
land tillhörde barkmjölet som utdrygningsämne men även det 
rena barkbrödet ingalunda blott brödhushållningen under svagår. 
Även under normala år räknades mer eller mindre med barkmj ölet 
och då särskilt ovan odlingsgränsen. 

Ehuru propagandan för potatisbröd redan under förra hälften 
av 1700-talet var inriktad särskilt på Norrland dröjde det uppen- 

i) J. Alströmer, a. a., 1733, s. 52. 
2) Fredrik Gren, a. a., s. 49 och 65. 
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barligen länge innan några större resultat framkommit.1  På 1800-
talet tyckes dock bröd bakat helt och hållet eller nästan helt och 
hållet av potatis ha slagit igenom som ett verkligt vardagsbröd 
i tunnbrödets form. Vi kalla detta bröd potatistnnnbröd. I Värm-
land kallas brödet liksom i Norge äppelbröd. I Dalarna och södra 
Norrland är den dialektala benämningen päronbröd liksom potatis 
här heter jordpäron, vilket ord återfinnes i Alströmers pioniär-
skrift av år 1727. De närmare omständigheterna beträffande pota-
tistunnbrödets framträdande skola nedan diskuteras i samband med 
en redogörelse för denna brödtyps variation och spridning (se s. 57f.). 

Mot ansträngningarna att placera potatisen på brödets plats 
i kosthållet reagerades naturligtvis från även annat håll än all-
mogens. Sålunda skriver Fischerström i Economiska Dictionnai-
ren: »Naturen har icke äranadt denna härliga wäxt till brödbak-
ning; men at af den fattige nyttjas i sin simplicitet, det är kokas i 
watten och ätas med litet salt.» Likväl kan Fischerström ej neka till 
att tunnbröd, såväl hårt bröd som mjukt, med fördel kan bakas 
med en inblandning av hälften potatis och likväl bli både hållbart 
och välsmakande.2 

Jäsning. 

Att mjölsorten är av stor betydelse, när det gäller att urskilja 
brödtyper, torde vara uppenbart av vad ovan visats. Ännu 
klarare framträder denna betydelse, om man ser till mjölsortens 
förhållande till brödets övriga typbestämmande egenskaper: jäs-
ning, konsistens, form och mått. 

Rågen har i norra Europa av gammalt utgjort det jästa brö-
dets speciella sädessort. De omständligast jästa bröden, de kak- och 
limpjästa, (se s. 39), träffas inom de oblandade rågbrödens område. 
I blandbrödens område där utanför är det inblandningen av råg, 
som möjliggör fraraställandet av jästa bröd över huvud. De jästa 

I en skrift tryckt i Stockholm 1747, *Wälmente tankar om hemmanens 
Idyfwande ... samt om missväxten eller brist på säd uti de norra lands-orternea 
klagas över svårigheterna och föreslås till deras avhjälpande att »trädgårds-gesäller2 
utsändas att undervisa allmogen i potatisodling och bak av potatisbröd (s. 337). 

Fischerström, a. a., s. 362. Jfr s. 437 f. I Vetenskapsakademiens hand-
lingar 1748 publicerade grevinnan Eva de la Gardie en skrift om sina försök att 
tillverka bröd, brännvin, stärkelse och puder av potatis. Det blev möjligheten att 
göra brännvin av potatis, som blev den förnämsta anledningen till potatisodlingens 
slutliga genombrott i Sverige. 

3-443952. Sv. landsmål. 
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brödens område kommer därför att sammanfalla med utbredningen 
av de oblandade rågbröden samt de blandbröd, vari råg ingår (se 
kartorna 1—III). 

Det svenska området för jästa bröd har sin fortsättning i 
söder och öster på andra sidan Östersjön, där jästa bröd av gam-
malt förekommit i Danmark, Tyskland, södra Finland, Baltikum 
och Ryssland. De ojästa bröden möta däremot nästan uteslutande 
inom det stora nordliga området för oblandade kornbröd. Även 
de oblandade havrebröden äro ojästa liksom också blandbröden 
av korn och havre eller korn och ärter (se kartorna 1—III). Beträf-
fande alla dessa ojästa bröd i Sverige finna vi ävenledes en vid-
sträckt anknytning inom ett nordeuropeiskt bälte från Irland, 
Skottland, Island och Norge i väster till Finland, norra Ryssland 
och Sibirien i öster. 

Vi ha hittills talat om jästa bröd i allmänhet utan att gå in på 
de olika slag av jäsning, som av gammalt kunnat förekomma vid 
bakning av bröd. Av de många kemiska processer, som äga rum, 
när bröd bringas att jäsa, är det väsentligen två, som vi här ha 
behov av att urskilja. Båda äro också i allmogetraditionen liksom 
i äldre litteratur bestämda och särbenämnda. 

S yr ning e n, åstadkommen med hjälp av surdeg 
eller på annat sätt, är huvudsakligen en mjölksyrejäsning, som 
verkar konserverande och smaksättande. Brödet blir samtidigt 
även något poröst liksom vid dricksjästjäsningen (se nedan), så-
framt mjöl innehållande gluten eller andra segämnen ingår i degen. 

Jäsningen av brödet genom en alkohol-kolsyrejäsning, 
åstadkommen med hjälp av br yggj ä st, här benämnd 
dri ck sj ä s t. Denna dricksjästjäsning gör, att brödet blir 
poröst eller h ä v t. Förutsättningen härför är att degen innehåller 
gluten eller andra segämnen i tillräcklig mängd. 

Utan att här ingå på frågan om syrningens och jäsningens 
absoluta ålder i brödets historia konstatera vi, att genom dricks-
jäst jästa bröd mycket tidigt uppträda i Sydeuropal och där 
särskilt synas vara knutna till vetet, medan syrningen likaledes 
mycket tidigt förekommer vid bakning av rågbröd i Mellan- och 
Nordeuropa. 

1) J. Hoops, a. a. I, s. 330 £. 
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Att jäsa bröd genom dricksjästjäsning kan ej ha varit bruk-
ligt för korn- och havrebröd, emedan korn och havre ej innehålla 
gluten eller andra segämnen, som måste finnas för att kvarhålla 
de vid jäsningen utvecklade gaserna, vilka göra brödet poröst. 
Så länge vår brödkultur dominerats av korn och havre, ha alltså 
genom dricksjästjäsning jästa bröd ej kunnat spela någon roll. 

När rågen kommer som brödsäd, blir naturligtvis dricksjäst-
jäsningen teoretiskt sett en möjlighet, men det måste anses osanno-
likt, att denna art av jäsning då tillgripits, när jäsning :genom syr-
ning legat betydligt närmare till hands eller rent av varit ound-
viklig. Två slag av syrning, båda av gammalt kända från vårt land 
liksom från kontinenten, kunna inställa sig, utan att man behöver 
tillföra degen särskilda jäsningsmedel: syrning genom degens 
självjäsning samt syrning genom att degen stöpes i ett 
degtråg, som ej diskats ur, vilken syrning vi här kalla degtråg s-
j äs ni ng. 

I en deg, som får stå någon tid, inträder en jäsning genom 
mjölksyrebakterier. Degen surnar. En nära motsvarighet härtill 
finna vi i den primitiva mjölkhushållningens syrning av mjölken. 
I båda fallen gäller det att genom syrning konservera födoämnena 
samt att smaksätta dem i överensstämmelse med den smak för 
surt, som är så framträdande på primitiva ptadier. 

Degtrågsjäsningen är i praktiken svår att skilja från själv-
jäsningen. Enligt gammalt bruk, som kan beläggas såväl i Norden 
som på kontinenten, skulle degtrågen eller degholkarna efter an-
vändning ej diskas utan endast skrapas ur. Vid följande bak kom 
den gamla, sura deg, som fanns kvar i träets sprickor och porer, 
att verka som surdeg, åstadkommande en mjölksyrejäsning, 
snabbare givetvis än vid enbart självjäsning. På Gotland ansåg 
man allmänt, att degtråget gav syra nog, och degtrågsjäsningen 
var också mycket vanlig. Man kan härmed jämföra t. ex. det sätt 
varpå tätmjölksämnet bevaras över vintern genom att ett tråg 
överstrykes invändigt med tätmjölk, som får torka in. Från deg-
trågsjäsningen och till den egentliga surdegsjäsningen är steget ej 
stort. Någon uppfinning har ej behövt göras, endast en upptäckt, 
nämligen den, att skovorna av den gamla degen göra, att den nya 
degen raskt surnar. Skovorna hopskrapas nu omedelbart efter ba-
ket och kramas ihop till en liten boll, som lämnas kvar i tråget till 
nästa bak. Eller ett stycke av själva degen kan tagas undan och 
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gömmas, t. ex. nedgrävt i mjölbingen eller i en kruka och då gärna 
i upplöst form.1  Likheterna med mjölkhushållningens användning 
av särskilda bakteriekulturer äro påtagliga. Surdegsjäsningen av 
bröd måste också sammanföras med mjölkhushållningens syr-
ningsmetoder till en grupp av metoder utmärkande för det primiti-
va lakto-vegetabiliska kosthållet. 

Folktraditionen i vårt land har bevarat många uppgifter om 
primitiva j äsningsmetoder, varav en del slutsatser kunna dragas 
beträffande jäsningsmetodernas inbördes förhållanden. Särskilt 
märkligt i detta hänseende är vad som i de jästa brödens kärn-
område (se karta III) berättas om midso mmarjäst en eller 
mi ds ommardaggen använd för jäsning av såväl bröd som 
öl eller dricka. 

Midsommarnatten eller nätterna mellan nya och gamla mid-
sommar före solens uppgång kunde man draga tygstycken överdet 
daggvåta gräset och vrida ur, eller man satte en skål med vatten 
ute under bar himmel i någon sädesåker eller tog vatten, som 
»blommade», och rörde så ut detta vatten med mjöl till en deg, 
som fick självjäsa, varpå den användes som surdeg. »Har man väl 
en gång gjort sig en sådan jäst, kan den räcka ett helt liv, ty man 
behöver bara blanda i vatten och mjöl i den gamla och det hela får 
samma kraft», uppges från Småland av Per Söderbäck, som till-
lägger: »Seden att göra midsommarjäst var nästan bortglömd till 
år 1912, tror jag, då det regnade så mycket, att säden delvis blev 
förstörd, så att brödet inte ville jäsa och dessutom blev skorpfallet. 
Då vaknade den gamla tron upp igen, och nu är bruket ganska 
allmänt.»2  

I Småland har man enligt Keyland kunnat göra ett slags kakor 
av mjöl och midsommardagg, vilka förvaras torkade för att an-
vändas vid bak och brygd.2  

Anmärkningsvärt är nu, att de nämnda metoderna, som varie-
ra på en mängd olika sätt, använts för framställning av jäsmedel 
såväl till bak som brygd. Detta betyder givetvis, att jäsning av 
maltdrycker och jäsning av bröd kunna ha utvecklat sig ur en 

Keyland, a. a., s. 184 if., varest många belysande exempel lämnas på 
här diskuterade j äsningsmetoder. 

Per Söderbäck, Skrock, sed och sägen i en smålandssocken, Stockholm 1921, 
e. 45 f. 

Keyland, a. a., s. 189. 
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primitiv jäsningsteknik oberoende av varandra eller samtidigt, 
och att det ej är träffande att hävda prioritet för någondera. 
Sirelius säger i Suomen kansanomaista kulttuuria, att det ej är be-
kant, när bruket att jäsa degen uppkom hos finnarna. »Men att 
döma av att maltdrycker också hos oss tillverkats sedan mycket 
länge tillbaka, återgår det säkert på en avlägsen forntid?» Denna 
försiktigt formulerade sammanställning av jäsning av maltdrycker 
och jäsning av bröd synes vara mycket rimlig, enligt vad vi ovan 
lärt känna. Fortsatta undersökningar utefter denna linje torde 
säkerligen ha värdefulla bidrag att lämna beträffande den svårlösta 
frågan om det jästa brödets uppkomst. 

Vad beträffar användningen av brygg- eller dricksjäst för 
jäsning av bröd ha flera metoder utvecklat sig. Bottensatsen av 
drickat i dricktunnan har härvid använts (bottenjästen) men även 
det drickskum,, som vid jäsningen i tunnan flyter ovanpå. Till 
förvaring av jästen bakas små kakor, eller jästen strykes på trä-
kubbar, eller man doppar enkvistar, halmkransar o. dyl. i jästen 
samt hänger upp dessa till torkning och förvaring.2  

Tillgängliga uppgifter från äldre tid tala för att dricksjäst-
jäsningen ej kan ha kommit i regelbundet bruk i Norden förrän 
i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Ännu Fischerström 
(1781) framhåller surdegsjäsningens överlägsenhet. »Derföre är 
skilnad emellan Bröd hwartil surdeg allena blif svit nyttiad, och 
det hwartil blott öljäst blifwit tagen, o. s. w. Skall ett Bröd blifwa 
rätt smakligt, närande och sundt, bör det tiänligaste jäsmedel 
brukas, och detta är utan all twifwel en wäl beredd och fullgod 
jäs-deg (surdeg).»3  Dricksjästjäsningen. som synes först ha blivit 
mera vanlig vid julbaket efter julbrygden, får emellertid under 
1800-talet en alltmer ökad betydelse. Den användes dels enbart, 
dels tillsammans med surdeg. Ännu på 1880-talet är bruket av 
jäsningsmedel högst vacklande. Härtill bidrager, att pressjästen 
vid denna tid även börjar uppträda hos allmogen undanträngande 
båda de äldre jäsmedlen. 

Den förändring av brödkulturen, som under loppet av 1800-
talet äger rum med hänsyn till j äsningsmedlen, består väsentligen 
däri, att de syrade (surdegsjästa) bröden allt mera vika för de 

Sirelius, a. a. I, s. 134. 
Keyland, a. a., s. 187 f. 
Fischerström, a. a., s. 385. 
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osyrade och »hävda» (dricksjästjästa eller pressjästjästa). Härmed 
sammanhänger att färskbröden vinna på de gamla förrådsbröden. 
Det med dricksjäst (eller pressjäst) jästa osyrade brödet har sitt 
särskilda värde i att vara välsmakande som nybakat, medan det 
surdegsjästa brödet kräver lagring för att bli till sin fördel. 

Ännu på 1880-talet har det surdegsjästa brödet likväl kvar en 
säker ställning särskilt inom rågbrödens gamla kärnområde (se 
karta III), där mjuka rågbröd, kakbröd eller limpor, äro vanliga 
som vardagsbröd. Inom de hårda tågbrödens område däremot har 
man uppenbarligen ej i större utsträckning velat ha syrade bröd. 
Dricksjästen, som alltså häver brödet utan att göra det surt, har 
där lättare kunnat vinna insteg. I de ojästa brödens område slut-
ligen, där surdegsjäsningen i äldre tid aldrig vunnit någon större 
utbredning, har den nymodiga dricksjästjäsningen liksom senare 
pressjästjäsningen snabbt kunnat vinna terräng i samband med 
att rågmjöl blivit allt vanligare, tillåtande bakning av jästa tunn-
bröd m. fl. jästa brödsorter. 

På grund av den stora vacklan i bruket av j äsningsmedel, 
som utmärker senare delen av 1800-talet, såsom vi ovan antytt, 
har det ej synts oss lämpligt att genomgående urskilja brödtyper 
med hänsyn härtill. Vissa andra metoder vid brödets jäsning ha 
däremot en så fast ställning i bruket under 1880-talet, att de kunna 
användas som formelement vid typbestämningen. 

Med hänsyn till jästens tillsättning under olika moment i 
bakningen kunna vi urskilja tre huvudslag av jäsning: 1) jäsningen 
av degen, innan denna formats till bröd; 2) jäsningen av de for-
made men ännu ogräddade bröden; 3) jäsning under gräddningen 
på bakhällen eller i ugnen. Vidare märkes, att jästen kan sättas till 
degen på olika sätt: 1) jästen sättes först till en mindre del av de-
gen, så att man erhåller en s. k. fördeg eller raskdeg, som bildar 
grunddegen, till vilken sedermera mera mjöl, ibland av annan 
mjölsort, sättes; 2) jästen sättes till hela degen på en gång; 3) jästen 
sättes till en redan självjäst deg. 

Hos allmogen ha dessa j äsningsmetoder eller varianter härav 
använts i ett mycket stort antal kombinationer, så att brödtyperna 
om alla enskildheter beträffande jäsningen skulle iakttagas, bleve 
synnerligen många. Vill man erhålla en användbar typologi, måste 
därför huvudgrupperna bestämmas så, att ett flertal variationer 
kunna sammanföras där inom. 
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Fyra huvudslag av kombinationer beträffande jäsningsmeto-
derna kunna uppställas för att tjäna som formelement. 

Kvällen före utbakningen av brödet göres en fördeg av 
jäst och en del av det mjöl, som skall bilda den slutliga degen. 
Till denna fö±deg sättes morgonen därpå mera mjöl, varpå bröden 
utbakas och gräddas utan att ha fått jäsa. Brödens jäsning sker 
därför först under själva gräddningen. Detta förfarande skall här 
benämnas t unnbrödsjäsni n g, emedan det fått en särskilt 
stor användning vid beredningen av jästa tunnbröd. Denna sentida 
jäsningsmetod har i hög grad bidragit till att sprida dricksjästens 
användning. 

Flera timmar före eller kvällen före utbakningen tillsättes 
jästen till en stor del av den för baket avsedda degmassan, jäsdegen, 
som får jäsa under några timmar eller under natten. Mera mjöl av 
samma slag arbetas därpå in i den jästa degen, som ibland måste 
röras eller slås ned, för att ej jäsa över i tråget. De utbakade bröden 
få jäsa upp, innan de gräddas. Förfarandet är vanligt vid framställ-
ningen av platta, jästa kakor och benämnes därför här kakj ä s-
n i n g. Surdeg och i senare tider oftast dricksjäst ha brukats vid 
denna jäsningsmetod. 

Degen sättes endera genom att kokhett vatten slås över 
mjölet, då genom enzymverkan en del av stärkelsen ombildas 
till socker (degen, sötnar), eller genom att rumsvarmt (stuguvarmt) 
vatten sättes till mjölet, varefter degen lämnas att självjäsa en 
längre eller kortare tid. Härefter tillsättes surdeg eller i senare 
tid dricksjäst eller bådadera. Jäst kan också tillsättas genast 
(vid skållning sedan degen kallnat) eller inte alls, detta senare, när 
de i degtråget kvarlämnade skovorna äro tillräckliga för att syra 
och häva degen. Sedan degen arbetats och lämnats att jäsa åt-
skilliga timmar, knådas den på nytt, till dess degen släpper hän-
derna, då den på nytt får jäsa en kortare tid, varpå bröden ut-
bakas. Dessa få även jäsa en stund för att därefter gräddas. 
Härmed kan förenas metoden att lita brödet stå i sakta värme 
i ugnen för att bli ugnssurt. Dessa metoder, som förekomma vid 
framställning av limpor, söta och sura, sammanfattas här under 
benämningen ii mpj ä snin g. Enligt gammal tradition hör till 
denna jäsningsmetod. surdegs- eller degtrågsjäsning jämte en hel 
del magiska åtgärder. 
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Form och mått. 

Brödet erhåller sin form och sina mått genom utbakn ingen, 
varvid upptaget eller borddegen delas upp i kakämnen, vilka knådas, 
rullas, klappas, kavlas och i övrigt formas för hand eller med hjälp 
av bakredskap av olika slag. 

När man eftersträvar att kavla ut brödet så tunt som 
görligt är utan att brödet brister, får brödet t unnbr ö det s 
f o r m. Då man för att spara arbete, värme etc. vill till ett enda 
bröd utbaka ett så stort kakämne som möjligt, måste bröd av den-
na form, som i vårt land i regel göras cirkelrunda, erhålla en myc-
ket stor yta, större ju mer brödet kavlas ut. Bakhällens och bak-
ugnens mått, som ej kunna förstoras hur mycket som helst, ange 
emellertid härvid en övre gräns. De tunnaste bröden, som träffas 
i Norrland och Dalarna, ha också den största diametern. Mot en 
tjocklek av 1-3 mm. svarar vanligen en diameter av omkring 
80-100 cm. eller något mera. 1 det sydliga tunnbrödsområdet 
söder om Dalarna träffas flerstädes tjockare bröd, vilka ha något 
mindre diameter, omkring 50 cm. eller därunder. 

Bröd av det svenska tunnbrödets ordinära form bruka i regel 
naggas på båda sidor med en trä- eller järnpigg eller vanligare med 
en fjädernagg. Ytterligare hör till formen tunnbrödets vikning för 
förvaring och som nestbröd (matsäcksbröd): fyrvikning, sexvik-
ning, plätbrödsvikning, lappvikning o. s. v. Dessa mönster svara 
till rent praktiska behov och utgöra i mycket ringa grad — lik-
som övriga här omnämnda brödformer — resultat av medveten 
estetisk formgivning. 

Vanligen har man skattat högt den skickliga bakerskans för-
måga att åstadkomma ett lövtunt, jämntjockt bröd med cirkel-
rund form med hjälp av endast händerna och en tvärräfflad kavel. 
Men ej överallt har man hållit så strängt på den cirkelrunda for-
men. I Hälsingland och östra Dalarna t. ex. träffas på sina håll 
avlånga eller annars oregelbundet formade tunna bröd.' Dylika 
primitivformer äro säkerligen sentida. Man har ej bemödat sig om 
att förläna brödet den runda form, som naturligtvis här är ett väl-
känt mönster för bröd. Men det är likväl ur morfologisk synpunkt 
intressant att vi äga detta exempel på bröd utan distinkt omkrets, 

1) ULMA 10989. 
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jämförbart med de primitiva flatbröden i Armenien1 och på andra 
håll. Något historiskt samband torde ej kunna påvisas, då vi här 
ha att göra med de allra enklaste kulturformer utan egentliga form-
kriterier markerande kultursammanhang 

Tunnbrödformen, som i Norden ursprungligen hört samman 
med ojästa bröd av korn och havre, har blivit förebilden för de 
nymodiga bröd med råginblandning, som vi här kalla j ä s t a 
t unnb rö d (se s. 74). Bröden, som jäsa först under själva grädd-
ningen få en yta full av små upphöjningar eller blåsor, och tjock-
leken blir därför åtskilligt större än hos ojästa tunnbröd, omkring 
3 mm eller något mera. 

Tunnbrödets form användes slutligen även för barkbröd och 
potatisbröd och andra i regel ojästa bröd, vartill mjölblandningar 
eller utdrygning av olika slag använts. 

För svensk brödkultur inom stora delar av det gamla Sverige 
äro hård- eller segtorkade jästa rågbröd eller rågblandbröd särskilt 
karakteristiska. Dessa bröd, som äro runda och försedda med hål 
för snöre eller brödstång, laappas eller kavlas ut med hänsyn till 
att de skola kunna hängas upp till torkning utan att brista sönder 
eller vika sig för mycket. Detta betyder, att de göras omkring 
30-40 cm i diameter och omkring h/2-2 cm tjocka. Bröden 
knäckas i regel med krusknäck samt naggas eller pickas vanligen 
endast på ena sidan. Denna formtyp kallas här hår dbr ö d a-
f o r m. Då bröd av denna form nästan utan undantag äro försedda 
med hål, måste de med hänsyn härtill även räknas till h å 1 k a-
kor n as formgrupp. 

Hålet, som är ett formelement av viss typologisk betydelse, 
har som ovan antytts, anbringats för att tjäna brödets upphäng-
ning till torkning. I senare tider har för vissa brödtyper hålet för-
lorat denna sin ursprungliga uppgift men kommit att kvarstå som 
en prydnad (se s. 65). 

Hålet placeras antingen i centrum eller ut mot kanten av brö-
det. I förra fallet är det jämförelsevis stort — upptaget med t. ex. 
ett kohorn eller i senare tid ett hålmått av järn som man lärt sig 
använda av de på landsbygden kringvandrande yrkesbagarna eller 
av städernas bagare — så att brödet skall kunna trädas på en 
någorlunda kraftig brödstång. I senare fallet är det helt litet, upp- 

1) Maurizio, a. a., s. 104 f. 
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taget med en fingerborg eller något liknande, och avsett för ett 
snöre, som knippar samman bröden 2 och 2, eller ett smalt bröd-
spett, varpå kakan trädes upp. Hopknippningen med snöre, som 
på 1880-talet endast kan beläggas i spridda delar av hålkakornas 
område, torde behöva en närmare förklaring. Jag anför här en 
beskrivning från 1755 av Kajsa Warg, hushållerska på Malma 
i Södermanland, i hennes recept för knäckebröd: »— — et litet hål 
tages på dem med en fingerbår — — då det (knäckebrödet) är wäl 
gräddat, så sopas hwar kaka ren med en winge, hwarpå man tager 
et qwarters långt segelgarn, på hwilkens hwardera ända en liten 
träpinna är fästad: detta trädes genom 2 kakor, och fortfares på 
lika sätt med alla de öfrige kakorne; sedermera upphängas de på 
stänger under taket i et warmf rum tu l at torkas». 

Nils Keyland har framhållit att hålet placeras i kanten för att 
kakan bättre skall balansera på spettet.2  K. Vilkuna har uppfattat 
Keylands tes som ett löst antagande och menar, att balansen är 
bäst, då hålet befinner sig mitt i brödet. 2  Emellertid är det från 
svenskt allmogehåll omvittnat, att stora, tunna kakor med hål i 
mitten gärna böja sig upptill. Kakorna hänga givetvis också sta-
bilare — svaja mindre hit och dit — när upphängningspunkten 
befinner sig ett stycke ovan kakans tyngdpunkt. Vilkunas tes att 
»hål mitt i brödet är mest praktiskt och numera också förekommer 
oftast» är uppenbarligen ej allmänt giltig, och det måste bestämt 
ifrågasättas om metoden med hål i kanten för Nordens del kan 
anses äldre än den med hål i centrum. Olaus Magnus omtalar hålet 
i kanten (från Västergötland), men häremot kan ställas det av 
Keyland omnämnda stenbrödet med hål i centrum från det medel-
tida Sverkerkapellet i Alvastra.4  

Jästa bröd, som skola förvaras och ätas mjuka, utkavlas eller 
klappas till platta kakor. Dessa göras dock ej tjockare, än att de 
kunna jämförelsevis hastigt gräddas. De göras 2-4 cm tjocka 
med en diameter av 20-45 cm. På en del håll talar man om 
halvt jockkaka och menar då ett bröd på omkring 1 cm:s tjocklek 
och med en diameter som ovan. Alla dessa bröd sägas här ha 
kakbrödets form. 

1) Hjelpreda i hushållningen för unga fruntimber, Stockholm 1755, s. 677 f. 
3) N. Keyland, a. a., I, s. 213 f. 

Kustaa Vilkuna, »Kaka söker maka», Rig 1939, s. 182. 
N. Keyland a. a., I, s. 214. 
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Utmärkande för kakbrödens form är framför allt att brödets 
ovansida är plan. 1 en del av Norrland (Västerbotten och Ånger-
manland) påträffas ett bröd som är 1,5-2 cm tjockt i mitten och 
3,5-6 cm tjockt i kanterna. Brödets övre yta är sålunda konkav. 
Annars är det vanligt att tjocka, runda bröd få en konvex övre 
yta, så att brödet blir tjockast i centrum. En dylik brödform 
benämnes här limpf or m. Måtten för bröd med denna form 
variera betydligt, beroende därpå att man gärna vill baka ut vissa 
vikter mjöl i ett visst antal bröd. Bröd om 15-30 skålpund om-
talas sålunda och benämnas ibland efter sin vikt (t. ex. pundbröd). 
Tjockleken kan variera mellan 5 och 15 cm och diametern mellan 
20 och 45 cm. 

Alla bröd av nu omtalade former ha en cirkelrund omkrets. 
Det runda brödet dominerar också nästan fullständigt svensk 
brödkultur. Endast med ett fåtal brödtyper möta ovala eller rek-
tangulära bröd. Möjligen är det här frågan om kulturlån, i varje 
fall när det gäller de rektangulära bröden eller an-
k ar st o cksf or me n. Soldatbröd, bageribröd eller andra 
bröd, som masstillverkas, kräva en så litet skrymmande form 
som möjligt. När ett mycket stort antal bröd skola på en gång 
gräddas i ugnen, skuvas bröden samman, d. v. s. föras tätt ihop 
med sidorna smorda, så att bröden ej skola gå ihop vid grädd-
ningen. 

Bröd av ankarstockens form bakas i regel efter vikt liksom 
limporna. I längd kunna bröden vara 20-50 cm, i bredd 6-12 cm 
och i tjocklek 5-10 cm. 

Vad beträffar den ovala formen hos allmogebröd, d e n 
ovala limpf or me n, synes den vara äldre än ankarstockens 
form. Möjligen är det här frågan om kulturlån från medeltida 
skeppsbröd eller andra förrådsbröd. Även dessa bröd bakas ofta 
efter vikt. Längden är vanligen 30-40 cm, bredden 20-30 cm 
och tjockleken 8-15 cm. En speciell utformning ha ovala bröd 
av kavringbrödens form, emedan de gräddats uppskurna 
i halvor eller lagda två och två på varandra, varvid de motlig-
gande ytorna insmorts liksom vid bak av skuvade ankarstockar. 

De många slag av pickning, naggning, randning etc. som 
förekomma hos tjocka, mjuka bröd skola här ej diskuteras, då de 
ej kunna läggas till grund för den översiktliga typologi, som här 
avses. 
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Mer anmärkningsvärt är då det karakteristiska sätt, varpå 
bröd av olika former serveras eller förtäras. Se vi till vad som är 
gängse bruk, kunna vi uppställa följande allmänna regler. 

Bröd av tunnbrödform ätas söndersmulade eller i brutna, 
sammanlagda stycken eller — när det är frågan om mjuka bröd — 
vikta eller rullade samman. 

Bröd av hårdbrödets form ätas i större eller mindre, brutna 
stycken. 

Mjuka, ej för tjocka bröd av kakbrödets form delas upp i 
fjärdingar eller mindre cirkelsektorer, som ibland också klyvas 
horisontellt. 

Mjuka, tjocka bröd av kakform liksom övriga mjuka, tjocka 
bröd ätas uppskurna i skivor. 

I utbredningen i Sverige på 1880-talet av de nu diskuterade 
brödformerna markerar hålbrödformens förekomst (karta IV) 
en uppdelning av landet i trenne zoner: en nordlig och nordvästlig 
(på kartan blank) behärskad av tunnbrödsformen, en sydlig och 
sydöstlig (på kartan ävenledes blank), där kak- och limpbrödfor-
merna dominera samt, som en övergångszon mellan dessa båda, 
hålbrödsformens område (det med tecken belagda området på 
kartan IV), med bröd, som äro medelmåttigt tjocka samt sega 
eller torra och hårda liksom tunnbröden men jästa liksom de 
tjocka mjuka bröden.1  

De tre brödformszonerna i Sverige anknyta till delvis mot-
svarande zoner i grannländerna. I väster möta de norska tunn-
bröden eller flatbröden, som även ha motsvarigheter i norra Fin-
land. Västra Finland anknyter till det svenska hålbrödsområdet, 
medan i sydöstra Finland liksom i Baltikum, Nordtyskland och 
Danmark de mjuka kakbrödens — limpbrödens och de rektangu-
lära brödens former dominera. 

Vad särskilt hålbrödens form beträffar framgår av karta IV, 
att hålets placering i kanten förekommer inom samma geografiska 
områden som hål i centrum med undantag dock för de områden 
av Svealand och Götaland, där hålbröd visserligen finnas men ofta 
äro jämförelsevis små och tjocka, närmast av kakbrödens form, 
och där mjuka eller sega hålkakor med rudimentärt hål också 
möta som en övergångsform till de mjuka, hållösa kakbröden. 

1) Jfr S. Erixon, Öfen mit rundom Grundriss, Folk-Liv 1939, s. 301 f. 
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Med hänsyn till mjölsort kan området för hålbrödsformen 
anges sluta inför de mjuka rågkakorna och råglimporna. I väster 
utgöra havrebrödens område en gräns. Bröd, vari havremjöl helt 
dominerar, äro för spröda för att kunna hängas på samma sätt 
som hålbröden. I norr och nordväst möta kornbröden i tunnbrödets 
form. Dylika bröd torkas och lagras vikta eller på annat sätt och 
lämpa sig ej för upphängningsmetoden med hål. 

Konsistens och vattenhalt. 
Egenskaper hos brödet, som stå i samband med konsistens 

och vattenhalt, ha redan flera gånger berörts. Degens beskaffenhet, 
jäsningen samt brödets former och mått bestämmas delvis av 
avsikten att förvara och förtära brödet skarpt, d. v. s. hårdtorkat 
och sprött (Nordsverige) eller sveglent, segt, eller blött, mjukt 
(Sydsver-ige). Slutligt avgörande för konsistens och vattenhalt bli 
dock först gräddningen och de anordningar, som därefter träffas 
för brödets ytterligare torkning samt förvaring i torrt tillstånd 
eller med bibehållen fuktighet. Vissa bröd få sin slutliga konsi-
stens först efter särskild ugnstorkning eller tvegräddning, vari-
genom de bli seghårda eller knallhårda. 

Flera olika slag av gräddning förekomma i samband med 
olika slag av eldstäder, hällar och ugnar. 

En synnerligen primitiv metod för gräddning består i att 
brödet rostas direkt på glöden eller i askan på härden utan att 
något hårt underlag användes. Mycket primitivt är också att rosta 
brödet på spett över elden eller resa upp det på kant lutat mot en 
flat sten eller ett järn nära intill elden. Bröd kunna även läggas på 
eller rullas in i blad eller bark etc. och gräddas över täckta 
med aska och glöd. I senare fallet får brödet en konsistens, som 
liknar den vid användningen av balzklockor eller primitiva bak-
ugnar. Dylika gräddningsmetoder kunna vi här, då det gäller det 
ordinära vardagsbrödet på 1880-talet, bortse ifrån. De ha varit 
vanliga, då det gällt nödbröd eller tillfällighetsbröd av primitivt 
slag, glö dbr ö d, för fångstmän och lappar i Norrland samt 
skogsarbetare m. fl. i sydligare landsändar. 

För vår typologisering komma väsentligen två huvudslag 
av gräddning i fråga, nämligen st ekning av brödet på häll av 
sten eller järn samt ug nsgr ä ddnin g. Mellan dessa huvud-
slag av gräddning, som ha var sitt särskilda ursprung i ovan an- 
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tydda primitiva metoder och höra samman med bestämda eld-
stadstyper, finnas flera övergångs- eller korsningsformer.' 

I stort sett gäller den regeln, att tunna och ojästa bröd ur-
sprungligen varit hällbr ö d, d. v. s. alltid stekts på båda sidor 
på hällar, som uppvärmts underifrån, medan tjocka, jästa bröd, 
hävda eller syrade, varit ugnsbr öd d. v. s. gräddats utan att 
vändas i slutna, fuktigheten bevarande ugnar, som eldats så, att 
de avgivit värme från alla sidor. Vid den förra metoden, som ännu 
på 1800-talet förekom i norra och västra Sverige, brinner eld under 
gräddningen, medan vid den senare metoden, som av gammalt 
dominerat inom de rundbottnade ugnarnas område, 2  brödet 
sättes i ugnen först sedan uppeldningen avslutats och ugnen 
rakats och sopats ren från glöd och aska. Stekningen av bröd har 
ännu på 1880-talet kunnat äga rum i det fria på sätt, som skildrats 
från 1500-talet av Ola-us Magnus. Annars har bakhällen gärna 
placerats i den öppna spiseln, lagd på några stenar eller en pannfot, 
om den ej själv varit försedd med fot. Ett obegränsat antal bröd 
har kunnat stekas, och helårs och halvårs behov av bröd ha sålunda 
kunnat fyllas. Ugnsgräddningen begränsar bakets omfattning, 
om man ej vill elda upp ugnen ett stort antal gånger å rad, vilket 
ej förekommer, ty ugnen kan då lätt taga skada. 

Mellan dessa båda klart skilda gräddningsmetoder, represen-
terande helt skilda brödkulturer, träffas på 1880-talet flera kors-
ningsformer, vars uppkomst genom kombination av element från 
de båda ursprungliga metoderna i flera fall kunnat iakttagas i 
relativt sen tid. De viktigaste av de kombinerade metoderna, som 
också motsvaras av särskilda ugnsanläggningar av yngre typ,3 
äro följande. T Västsverige träffas en gräddning av i regel tunna 
bröd, varvid ugnsbottnen upphettas underifrån såsom vid tunn-
bröds stekning på häll. Anläggningen för denna gräddning med 
undereldning måste uppfattas som en kombination av en häll 
för brödets stekning samt en ugn.4  Vi benämna denna metod 

1) Sigurd Erixon, ()fen mit rundem Grundriss, Folk-Liv 1939, s. 300 ff.,  
Keyland, a. a., I s., 198 ff. 

3) Sigurd Erixon, a. a., s. 266. 
Sigurd Erixon, o. a. a., s. 298 if. 
ULMA 17046. Jfr Sigurd Erixon, Hur Sverige och Norge mötas, 

ISKF, serie A XV, Oslo 1933, s. 183 if. och Keyland, a. a., I, s. 204. 
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här dugnsgräddnin g. De bröd, som svara härtill, be-
nämna vi härdugnsbröd. 

I Dalarna och Norrland användes brinnande eld i regel vid 
gräddning av tunnare brödsorter, som kräva stark övervärme. 
När ugnen uppeldats, så att ugnsbottnen, bakhällen, blivit till-
räckligt het, jämnas först glöden, så att den får kolna av (avge sin 
värme), varpå elden föres åt sidan i ugnen till det s. k. eldrummet, 
där den alltjämt un.derhålles, medan gräddningen pågår. Värme 
och rök svepa då tätt över bröden ut genom en rökgång eller genom 
ugnsöppningen. Ibland har man. en särskild, murad bank på ena 
eller båda sidorna i bakugnen, varpå eldas under gräddningen. 
Är brödet jäst, eldas under gräddningen endast så mycket, att 
ugnen lyses upp. Det jästa brödet kräver nämligen ej så stark 
övervärme som det ojästa. Mångenstädes i landskapen vid Bott-
niska viken, där man bakar såväl i brinnande och öppen ugn som 
i släckt och stängd, talar man om ljusugn och ljusugnsbröd samt 
mörkugn och mörkugnsbröd. Den ovan skildrade gräddnings-
metoden med eld i ugnen under gräddningen kan i anslutning till 
detta språkbruk benämnas lj us ugns gr äddning och de 
sålunda gräddade bröden ljusugnsbr ö d. 

mellersta Sverige träffas en korsningsf orm mellan härd-
ugn och ljusugn. Ugnen innehåller både en järnhäll, som under 
gräddningen mottager värme underifrån, och ett eldrum vid sidan 
härav, varpå eldas under gräddningen. (ULMA 17085). 

Den tid ett bröd stekes eller gräddas är naturligtvis betydelse-
full för konsistensen och vattenhalten. Härvidlag finnas mycket 
stora olikheter. Ett tunnbröd kan stekas på ett par minuter, me-
dan en limpa kan behöva stanna i ugnen lika många timmar eller, 
om brödet skall bli ugnssurt, ännu mycket längre. 

De flesta bröd äro i regel omedelbart efter gräddningen mer 
eller mindre vattenhaltiga samt mjuka. Smakkakorna ätas gärna 
mjuka liksom det bröd, som reserveras åt åldringar. Emellertid 
kan man för typologiseringen ej fästa avseende vid brödets till-
fälliga beskaffenhet, då det på detta sätt i obetydlig mängd för-
täres. Med brödets konsistens menas här tillståndet vid tiden 
för förtärandet i vardagslag av åtminstone större delen av baket. 

Bröd bli hårda och torra genom självtorkning eller genom 
särskild behandling på olika sätt allt efter brödtypen. Tunnbröd 
kunna omedelbart efter gräddningen vikas en eller flera gånger 
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och hängas att torka på ett brödspett. Ibland hängas dylika bröd 
på så sätt, att brödspettet stickes genom själva kakan. Tunnbröd 
kunna även omedelbart efter gräddningen torkas (utan att först 
vikas), utlagda t. ex. på halm på golvet, varefter de staplas i högar 
för att förvaras. Även de vikta bröden läggas i hög för förvaring. 
Mindre ofta förvaras tunnbröden lagda i brödhäckar. 

Hårdbröden med hål hängas upp så, som vi ovan (s. 41f.) 
skildrat. Men en del hårdbröd, i regel de, som gräddas först och 
sist i ett och samma bak, bli något mindre hårda än de övriga, var-
för de måste b r ä c k a s, d. v. s. på nytt sättas in i ugnen för en 
kortare stund. Hårdbröden bruka för förvaring ofta nedtagas från 
stång eller spett och läggas i en brödkista eller annat förvarings-
rum. Även brödhäckar och brödställningar kunna användas till 
förvaring. När baket ej är mycket stort, kan brödet förbli hängande 
i torkställningen, på stång, spett etc. 

Om de speciella metoderna vid tvegräddning och torkning 
av kavringbröden se utförligt s. 67 f. 

De bröd, som skola ätas mjuka, förvaras så, att fuktigheten 
bevaras. Härför kunna de viras in i tyg, läggas i tygpåsar, som 
upphängas, eller de läggas i kistor, tunnor eller andra kärl, ned-
grävas i sädesbingar och på ännu andra sätt hindras att förlora 
sin fuktighet. En del bröd bli dock lätt sega eller knallhårda. 
Mögel hotar också alltid efter en tid, och dessa bröd kunna där-
för som förrådsbröd ej tävla med de torra bröden. 

Kap. III. Brödtyper och brödtypsområden. 

Med hjälp av de i föregående kapitel karakteriserade formele-
menten är det nu möjligt att uppställa ett antai huvudtyper av 
bröd så bestämda, att samtliga i svensk brödtradition ingående 
vardagsbröd kunna inordnas däri. Att den sålunda erhållna typo-
logien ej är blott en konstruktion utan täcker verkliga traditions-
förhållanden, därför borgar det förhållandet, att de formelement, 
som här sammanställts, på ett naturligt sätt höra samman inbördes 
och med allt, som i övrigt är av väsentlig betydelse för brödkultu-
ren, nämligen hushållning, sädesodling och redskapsuppsättning, 
så som vi ovan visat. 
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Huvudtyperna av 
den svenska allmo-
gens vardagsbröd 

1. °jästa bröd 

Mjuka, ojästa bröd 
ta 1. Rieskabröd 
3 2. Läfsor och mjuka 

tunnbröd 
ö) 3. Mjuka potatisbröd 

Hårda, ojasta bröd 
1. Norrländska tunnbröd 
2. Västsvenska tunnbröd 

av havre 
a 3. Västsvenska tunnbröd 

av blandmjöl 
La 4. Västsvenska tunnbröd 

med hål 
ka, 5. Ärtbröd 
a 6. Hårda potatisbröd 

II. Jästa bröd 

A. Mjuka, jästa bröd 
1. Kakbröd 

a. Kakbröd utan hål 
b. Kakbröd med Ml 

2. Limpbröd 
a. Limpbröd, runda 
b. Limpbröd, ovala 
c. Limpbröd, rektan-

gulära 

B. Kavringbröd 
a. Kavringar (kluvna) 
b. Tvebackar (okluv.) 
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Ytterligare bevis för typologiens nära samband med verklig-
heten se vi däri, att de kulturgeografiska områden, som erhållits 
vid karteringen av såväl formelementens utbredning (kartorna 
1—IV) som brödtypernas utbredning (karta V), stå i mycket 
god överensstämmelse med vad i övrigt är bekant om kultursprid-
ning och kulturområden i vårt land. 

Översikt över huvudtyperna av den svenska allmogens 
vardagsbröd på 1880-talet. 

I. Ojästa bröd. 
A. Mjuka, ojästa bröd. 

Rieskabröd. 
Läfsor och mjuka tunnbröd. 
Mjuka, ojästa potatisbröd. 

B. Hårda, ojästa bröd. 
Norrländska tunnbröd. 
Västsvenska tunnbröd av havre. 
Västsvenska tunnbröd av blandmjöl, utan hål. 
Västsvenska tunnbröd av blandmjöl, med hål. 
Ärtbröd. 
Hårda, ojästa potatisbröd. 

II. Jästa bröd. 
A. Mjuka, jästa bröd. 

a. Kakbröd. 
Kakbröd utan hål. 
Kakbröd med hål. 

b. Limpbröd. 
Limpbröd, runda. 
Limpbröd, ovala. 
Limpbröd, rektangulära. 

B. Kavringbröd. 
Kavringar (kluvna). 
Tvebakor (okluvna). 
Rullkavringar. 

4-443952. Sv. landsmål. 
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C. Hårda, jästa bröd. 
a. Hårdbröd. 

I. Hårdbröd, tjocka, med hål. 
Hårdbröd, tunna, med hål. 
Hårdbröd utan hål. 

b. Jästa tunnbröd. 
c. Hårda, jästa potatisbröd. 

Mjuka, ()jästa bröd. 

Mjuka, ojästa glödbröd ha förekommit såsom ett föga betydel-
sefullt tillskott i kosthållet hos lappar i Sverige liksom hos lappar, 
finnar och andra hel- eller halvnomadiska folk inom det arktiska 
och subarktiska Europa. Minnen av en sådan brödkultur hos 
nomader och fångstmän spåras alltjämt. Från norra Jämtland 
och södra Lapplands lappmarker omtalas sålunda sjile-laipe, ett 
bröd, som rostas direkt på glöden, varefter översidan rostas genom 
att brödet ställes på kant vänt mot elden på härden.' Samma 
bröd träffas även hos Tornedalens lappar, lapinkakko, som en 
finsk benämning lyder. Även finnarna i Tornedalen ha ett dylikt 
ojäst, mjukt bröd under benämningen piisinpertikakko. Det bakas 
i öppna spisen och ställes på kant för att färdigrostas. Mjölet är 
av korn eller, senare, av råg eller av bådadera.2 Typen måste anses 
vara mycket ålderdomlig. Den har också en vidsträckt spridning 
såväl österut som västerut inom Atlantens kustområden enligt 
egna iakttagelser i Skottland och Irland. Bröd av detta slag ha 
ej karterats här. 

Även svenska jägare, fiskare och i senare tider skogsarbetare, 
som vistas längre eller kortare tider borta från gård och bygd, 
ha använt liknande mjuka, ojästa glödbröd eller hällbröd. För 
dem, som äro hänvisade till att leva av proviant och då likt forna 
tiders krigsfolk medföra mjöl i stället för bröd, ligger det nära till 
hands att göra bröd av denna art, om man ej vill nöja sig med 
mjölröra, välling, gröt, klimp e. dyl. Olaus Magnus har en utförlig 
skildring av primitiva bakmetoder, som soldater tillämpa, då de 
äro på krigståg i fiendeland: brödet stekes eller gräddas på järnplåt 

N. Keyland I, s. 98. 
ULMA, 11061, Junosuando. 
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eller i glöden, då brödet är invirat i löv eller aspbark, eller slutligen 
på upphettade berghällar.1  Men dessa bröd kunna även bakas 
inom den fasta bygdens område som tillf ällighet sbr ö d, 
då man blivit brödlös och ej haft möjlighet att baka det annars 
vanliga brödet. Dessa bröd variera högst betydligt, beroende dels 
på olika traditioner inom olika delar av landet, dels på rena till-
fälligheter. 

Bröden, som äro av växlande tjocklek, samt runda eller av 
obestämd form, kunna rostas, lagda direkt på glöden eller i askan, 
vilken form av gräddning är den för typen ursprungliga. Benäm-
ningar som glödkaka, glödhoppa, glödhane, eldpytta, askedol, aske-
kaka hänsyfta härpå. Andra dylika bröd stekas i stekpanna 
eller på en järntacka, stenhäll eller dylikt: pannsmisk, hällbröd etc. 
Dessa bröd närma sig tunnbrödets typ, men ha icke fått tunn-
brödets speciella form och mått. Framför allt äro de ej utkavlade 
så som tunnbröden. Man har även bakat på näver eller i kålblad 
eller dylikt: bladkaka, kålkaka. Slutligen förekommer i senare tid 
att man gräddat bröden i bakugn. 

De flesta mjuka, ojästa bröd, som möta på 1880-talet, äro 
att betrakta som specialbr ö d. När man kommit till kvarnen 
med nya skörden, längtar man att få smaka färskbröd och skyndar 
sig att baka en kvarnkaka, som då njutes som en läckerhet. Detsam-
ma gäller de smak- eller provkakor, som man gärna gör sig av den 
ännu ojästa degen eller för att pröva ungsvärmen. Den fattige, 
som ej har möjlighet att ställa till med storbak, gör sin skållkaka 
av vad mjöl eller mjölersättning han kunnat komma över, och han 
kan äta den i smyg för att ej bli utsatt för hån eller skämt från deras 
sida, som ha förråd nog av bygdens ordinära bords- eller matsäcks-
bröd.2  Alla dylika specialbröd ha givetvis lämnats utanför kar-
teringen av 1880-talets vardagsbröd (karta V). 

Olaus Magnus, a. a., bok IX, kap. 41. 
2) Kustaa Vilkuna har beträffande benämningen skållkaka i Norden konsta-

terat dess förekomst i Sverige från Hälsingland till Gotland och Halland samt i 
Danmark (skoldkage). Det finska kaltiainen vill han sammanställa med den svenska 
benämningen. Kaltiainen har förr i Egentliga Finland varit ett mjukt, osyrat och 
ojäst bröd, gräddat på glöden. Det har bakats till årshögtiderna, till skörde-, lin-
bråknings- och andra arbetsfester samt till bröllop och begravning. Dricksjäst-
jäsning har emellertid senare tillkommit och brödet uppträder då i liknande form 
som det norrländska, jästa tunnbrödet. Se K. Vilkuna,Kaltiaisen historiaa, s.230 ff. 
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Som verkligt vardagsbröd inordnat i en bestämd bygds nor-
mala hushållning och med en av traditionen bunden, fast form 
förekommer det mjuka, ojästa brödet i de finsktalande bygderna 
i Tornedalen och området närmast väster därom samt i några 
äldre finnbygder i södra delen av landet. Detta bröd, här som typ 
benämnt rieskabröd efter dess finska benämning rieska, bakas 
vanligen två gånger i veckan men för stora hushåll varannan dag. 
Under sådana korta perioder kunna de hålla sig mjuka även om 
sommaren. Om vintern låter man rieskan frysa, och den kan då 
förvaras längre tid. När den sedan upptinas, har den alltjämt 
kvar sin mjuka konsistens. Rieskan har också ansetts för ett 
lämpligt vinterbröd, medan det hårda, jästa rågbrödet, kuiva 
leipä, framför allt var sommarbröd, som bakades på våren för 
sommarbruk, men även kunde bakas på hösten för vinterbruk, 
särskilt om kornskörden slagit fel. 

Rieska framställdes nästan alltid av kornmjöl och kallades 
därför ohrarieska, men även rieska av rågmjöl, ruisrieska, har 
förekommit, varvid från Ryssland införd råg använts. Som deg-
spad brukades vatten, men till helger mjölk, då brödet blev lju-
sare. Man bakade i äldre tid utan brödform och kavel, formande 
och tillplattande brödet med knutna och flata handen. Storleken 
varierar något litet, men vanligen är diametern omkring 40 cm 
och tjockleken 1 cm. Brödets ovansida gavs ett karakteristiskt, 
diagonalt rutmönster genom tärppä, brödnaggen. Brödet förva-
rades i kista och i kallt rum.1  

Utbredningen av rieska i Norrbotten (se karta V) utgör en 
direkt fortsättning av det finska rieskaområdet i Norra Finland. 
Rieskabröd av något varierande typer ha av gammalt förekommit 
i hela Finland. 1 södra och västra Finland ha dessa bröd undan-
trängts ur vardagsbruket av framför allt hårda och mjuka rågbröd. 
Endast som högtidsbröd påträffas där numera bröd av rieskatyp. 
1 Österbotten är rieska, däremot alltjämt vardagsbröd. Det bakas 
av korn på alldeles samma sätt som i Tornedalen.2  

Mjuka, ojästa bröd av växlande slag äro icke ovanliga hos 
svenska jägare, fiskare och skogsarbetare, särskilt ovan odlings-
gränsen, från Lappland i norr till Härjedalen och Dalarna i söder, 

1JLMA: 11061; 11425; 12238; 12299. 
Uppgifter härom ha benäget lämnats av amanuens Annikki Nisula. 

Jfr Kustaa Vilkuna, Kaltiaisen historiaa, Kalevalaseuran v uosikirja 1934, s. 230 ff. 
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enligt vad ovan antytts. Utbredningen utefter den svenska sidan 
av riksgränsen har sin motsvarighet på den norska sidan. Längre 
mot söder, i Österdal, Odal och Solör träffas ett mera bestämt ut-
format sådant mjukt, ojäst bröd, inordnat i en bofast befolknings 
hushållning under benämningen le/se. På svensk sida, i norra och 
västra Värmland, träffas detta bröd ofta under benämningen 
lä/sa. 

Norra och västra Värmlands brödkultur utmärkes bl. a. där-
av, att vid sidan av bakning för förråd för längre tid av vissa 
brödsorter av tunnbröd- och hårdbrödtyp har bakning för kortare 
perioder samt rent tillfälliga bak spelat en större roll än i de flesta 
andra svenska bygder. Det är över huvud taget svårt att bestäm-
ma, vad som här skall räknas som ordinärt vardagsbröd, då till-
fällighetsbröden på detta sätt uppträda jämförelsevis ofta. Härtill 
kommer att även de ojästa bröd, som avsetts att torkas till förråds-
bröd, ej sällan ha förtärts mjuka, alltså innan de blivit torkade. 
Förrådshushållningen är sålunda för dessa bröd ej alltid strängt 
genomförd. 

En plats bland ordinära matbröd måste i varje fall anses 
tillkomma itimso i Östmarks socken och lä/sa i Norra och Södra 
Finnskoga socknar. Dessa bröd, som vi här benämna läf so r, ha 
inlagts å karta V med ett och samma tecken, ehuru bröden — 
oberoende av benämningen — variera något, särskilt vad mjöl-
sorten beträffar. Även såtillvida ha de en mindre fast prägel, 
som mjölsorten kan växla efter växlande tillgång på olika sädes-
slag. Vanligen bakas de av kornmjöl eller havremjöl eller båda 
dessa i blandning. Senare ha tillkommit råg och potatis såsom 
utdrygning. Även ärtmjöl har förekommit bl. a. i Södra Finn-
skoga. Enbart råg eller råg med potatis äro sentida drag. 

Dessa läfsor äro alla ojästa och ha närmast tunnbrödets form 
och mått samt ätas mjuka. Storleken varierar mellan 50-80 cm 
i diameter och tjockleken 3-5 ram. Läfsorna vekos vanligen i 
strutform eller fyrkant på liknande sätt som de norrländska 
tunnbröden. De förvarades emellertid, för att hållas mjuka, ned-
lagda i säckar eller lådor i källare eller visthusbod. Den fyrkantiga 
vikningen var särskilt lämplig, då brödet skulle användas som 
nestbröd i skogen eller på resor. 

I Grangärde och Säfsnäs socknar i Dalarna och närmast an-
gränsande delar av Ljusnarsbergs socken i Västmanland bakade 
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man s. k. reska, ett ojäst bröd av korn eller rågmjöl, vatten och 
salt, så snart det vanliga vardagsbrödet tröt. I fattigare hushåll 
i dessa gamla finnbygder hände detta mycket ofta, varför vi 
ansett det riktigt att på karta V upptaga dessa bröd. Man kunde 
ibland dryga ut med havremjöl. För att brödet skulle hålla sig 
mjukt så länge som möjligt, lade man de nygräddade reskabröden 
på varandra i en trave. Bröden voro betydligt mindre än tunn-
bröden men av ungefär samma tjocklek, omkr. 20 cm i diameter 
och 5 ram tjocka. Brödet åts mjukt, blev det segt eller hårt var 
det nästan oätligt. En variant var jordbärsreska av potatismos 
och rågmjöl. Dessa bröd ha på karta V belagts med samma tecken 
som läfsor och mjuka tunnbröd. Även på många andra håll före-
kommer, att mjuka, ojästa bröd av växlande former bli så vanliga 
som matbröd, att de i det närmaste göra tjänst som vardagsbröd 
ännu vid 1880-talets ingång. Så torde ha varit förhållandet med 
t. ex. lujkaka i Daretorp i Västergötland och pannläisa i V. Tun-
hem i samma landskap.1  Dessa bröd ha dock icke karterats här. 

De nu behandlade bröden, läfsorna, som mest likna tunnbröd 
men ibland även rieskabröd, ha på karta V belagts för områden 
med finnbebyggelse (norra Värmland och södra Dalarna), emedan 
de i dessa bygder haft en fast plats i kosthållet ännu på 1880-talet. 
Emellertid får ej denna beläggning tillmätas den betydelsen, att 
de mj uk a tunnbr öden i gemen måste anses leda sitt 
ursprung från finskt håll. Redan det förhållandet att mjuka tunn-
bröd träffas som specialbröd på många spridda ställen utan för-
bindelse med någon gammal finnbygd talar häremot. Härtill 
kommer, att det mjuka tunnbrödet eller flatbrö det under forntiden 
varit ett vanligt bröd i hela Norden, innan ännu förrådshushåll-
ningens krav på hållbart bröd gjort tunnbrödet torrt och hårt. 
På Island har man till våra dagar kvar forntidens mjuka tunn-
bröd,2  och man måste antaga, att det även kunnat leva kvar i 
Skandinavien i de fall, då det kommit att stå utanför den egentliga 
förrådshushållningen. 

De mjuka smakkakor, som i vårt land ofta göras vid bak av 
ordinärt tunnbröd höst och vår, måste rubriceras som tillfällighets-
bröd. Men i tunnbrödsområden med ålderdomlig brödkultur i 

2) ULMA: 11004, 11287. 
2) Sk. V. Gubjönsson, a. a., a. 216. 
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övrigt träffas också mjuka tunnbröd i en användning, som går vida 
utöver smakkakans. 

I öjaby i Rättvik i Dalarna har sålunda tunnbrödet om som-
maren ätits torrt men under vintern mestadels mjukt. Det för-
varades i härbret, där det lades hopvikt med kaka på kaka i stapel. 
När männen om vintern skulle till skogen, var det mjuka tunn-
brödet lämpligare som matsäcksbröd än hårt bröd.2  

Vid bakning av tunnbröd i Boda förekom, att man lade så 
stor del mjukt bröd åsido, som man ansåg sig kunna förbruka, 
innan det började mögla. Detta mjuka tunnbröd användes bl. a. 
till att lägga i färdspannen åt männen, då de skulle på forkörning.2 
En myckenhet mjukt tunnbröd åts mångenstädes på så sätt, att 
brödet rullades kring en fisk ellår dylikt (t. ex. strömmingstuttel 
i Boda). 

Detta mjuka tunnbröd, som användes som matbröd under 
någon del av året eller för några av hushållets medlemmar och ej 
blott som smakkaka, visar, att förrådshushållningens krav på 
torkat bröd ej konsekvent genomförts. Brödet kan betraktas som 
en kvarlevande form av ett forntida mjukt tunnbröd, heller icke 
anpassat till en sträng förrådshushållning. Brödtypen har karte-
rats under samma tecken som läfsorna, som de givetvis typo-
logiskt stå mycket nära. 

Vad beträffar det mjuka, ojästa potatisbrödet är det helt 
sentida samt en parallellform till de övriga potatisbröd, som när-
mare behandlas s. 57 f. 

Hårda, ojästa bröd. 

Alla slag av hårda, ojästa bröd, som möta i Sverige på 1880-
talet, bakas i tunnbrödets form och ha ursprungligen varit häll-
bröd, gräddade genom stekning på sten- eller järnhäll. Senare, 
när ugnar förenats med de äldre eldstadsanläggningarna, ha härd-
ugn,sgräddning och ljusugnsgräddning kommit att ersätta den äldre 
stekningen. I ålderdomliga områden sker denna omläggning så, 
sent som på 1880-talet eller ännu senare. Så är förhållandet i hela 
västligaste delen av landet från Lappland ned till norra Värmland. 

ULMA 13340. 
ULMA 10978. 
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På en del håll särskilt i de västliga gränsområdena, där norska 
ugnar förekomma, kvarstår dock stekningen på järnhäll vid sidan 
av ugnsgräddn ingen, framför allt för mindre och tillfälliga bak. 
I fäbodarna kan man, såsom i nordligaste Dalarna, använda järn-
häll (tacka) även för stora bak, medan man i hemgården ugns-
gräddar brödet. 

De olika huvudtyperna av hårda, ojästa bröd, som alla ha 
tunnbrödets form, skilja sig från varandra väsentligen endast 
genom mjölsorten. 

Det frosthäsdiga, snabbmognande sexradiga kornet utgör 
av gammalt brödsäden för tunnbrödet i Norrland. Även i Dalarna 
träffas samma tunnbröd av korn, som vi här som typ benämna 
det norrländska tunnbrödet. Utefter en gränszon 
genom Bjursås, Rättvik, Sollerön, Mota och Älvdalen möter denna 
typ det västsvenska tunnbrödet, som huvudsakligen 
är bakat av havremjöl (se karta V). 

I Västsverige liksom i Norge har havren tidigt — i varje fall 
redan före nyare tidens början — blivit av stor betydelse. Mot 
1800-talets senare del har havre blivit dominerande vid tunn-
brödbak i dessa områden, men även västsvenska tunnbröd av 
blandmjöl av havre och korn ha förekommit. 

Som en särskild typ har här urskiljts ett västsvenskt tunn-
bröd av blandmjöl med hål. Distinktionen har sitt värde, emedan 
hålet anger, att en för hårda, jästa bröd (hårdbröd) karakteristisk 
upphängning av bröden även här kommit till användning. Vidare 
är typen intressant ur historisk synpunkt. Det är otvivelaktigt 
denna typ av bröd Olaus Magnus skildrar sålunda från Västergöt-
land i bok XIII kap. 17: »Å andra sidan gör man större bröd, som 
krigssköldar, kompakta (d. v. s. ej porösa eller hävda, jästa) och 
runda; på dessa lämnas vid kanten ett hål tomt, och man hänger 
upp dem på en stång (eller spett) till att torka i luften; dessa äro 
synnerligen omtyckta i kraftiga mäns smak.» Ännu på 1880-talet 
kan ett liknande bröd beläggas i Västergötland (se karta V). 

Tunnbröden i Västsverige kunna sålunda lämpligen fördelas på 
tre huvudtyper: Västsvenska tunnbröd av havre, 
västsvenska tunnbröd av blandmjöl utan hål 
samt västsvenska tunnbröd av blandmjöl med 
hål. 
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En möjligen mycket ålderdomlig typ av tunnbröd utgöres av 
är tbr öde t, varmed förstås ett bröd bakat i tunnbrödets 
form av enbart ärtmjöl eller av ärtmjöl jämte någon inblandning av 
kornmjöl eller annat mjöl samt gräddat och torkat som tunnbröd. 

Bröd innehållande ärtmjöl äro förhistoriskt belagda, men 
något samband med sentida brödkultur torde för närvarande ej 
kunna påvisas. På 1500-talet odlades ärter huvudsakligen i Da-
larna, Hälsingland och Gästrikland. För år 1558 finnas ärter 
upptagna i tiondelängderna från Östergötlands skogsbygd. For-
sell har inga uppgifter för det norska Jämtland, men P. Hellström 
anser ärtodlingens förekomst här på 1500-talet som säker.1  I 
början av 1800-talet har ärtodlingen en betydligt större spridning. 
Härvidlag märkes särskilt, att Skaraborgs län nu uppvisar en 
betydande skörd av ärter. Mot bakgrunden av dessa historiska 
förhållanden torde man kunna förklara, att ärtbröden på 1880-
talet bedömas så olika i olika delar av landet. I södra och mellersta 
Norrland äro ärtbröden ansedda som förnämligt matbröd eller 
rent av högtidsbröd. I Dalarna måste de nästan utan undantag 
räknas som högtidsbröd (därför ej medtagna på karta V). Ärt-
bröden i Skaraborgs län, ganska sällsynta, och i varje fall ej ordi-
nära vardagsbröd under 1880-talet, betraktas däremot som simpla 
bröd eller nödbröd (ej medtagna på karta V). 1 de av gammalt 
ärtodlande områdena synes ärtbrödet av ålder ha uppburits av 
traditionen, medan den i sen tid intensifierade ärtodlingen i Skara-
borgs län uppenbarligen ej förmått förläna ärtbrödet något anse-
ende i konkurrens med rågbröd och andra bröd av säd. 

tydlig anslutning till tunnbröden framträder under se-
nare hälften av 1700-talet det hår da oj ä st a p ot ati s-
br ö de t. Flerstädes ersätter det 1700-talets mäskbröd2  samt 
barkbrödet. 

I 1880-talets svenska brödkultur är utdrygning med potatis 
något synnerligen vanligt, och därför ej här karterat (jfr ovan s. 
18). Ett verkligt potatisbröd däremot, framställt uteslutande eller 
nästan uteslutande av potatis, är vid denna tid ordinärt matbröd 
huvudsakligen endast i de områden, där brödsädesodlingen av 
gammalt haft en mycket svag ställning, och där barkbrödet 

Paul Hellström, Norrlands jordbruk, Uppsala 1917, s. 398. 
Åke Campbell, a. a. 1938, s. 462. 
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ingalunda varit ovanligt även i ordinära sädesår. Det hårda, 
ojästa potatisbrödet jämte dess mjuka biform (jfr ovan s. 55) 
följa i sin utbredning tunnbröden från övre Norrland ned till norra 
Värmland (se karta V). 

Intet motsäger det antagandet, att det av Alströmer 1733 
givna receptet för bak av potatisbröd (se ovan s. 31 f.) legat till 
grund hr potatisbrödet vid dess första framträdande på 1700-
talet. Säkerligen har receptet tillkommit i samband med att man 
inom tunnbrödsområdet på Alströmers föranstaltande försökt sig 
på att baka bröd av potatis. Detta skulle kunna förklara det an-
nars märkliga förhållandet, att Alströmers recept alls ej talar om 
syrning eller jäsning av degen, som dock innehåller en fjärdedel 
rågmjöl eller annat för jäsning lämpligt mjöl (vete, vetekli). Hade 
experimenten utförts inom de jästa brödens område, hade man 
vid denna tid säkerligen begagnat sig av surdegsjäsning, som också 
förekommit vid bak av potatisblandat bröd i östra Sverige. 

År 1725 hade Alströmer lämnat kyrkoherde Nesman i Älv-
dalen potatis att göra odlingsförsök med. Odlingen här slog strax 
så väl ut, att Nesman efter några år fick ut sitt tionde även i 
potatis.1  Det andra lyckade försöket med potatisodling, som Al-
strömer omnämner 1733 gäller en bonde »icke långt från Göthe-
borg boendes», d. v. s. inom ett område, där ojästa tunnbröd ännu 
på 1700-talet voro välkända. Säkerligen ha med dessa odlings-
försök, vartill Alströmer lämnat såväl sättpotatis som anvis-
ningar, även varit förknippade de bakningsförsök, som Alströmer 
hänsyftar på i sin skrift, och efter vilka han utformat receptet av 
år 1733. Detta recept motsvarar också — till skillnad från an-
visningen i Alströmers pioniärskrift av år 1727 (se s. 31) — helt 
och hållet de bakningsmetoder som på 1800-talet voro brukliga 
i tunnbrödsområdena vid bak av potatistunnbröd: potatisen 
kokas och skalas samt mosas och blandas sedan med något mjöl, 
utan att vatten tillsättes. Rågmjöl förekommer, där man har till-
gång till sådant, annars kornmjöl. Vetemjöl eller vetekli förekomma 
också på sina håll i senare tid. Brödet utbakas till tunna kakor, 
en obetydlighet tjockare än det ordinära tunnbrödet, samt stekes 
och vikes i vanlig ordning. 

När potatisodlingen först långt efter Alströmers tid slår helt 

1) J. Alatrömer, a. a., 1733, a. 50. 
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igenom, är det potatisbrödet, som i de övre och inre delarna av 
landet bidragit härtill vid sidan av lantbruksekonomernas fort-
satta propaganda, de från utlandet hemvändande soldaterna, 
brännvinsbränningen m. m. Det var uppenbarligen ej lätt att slå 
en bräsch i allmogens matvanor och odlingstradition. Men svagår 
sådana som 1867 och 1868 ha säkerligen hjälpt fram potatisbrödet. 
Det är ju också som ersättare för barkbröd, som potatisbrödet 
framför allt kommit till användning. 

Av den nu givna översikten över de oj ästa, hårda bröden i vårt 
land framgår, att dessa i stort sett äro varandra mycket lika och 
också samtliga kunna omtalas under benämningen tunnbröd. 
Deras utbredning under 1880-talet framgår av karta V. Nils Key-
land har tidigare (1919) konstaterat tunnbrödens förekomst i 
norra och mellersta Sverige ned till en linje, som skär tvärt över 
landet genom Svärdsj ö, Gagnef, Floda och Nås i Dalarna. Han 
konstaterade vidare tunnbrödens förekomst i Bohuslän och 
Dalsland. För Värmland saknar han emellertid beskrivningar på 
brödtypen liksom för Västergötland. Han uttalar emellertid den 
förmodan, att Värmland och Västergötland en gång ingått som 
delar i ett enda sammanhängande tunnbrödsområde från Norr-
botten till Bohuslän.' 

Sigurd Erixon har angivit en sydvästlig gräns vid Uddevalla-
trakten, vilket bättre överensstämmer med vad vårt material 
visar. Erixon räknar även med en utbredning i Värmland utan 
att närmare angiva beläggen. Vad Västergötland beträffar finner 
han antydningar om tunnbrödets äldre förekomst här i och med 
en del bakugnsformer i nordöstra delen av landskapet liksom i 
Bohuslän. Men han anser, att brödtypen numera försvunnit och 
ej kan påträffas söder om Vänern.a Emellertid ha vi här på karta 
V för 1880-talet kunnat inlägga säkra belägg från Vadsbo, Väne, 
As och Redvägs härader jämte ett belägg från Tvärreds socken i 
norra delen av Kinds härad, samtliga söder om Vänern. 

Då de svenska tunnbröden i väster direkt sammanhänga 
med de norska men brödtypen i övrigt saknar anknytningar utåt, 
framstår tunnbrödet som ett specifikt väst- och nordskandina- 

') N. Keyland, a. a. I s. 174 f. 
2) S. Erixon, a. a. s. 190 f. 
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viskt kulturelement. I nordöst och öster möta de finska rieska-
bröden1  och de hårda, jästa rågbröden samt i söder jästa kak- och 
limpbröd. Island har, som ovan nämnts, bibehållit de °jästa, 
tunna bröden i deras ursprungliga, mjuka form. I Skottland och 
Irland träffas liknande bröd som det isländska om än i regel 
betydligt tjockare. 

Att spridningsområdet i Skandinavien för tunnbrödet varit 
större i äldre tid än under 1880-talet framgår av åtskilliga upp-
gifter i äldre litteratur liksom i den sentida muntliga traditionen. 
Tunnbrödet har fått vika för hårda och mjuka rågbröd, som i 
Sverige trängt fram från sydöst samtidigt eller nästan samtidigt 
med importerad råg eller rågodling, jäsning av bröd, ugnsgrädd-
ning samt en brödhushållning lämpad för dylika brödsädesslag och 
bakningsmetoder. 

Som ovan antytts måste tunnbrödet anses vara ett utpräglat 
förrådsbröd. Så beskrives det i Olaus Magnus' ofta citerade skild-
ring i bok XIII liksom i den utförliga och realistiska beskrivning, 
som lämnats av den norske prästen och reformatorn Peder Claus-
so-n Friis (1545-1614) i dennes Norriges oc Omliggende 'gers 
sandfwrdige Bescriffuelse (tryckt 1632).2  Friis' framställning om 
flatbrödet har ett särskilt värde för bedömningen av Olaus Magnus' 
framställning. Såsom G. Storm framhållit har Friis genomgående 
mycket bestämt vänt sig mot överdrifter och felaktigheter i Olaus 
Magnus' verk. Det kan alltså ej vara frågan om att Friis okritiskt 
godtagit något, varom han själv haft egen mening, byggd på egna 
iakttagelser. Att Friis ej gör några anmärkningar mot Olaus 
Magnus' tunnbrödsbeskrivning kan knappast betyda annat, än 
att han ej funnit anledning att göra invändningar. De båda för-
fattarnas uppgifter stämma också i sak väl överens. Att Friis' 
framställning skulle på något sätt bygga på den äldre svenska är 
uteslutet. 

Universal Lexicon (Halle och Leipzig 1733) har i sin stora 
artikel »Brod>> (band IV) några uppgifter om det norska flatbrödet 
efter den danske läkaren Bartholinus. Något av värde utöver 
Olaus Magnus och Friis meddelas emellertid ej där. 

Ett °jäst, mycket tunt, torrt kornbröd, karppileipä omtalas av Vilkuna 
(a. a. s. 234), som anmärker att detta bröd numera ej förekommer mycket i Finland. 

P. Olausson Friis, Samlade skrifter, utg. av G. Storm, Kristiania 1881, 
s. 330-332. 
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Samtliga författare karakterisera flatbröden i Norge liksom 
tunnbröden i »Svealands och Götalands bergsbygder, Värmlands 
och Dals riken»i som bröd särskilt lämpade att förvaras. Olaus 
Magnus uppger, att föräldrar kunna, om de finna för gott, skaffa 
sig bröd, som håller sig 16 till 20 år eller ännu längre, om det 
blott till skydd mot regn och snö får ligga under tak. Bartholinus 
finner det särdeles förträffligt med ett bröd, som kan hålla sig i 
40 år, ty när en man har blivit tillräckligt förmögen, kan han 
baka ett brödförråd för hela sin livstid. Så lever han i godan ro 
och behöver aldrig bekymra sig för dyrtid. 

Friis ger en alltigenom realistisk skildring av hur tunnbröd bakas, 
och varför det lägges upp till förvaring. »Oc fordi at Norrige er icke 
rijgt Land paa Korn, uden paa nogne besynderlige Orter, oc kand dog 
offte tilslaa en dyr tid, enten for Kornet kand fryse hen om Vaaren, 
eller oc at det brender hen aff suaar hede, om Sommeren (som falder 
snarligen ind iblant disse hoj e Klipper) eller oc at Kornit forfryser 
om Rosten, oc blifuer icke moet, oc duer derfore icke at saae igien, eller 
oc offuerflodig Regn hendruckner det om Vaaren, da haffue Indbyg-
gerne saa berammit det met dette Fladbrod, at de altid hafue et Aars 
Brodkost i Forraad i deris Buse, aff samme Fladbrod, opsat i hoye 
Stabler, oc tt sammen perssit, en Tonde Meel eller 11/2  i huer Stabel, 
oc saadanne smtninger finder mand 10 eller 20 (efter huers Formue oc 
effne) i deris Boder staaendis, en part vel 20 Aar gammelt Brod udi, 
oc end mere flijd lagde de der paa i gammel tid, paa det, at der som en 
Feide kom paa Landet, at de icke finge tilforing, oc der da tilsloge en 
dyr tid, at de da haffde Brod nock i Forraad paa et Aars tid eller to».2  

Av förrådsbröd är tunnbröd det ålderdomligaste i vårt land 
liksom i Norge. Det är också i hög grad ett allmogens förrådsbröd 
till skillnad från de kavringbröd och andra skeppsbröd samt spis-
bröd etc., som även spelade en viss roll för kronans uppbörd och 
förråd samt för de feodala godsen, varom nedan (s. 67 f. och 72 f.) 
ytterligare skall talas. 

Mjuka, jästa bröd. 
De jästa bröden tillhöra, som upprepade gånger anmärkts, en 

brödtradition av annat slag än den, till vilken de ojästa bröden 
höra. Redan mycket tidigt, sannolikt ursprungligen, måste denna 
tradition ha förenat med varandra rågodlingen och jäsningen 

i) Olaus Magnus, bok XIII, kap. 17. 
2) P. Olausson Friis, a. a. s. 73. 
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(sj älvjäsningen, degtrågs- eller surdegsjäsningen) samt ugnsgrädd-
ningen (se s. 35 f. och s. 46). Emedan såväl den intensiva odlingen av 
åkerråg i ett odlingssystem med träda som bakugnen inkommit 
till Skandinavien från kontinenten, måste man antaga, att det 
ugnsgräddade, jästa rågbrödet även är av kontinentalt ursprung. 
De jästa brödens utbredningsområden i Sverige och särskilt läget 
för dess kärnområden (se ovan s. 27) göra en import västerifrån 
helt osannolik men intill visshet sannolik en import från sydöst 
och söder. 

Någon intern utveckling från ojästa korn- eller havrebröd eller 
blandbröd, stekta på häll, till jästa rågbröd, gräddade i ugn, kan 
ej tänkas. 1 varje fall talar det svenska materialet klart mot en 
sådan typutveckling. Det jästa tunnbrödet, den enda brödtyp, 
som intar en mellanställning (se s. 74) ger ej stöd för en dylik 
utvecklingsteori. Detta bröd är sentida och sekundärt: det ojästa 
tunnbrödet har på 1800-talet moderniserats genom att jäsas med 
dricksjäst eller pressjäst, d. v. s. de sentida jästsorterna, i förbin-
delse med inblandning av rågmjöl samt gräddning i ugn, vilket 
allt framgår av även helt sentida uppgifter — från 1880-talet — 
om införandet av jästa tunnbröd och ugnar i norra och västra 
Norrland. 

Medan det är helt uteslutet, att jäsning och ugnsgräddning 
skulle ha lånats över från g-rötsädesslagens brödkultur till rågbrö-
dens (och i sydligare länder vetebrödens) kultur, är det däremot 
lätt att konstatera lån i motsatt riktning. De många jästa bland-
bröden inom gränsområdena mellan jästa och ojästa bröd i Sverige 
utgöra exempel härpå. 

Allt talar sålunda för att det jästa, oblandade rågbrödet re-
presenterar en självständig och till Skandinavien importerad 
brödkultur. Men har detta bröd ursprungligen varit ett hårt 
(torkat) bröd eller ett mjukt? 

Först bör framhållas, att det svenska, med dricksjäst jästa, 
hårda brödet, som under slutet av 1800-talet är så utomordentligt 
allmänt i vårt land, icke kan vara så ålderdomligt som det hårda, 
surdegsjästa brödet, som ibland träffas i östra Sverige och allt-
jämt är vanligt i hela västra Finland. Vi ha alltså att avgöra, 
vilken av de båda brödtyperna, hårt, surt rågbröd eller mjukt, 
surt rågbröd, som måste anses ursprungligast. Såväl syrningen 
som torkningen utgöra anpassning till förrådshushållning. Det 
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är då mindre troligt, att det dubbelt anpassade, såväl syrade som 
torkade brödet, skulle vara ursprungligare än det enkelt anpassade, 
sura brödet, som alltså icke torkats. Vi stå här uppenbarligen inför 
en liknande utveckling, som vi funnit gälla för tunnbröden. Genom-
förandet av en konsekvent förrådshushållning för mycket långa 
perioder (halvår och år) tvingar fram torkningen (se s. 54 f.). 

Av liknande skäl måste det mjuka rågbrödet anses utveck-
lingshistoriskt ursprungligare än kavringbröden, vars komplice-
rade framställning bl. a. innebär ett föregående bak av ett mjukt 
bröd liksom vid bak av skorpor (se nedan s. 67 f.). 

De mjuka, jästa bröden fördela sig på två typgrupper: k a k-
br öd och limp br ö d. Även om det inom kakbrödens grupp 
finnes bröd med mycket sekundära eller sentida drag, t. ex. det 
mjuka kakbrödet med hål, är det dock tydligt, att kakbröden 
måste anses ursprungligare än bröden av limptyp. Dessa senare 
representera en jämförelsevis invecklad och påkostad baknings-
teknik, och de träffas också i stora områden av landet endast 
som högtidsbröd. 

Till kakbr ö dens typgrupp ha här förts alla kakjästa, 
ugn,sgräddade, mjuka bröd De äro vanligen 2-4 cm tjocka 
samt ha en plan — ej konvex — ovansida. Kakans vidd varierar 
gärna i samband med tjockleken. Kakor med 40 cm:s diameter 
och däröver äro i allmänhet 1-2 cm tjocka. De förekomma före-
trädesvis i Norrland. Söderut äro bröden omkring 35 cm men även 
mindre i diameter och i gengäld tjockare. Mjölsorten är i regel råg, 
som ej sällan utdrygas eller blandas med mjöl av korn, havre, 
ärter. Vid längre förvaring bli bröden sega eller hårda. 

Kakbröden ha den vidaste spridningen av alla mjuka, jästa 
bröd i vårt land. 1 Norrland träffas de utefter hela kustlandet 
från nedre Tornedalen nedåt men förekomma blott sporadiskt 
i inlandet, där tunnbröden i så hög grad behärska brödhushåll-
ningen. 1 Dalarna har man kakbröd vid högtider och endast på få 
håll till någon del i vardagslag. Söder om de norrländska tunn-
brödens område träffas kakbröden över hela landet från Uppland 
till Värmland och nå mot söder ned lika långt som de hårda 
jästa bröden, vilka de följa inom hela området. De stanna i söder 
— liksom de hårda, jästa bröden — i södra Småland, Västergöt-
land och Halland. Kalmar län, Öland och Gotland i öster, Blekinge, 
Skåne och södra Halland i söder och väster stanna utanför. 
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Kakbröden ansluta sig till skiftande lokala förhållanden inom 
detta stora utbredningsområde. Brödtypens variationer bli många, 
samtidigt som benämningarna skifta. I stor utsträckning bestäm-
mas brödens namn av behovet att med ett karakteriserande ut-
tryck kunna särskilja brödet i fråga från andra i ortens brödtradi-
tion ingående brödtyper. 

Småland och Västergötland förekommer kakbrödet gärna 
inom blandbrödsområdena (jfr karta V och II), och benämningar 
angivande mjölsort bli här vanliga. Kakbröden kunna sålunda här 
benämnas rågbröd och blandbröd till skillnad från varandra eller 
från havrebröd. I Småland och Östergötland träffas benämningarna 
slätkaka eller slätbröd förmodligen för att särskilja den platta kakan 
från den konvexa limpan, som här också är i bruk. 

Benämningen hävkaka i flera socknar i Uppland syftar på att 
brödet är hävt eller jäst. Men även det andra slaget av vardags-
bröd här, det hårda brödet, är jäst. Förklaringen till benämningen 
hävkaka kan möjligen ligga däri, att kakan varit jäst med dricks-
jäst, alltså hävd, medan det hårda brödet här liksom i västra Fin-
land kan ha varit surdegsjäst. 

I Värmland benämnes brödtypen gärna helt enkelt kaka. 
Övriga vardagsbröd här heta vanligen tunnbröd, havrebröd och 

Från Siljansområdet i Dalarna träffas brödet sporadiskt som 
vardagsbröd under benämningen halvtjockbulle. Brödet är jämförel-
sevis litet, 20-25 cm i diameter och omkr. 2 cm tjockt. Benäm-
ningen särskiljer brödet från tjockbullen, som ävenledes är ett 
kakbröd men knappast någonsin vardagsbröd. Liknande benäm-
ningar och motsättningar möta i kustlandet från Hälsingland 
till Västerbotten. 1 Ångermanland säger man även vardagstjock-
kaka i motsättning till helgdagstjockkaka. 

Benämningen mjukbulle i Hälsingland för ett jämförelsevis 
tjockt kakbröd anger motsatsen till tunnbröd och skarpbröd. 

Det finsktalande Tornedalens puolipaksu är ett halvtjockt 
bröd, omkring 2 cm, till skillnad från högtidsbrödet limppu, som 
är betydligt tjockare (Hietaniemi och Junosuando). 

Alla de ovan omnämnda kakbröden sakna hål och svara så-
lunda till den i typförteckningen angivna typgruppen k a k - 
bröd utan hål. 
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Att de mjuka kakbröden nära höra samman med hårdbröden 
vad utbredningsförhållandena beträffar har ovan antytts (s. 63). 
Samhörigheten går tillbaka på det förhållandet, att man vid bak 
gör såväl hårda som mjuka bröd av samma deg. Gärna är det med 
tanke på åldringarnas klena tänder, som mjuka kakbröd bakas. 
Vidare vill man kunna lämna smakbröd till grannar, då man 
gör större bak, och smakbröden ha av gammalt varit .mjuka. 
Slutligen kan man även av andra anledningar, t. ex. att det blir 
lämpligare med småbak med hänsyn till mjöltillgång, arbetskraft 
etc., åsidosätta förrådshushållningens krav på en myckenhet hårt 
bröd och sålunda mera regelbundet förtära brödet färskt och 
mjukt. I samband härmed inträffar det, att mjuka kakor kunna 
vara försedda med hål utan att någonsin hålet kommer till an-
vändning för någon upphängning till torkning. Mjuka kakbr öd 
med hål ha också upptagits i typförteckningen och markerats 
på karta V med särskilt tecken. Ibland är hålet rent rudimentärt. 
Man markerar med fingret ett hål i kakans mitt. Ibland går hålet 
igenom kakan, ibland icke. Någon gång uppgives, att man bör 
picka kakan i mitten med fingret, för att kakan vid gräddningen 
ej skall bli blåslupen (Östergötland). 

Vi måste antaga tvenne övergångar mellan hårdbröd och 
mjukt kakbröd: en äldre från mjukt bröd till hårt, nämligen då 
förrådshushållningen antagligen under medeltid under inflytande 
av kronans och de feodala godsens hushållning konsekvent genom-
fördes; en sentida från hårt bröd till mjukt, då förrådshushåll-
ningens storbak överges för den moderna konsumtionshushåll-
ningens småbak av färskt bröd. Dessa övergångar svara till vad 
äldre litteratur har att upplysa om spisbröd, omtalat från medel-
tidens slut, knäckebröd, omtalat från förra hälften av 1600-talet 
samt kakebröd, omtalat av 1700-talsförfattarna. 

Som limpbr öd ha på karta V karterats mjuka, limpjästa 
och ugnsgräddade bröd, som äro 5-15 cm tjocka, runda eller 
ovala med tydligt konkav ovansida. Härvid ha runda lim p-
br öd och ovala limpbr öd utmärkts med särskilda tecken. 
I anslutning till denna huvudgrupp ha även karterats de r e k-
r angulär a limpbr öden av ankarstocksform (s. 43), 
som till mjölsort och stöpning, jäsning, gräddning och konsistens 
samt tjocklek överensstämma med de övriga limpbröden men 
till bottenplanets form skilja sig därifrån. På 1880-talet ha i regel 

5-443952. Sv. landsmål. 
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alla i vardagslag brukade limpbröd varit surlimpor. De sötsura 
limporna förekommo vid denna tid endast under högtiderna. 

Limpbrödens kärnområde utgöres av Gotland, Öland och,  
Kalmar län samt Skånes  Blekinge och södra Halland. Här utgöra 
runda och ovala limpbröd det ordinära vardagsbrödet. Någon 
annan brödtyp har som vardagsbröd ingen större betydelse inom 
detta• område, om man undantager det närbesläktade kavring-
brödet. Det ovala limpbrödet har en mera begränsad förekomst. 
Det är ålderdomligt och har på många håll under 1800-talet fått 
vika för de runda bröden. Säkerligen har den ovala formen an-
vänts, emedan man önskat bättre tillvarataga det begränsade 
utrymmet i bakugnen. Kanske är det vid medeltida storbak av 
skeppsbröd, som denna ovala form först kommit till användning. 
Härför talar det förhållandet, att man bland kavringbröden, som 
uppenbarligen äro medeltida skeppsbröd, ofta möter just den ovala 
formen (s. 67). Limpor omnämnas i den svenska litteraturen från 
slutet av 1500-talet. Utförliga recept för olika slags limpor lämnas 
av Caj sa Warg 1755. 

Vad de rektangulära limpbröden beträffar kan intet tvivel 
råda därom, att de, i den mån de över huvud taget bakas och 
brukas av allmogen som vardagsbröd, äro kulturlån från kro-
nans och städernas bageribröd. Även om allmogen ej behöver 
skuva bröden (s. 43), visa dock den klart rektangulära formen 
och brödens placering i ugnen under gräddningen hän på bageri-
metoderna. Härtill kommer benämningen ankarstock, som icke är 
ovanlig i folkmålet, och slutligen direkta uppgifter om hur dessa 
bröd kommit till allmogen. Soldater och matroser ha fört med sig 
till hembygden kronans bröd och även smaken för sådant. Hamn-
städernas bagerier, som levererat ankarstockar till såväl handels-
som örlogsflottan, ha fått avläggare långt in i landet genom 
vandrande bagargesäller och andra, som satt upp småbagerier 
eller hembagerier. 

De rektangulära bröden ha sålunda som nymodigheter trängt 
in i en redan förefintlig brödhushållning, grundad på andra bröd-
typer (runda limpor, kakbröd, hårdbröd). De träffas heller ej 
någonstädes som enda vardagsbröd. Den spridda förekomsten, 
som aldrig samlar sig till något sammanhängande, begränsat tra-
ditionsområde (se karta V), talar ävenledes för att brödtypen 
inlånats i allmogens brödkultur. 
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Att de rektangulära bröden av ankarstockform på 1880-talet: 
ännu ej i någon högre grad slagit igenom hos allmogen samman-
hänger därmed, att de över huvud taget ej äro så gamla i vårt 
land. De omtalas först på 1600-talet'. och ha blivit vanliga, för-
modligen först sedan bruket av skeppsskorpor avlagts på örlogs-
skeppen.2  

Från dessa rektangulära bröd böra skiljas de avlånga, mot 
ändarna starkt avsmalnande, jästa rågbröden, ofta sötsura och i 
övrigt påkostade, som på en del håll träffas som högtidsbröd, van-
ligen julbröd. De representera uppenbarligen en gammal tradi-
tion för högtidsbröd. Brödtypen har här ej karterats. 

Utbredningsområdet för limpbröden i Sverige har sin direkta 
fortsättning i Danmark och Tyskland i söder samt Baltikum och 
Finland i sydöst och öster. Såväl runda och ovala som rektangulära 
limpbröd äro där vardagsbröd. Limpbrödens område i Sverige 
utgör därmed en del av ett större sammanhang, nämligen det 
vidsträckta mellan- och östeuropeiska limpbrödsområdet. 

Emellan limpbrödens svenska kärnområde och hårdbrödens 
område finnes en övergångszon, där limpbröden på 1880-talet äro 
på väg att få plats i vardagskosten. Julbaket av limpbröd göres 
här så stort, att limpbröd kunna åtminstone i någon utsträckning, 
ätas under hela tiden mellan jul och påsk. Ej ovanligt är t. ex. att 
av surlimpan lämnas en skiva per person till frukost under denna 
tid (Uppland). Sin största spridning ha emellertid limpbröden 
som högtidsbröd. I denna egenskap träffas de över nästan hela 
rågbrödsområdet. 

Kavringbröd. 
K a vrin gbr öden äro så till vida mycket nära besläk-

tade med limpbröden som de i regel göras av samma deg som dessa. 
Ofta bakas de i samband med limpbröden, men de tvegräddas eller 
långgräddas på sådant sätt, att inkråmet blir mindre vattenhaltigt 
och brödet i övrigt mera hårt eller seghårt än limpbröden. Denna 
konsistens gör brödet mycket hållbart. 

I vårt land finnas såsom matbröd tre slag av kavringbröd. 
I Skåne och på Västkusten träffa vi ett kavringbröd, som vi här 
benämna k a vrin g. Det framställes på följande sätt. Sedan 

Kalkar anför ett belägg för ordet ankarstock frän 1656. 
J. Fiseherström, a. a., s. 375. 
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man gräddat färdigt de vanliga limpbröden eller grovbröden, tar 
man undan en del av dessa för att därav bereda kavringar. Med 
en kniv skäres en skåra runt brödets sidor, varefter brödet klyves 
horisontellt i tvänne halvor med en skarp tråd, som lägges i skåran 
och drages genom brödet. Sedan brödet sålunda fiackts i två halvor, 
smörjer man de skurna ytorna med smör eller fett. De båda hal-
vorna läggas på varandra och insättas i ugnen för att gräddas en 
andra gång (Skyttshärad, Skåne).' 

Ett annat sätt att framställa kavringbröd förekommer i Skåne 
och Västsverige i blandning med det ovan skildrade, men är nästan 
allenarådande på Öland och Gotland. Det består däri, att vid 
bak av bröd av limptyp två och två sådana bröd sättas på var-
andra att gräddas tillsammans med andra bröd i vanlig ordning. 
För att de på varandra lagda bröden ej skola gå ihop, smörjas de 
motliggande ytorna med något fett, smör eller grädde. När bröden 
sedan uttagas gräddade, skiljas de på varandra lagda bröden åt 
och sättas på nytt in i ugnen var för sig för att åter gräddas. De 
stå så inne flera timmar, ibland en hel natt eller ännu längre. 
Den vanligaste benämningen på Gotland är tvebaka, pl. tve-
bakor.  . I Skåne är den vanliga benämningen även för denna typ 
kavring. Vi haiär såsom specialbenämning upptagit det gotländska 
ordet t vebak a. 

Från Kvidinge socken i Skåne skildras bakningen av detta bröd så: 
av samma deg, varav grovbrödet gjordes, bakades tunnare kakor, som 
gräddades lagda på varandra två och två, till de voro lätt bakade, varpå 
de skildes åt för att åter insättas. De skulle endast halvtorka eller 
segtorka. överkavringen hölls för bättre än underkavringen.' 

Ytterligare en variation i beredningen av kavring skall anföras 
från Veinge i södra Halland. Kavring bakades här av samma deg och 
samtidigt som det vanliga grovbrödet. Kavringarna kavlades ut tun-
nare än vanliga kakor, omkr. tumstjocka och platta. Dessa sattes in i 
ugnen samtidigt med det övriga brödet men två och två, den ena 
kakan ovanpå den andra, underkavring och överkavring. Då de övriga 
bröden voro färdiga och togos ut, blevo kavringarna något omflyttade 
i ugnen men fingo fortfarande stå två och två. De gräddades så ytter-
ligare två å tre timmar. När de togos ut, voro de hårda, nästan som 
stenar, att det fordrades goda tänder att tugga dem. Men de mjuknade 
något i brödbingen. Då man bakade stora bak, som ofta räckte två å 

2) LAL 532. 
2) LAL 1110. 
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tre månader, så hade kavringarna den fördelen, att de ej möglade. En 
del av dem gömdes därför till sist?. 

Under benämningen kornkavring, klikavring, kavring har i 
Skåne  och norra västkustområdet bakats ett bröd av sämre slags 
mjöl: kli, slörågsmjöl, korn (i rågområde), i regel med potatis-
inblandning. Brödet utbakas på ett särskilt märkligt sätt. Av 
degen göres en rulle, som med en tråd skäres upp i tunnare eller 
tjockare bitar eller skivor, som gräddas länge, intill segtorkning. 
De färdiga brödens form kunde ge anledning att föra typen till 
kakornas typgrupp, men uppskärningen med tråd, segtorkningen 
och benämningen göra det befogat att placera dessa bröd som ett 
tillägg till kavringbröden med reservation för att de ej på sätt som 
kavringarna äro tvegräddade. Med hänsyn till att dessa bröd 
skäras ut ur en rulle vilja vi här benämna typen r ullk a vrin g. 
Jag anför här ett par exempel. 

Av gammalt hade man bakat kavringar av kornmjöl med inmosad 
potatis i degen, som formades 8 å 9 tum i längd, 5 å 6 tum i genomskär-
ning. Denna rulle ställdes på ända, och med en stark linnetråd, som 
bands omkring rullen, skar man den i kakor omkring en tum tjocka 
(Ö. Broby).2  Av kornmjöl gjordes kornkavring på så sätt, att degen 
formades till långa rullar av omkr. 12 cm genomskärning. Med en tråd 
skar man upp rullen i bitar, 8 cm tjocka, vilka sattes på plåtar och 
gräddades intill segtorkning. Dessa bröd ansågos goda och hållbara 
(Kvidinge).3  Kavring av kornmjöl och kokt potatis: degen utkavlades 
en halv meter lång och 20 cm i genomskärning. Härav skuras kakorna 
ut med en tråd och voro färdiga att gräddas (Stoby).4  

Kavringbrödens område i Sverige omfattar de sydsvenska 
landskap, som stått i närmaste förbindelse med eller tillhört det 
äldre Danmark och Norge: Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge 
samt Öland och Gotland. Denna utbredning måste ställas 1 sam-
band med att kavringbröden av gammalt i stor utsträckning an-
vänts som förrådsbröd för bespisning av soldater, manskap, tjän-
stefolk och arbetare på slott, kungsgårdar, herresäten och andra 
dylika storhushåll samt på handels- och örlogsskepp. 

1) J. Sahlgren, Nordiska ordstudier, Arkiv för nordisk filologi, band 44, 8.2136. 
LAL 2342. 

1) LAL 1110. 
LAL 1591. 
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Kavringbröden representera en betydligt äldre typ av för-
rådsbröd än ankarstockarna (s. 66). De omtalas i Norden i ett stort 
antal belägg från slutet av medeltiden och början av nyare tiden. 
Det är härvid egentligen ej frågan om en enhetlig brödtyp utan en 
'grupp av brödtyper, alla utmärkta därav, att de äro jästa bröd, 
tvegräddade eller genom lång gräddning torkade. Storlek och mjöl-
sort växla. Enligt modernt svenskt språkbruk skulle de mindre 
bröden kallas råg- eller veteskorpor. Dansk Ordbog 18201  anger 
som betydelse av ordet kavring »al Slags tvebagt Brod, som naar 
det en gang er bagt, kloves og endnu en gang swttes i Ovnen». 

Olaus Magnus omtalar i XIII boken, kap. 17 ett tvegräddat 
bröd, avsett för sjömän och sådana, som måste uthärda lång be-
lägring. I IX boken, kap. 42 refererar han vidare en berättelse 
hos Procopius, vari omnämnes, att det bröd, som på Justinianus' 
tid användes i fält, brukade vara två gånger satt i ugnen »för att 
det sålunda måtte bliva väl gräddat och kunna hålla sig en längre 
tid utan att mögla». Uppgifter om kavringbröds användning på 
Mott och kungsgårdar i Sverige på 1500-talet återfinnas i Gustav 
Vasas brev. Följande utdrag ur ett brev, daterat Stockholms slott 
den 28 mars 1544, ger en god föreställning om brödhushållningen 
och dess samband med hushållningen i övrigt på slott och kungs-
gårdar vid denna tid: — »och nu meden -wintherwattnet är; att 
lathe bryggie och bake ther på wårt Slott wästerås, thet måste 
skipzöl och skipzbrödt, som thu kant afstädt komme, Lagandes 
thet så, att brödet bliffwer wäl igenom baket, och i godt kaffring 
eller godt kakebrödt, som wäl liggie kann — —.0 Till Stockholms 
slott fördes också skeppsöl och skeppsbröd från konungens slott 
och gårdar i Sverige och Finland. Hur dessa skeppsbröd sett ut, 
'framgår ej av brevtexterna, men givetvis har det varit frågan om 
tvegräddat bröd — från Finland ,kanske just sura rågskorpor, 
-som i varje fall förekommit där i senare tider.3  

För tolkningen av ordet kavring har Jöran Sahlgren samman-
fört några belägg. från svensk och dansk 1500-talslitteratur. Härav 
må anföras ett danskt citat från 1509, som talar om »sexten Lester 
Kagringe Brodh», vilket innebär, att vi här har att göra med 

Dansk Ordbog udg. under Videnskabemes Selskabs Bestyrelse, III, Köpen-
hamn 1820. Jfr Ordbog over det danske Sprog, X, Köpenhamn 1928. 

Konung Gustaf den I:s registratur XVI, Stockholm 1895, s. 163 f. 
0. a. a., XVI, s. 77 f. 
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förrådsbröd. År 1553 befaller danske konungen, att Frands Bilde 
på Silkeborg skall låta baka all den konungen tillhöriga rågen till 
kavringbröd och sända till Köpenhamns slott. I en skrift från 
Malmö 1563 tålas om »hoffbrod eller kaffring; ,smaat skoret brod 
oc tuebaget» samt om »panis nauticus, skibsbrod, kauffring». 

- I Colclings Dictionarium Herlovianum 1626 möter uttrycket »sldbs 
kavring».1  

För Norges del har Sahlgren inga äldre belägg. Fredrik Gron 
är böjd för att ansluta sig till Sahlgrens uppfattning, att ordet 
kavring är av danskt ursprung, icke ryskt, som hävdats av Falk 
och Torp. Grym antager också, att ordet är lånat till Norge från 
Danmark. Han anför emellertid 'ej heller några äldre norska belägg 
samt endast få sentida.2  Under namn av Rugkavring och Sukker-
kavring omtalas i Stavanger kavringbröd av två något olika slag 
men båda jämförelsevis små, omkr. 5 cm i diameter. Av skorpors 
storlek äro även de i nordliga Norge förekommande s. k. kavring-
arna, som användas i hemmen eller såsom skipskavring medföras 
på fiske-, sälfångst- och andra färder. 3 Kavringar ha även inköpts 
i Norge av svenska lappar, då de vistats där under högsommaren. 
De ha annars försett sig med brödförråd från kustlandet vid Bott-
niska viken. 

Vi stå uppenbarligen med kavringbröden i de nordiska län-
dernas kustområden inför avläggare av en kust- och sjöfartstradi-
tion, välkänd i medelhavsområdet sedan forntiden och hos de 
sjöfarande nationerna i västra och norra Europa sedan medel-
tiden.4 

Att denna brödkultur även nått fram till allmogen relativt 
långt från kustbygder och hananstäd.er  torde kunna förklaras där-
med, att kavringar även kommit att användas för storhushåll 
vid slott och kungsgårdar, som vi ovan sett samt givetvis också 
vid frälsegårdar och kyrkliga gods. Krono- och frälsebönder ha 
därmed lärt känna och värdera de hållbara kavringbröden. Denna 
teori motsäges ej av kavringbrödens utbredningsområden i Sverige 
på 1880-talet, då krono- och frälsejord ha förekommit i stor ut-
sträckning just i dessa områden. 

Jöran Sahlgren, Nordiska ordstudier, Arkiv för nordisk filologi, 44, s. 
264 if. 

Fredrik Oron, a. a., s. 68 f. 
8) För dessa uppgifter om nutida kavringar i Norge tackar jag kand. Olaf 

. Sunde, Oslo. , 
') Jfr ovan s. 70 samt Yr. Kluge, Seentanssprache, 'nalle 1911, s. 846. 
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Härda, jästa bröd. 

De hårda, jästa brödens typgrupp, som i så hög grad domi-
nerar mellansvensk brödhushållning, när det gäller vardagsbröd, 
är jämförelsevis enhetlig. Förutom jästa tunnbröd och 
hårda, jästa potatisbröd, som utgöra isen tid upp-
komna parallellformer till motsvarande ojästa typer (se s. 74 och 
76) och alltså typologiskt böra placeras för sig, ha vi att göra med 
visserligen många men små variationer av det bröd, vi här kalla 
hårdbr ö d. I äldre litteratur omtalas det under benämningar 
som hårt kakbröd, hålkakebröd, spisbröd och knäckebröd. 

Hårdbröden utmärkas av att brödet är syrat med surdeg eller 
jäst med dricksjäst enligt kakjäsningens metod. Ursprungligen 
har jäsningsmedlet varit det skrapade degtråget (s. 35) och sur-
degen. Starkt sura hårdbröd ha då förekommit, såsom alltjämt 
i västra Finland. När det uppgives, t. ex. från Dalarna, att bröden 
av denna typ aldrig varit surdegsjästa utan jästa med dricksjäst, 
så förklaras detta därav, att brödtypen här ej är gammal utan 
kommit i bruk först i den sena tid, då dricksjästen blivit mera 
allmän. Den nya jästen och det nya brödet följas då åt. 

Mjölsorten är råg eller blandningar med råg. Denna fasta 
anknytning till rågen talar bestämt för att hårdbrödens ursprungs-
område liksom kakbrödens faller inom bygder, där rågen domi-
nerar som brödsäd. Härifrån har hårdbrödstypen säkerligen sam-
tidigt med rågen eller i varje fall utefter dess spridningsvägar nått 
områdena för blandsäd och blandmjöl. 

Hårdbrödens deg och jäsning äro liknande dem vi finna hos 
kakbröden (s. 63). Men ugnsgräddningen, torkningen och de for-
mer, som tillkomma med hänsyn härtill, skilja de båda brödty-
perna. Sedan brödet gräddats jämförelsevis hårt (omkr. 10 min.), 
hänges det till torkning enligt någon av de metoder vi ovan om-
nämnt (s. 47 f.). De icke hålade bröden vikas alltså och hängas eller 
stickas på pinnar, medan de hålade trädas på brödstång eller 
mindre spett. Vi ha vid karteringen iakttagit denna skillnad mellan 
hårdbröd (tjocka) med hål och hårdbröd utan 
h å 1, emedan utbredningen av de senare markerar ett hårdbrödens 
ytterområde, där inflytande från metoderna för tunnbrödens tork-
ning gör sig gällande. På många håll äro också dessa icke hålade 
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hårdbröd väsentligt tunnare än spisbröden inom typens kära-
områden. 

Anmärkningsvärt tunna kunna även hålade bröd vara inom 
typens ytterområden i Västsverige, och det har ansetts lämpligt 
att kartera även sådana bröd med särskilt tecken (typförteck-
ningens: hårdbröd, tunna, med hål). 

Det är icke möjligt att med nu känt material avgöra, hur 
gammal hårdbrödtypen är i Sverige. Enligt Fischerström lovorda-
des på 1700-talet hårdbrödet i vårt land av flera skribenter på 
kontinenten (Malouin, Manetti, D. Schreber, Germeshausen m. fl.). 
»Desse platta, torkade Brödkakor, som hos oss nyttjas så allmänt, 
som på flere utrikes orter wunnit så många loford, kallas egentligen 
hårdt Bröd», säger Fischerström,' som särskilt framhåller det 
hårda brödets nytta för tänderna och hälsan samt dess lämplighet 
som förrådsbröd. »På några dagar kan bakas så mycket hårdt 
Bröd som ett hushåll för halfwa eller hela året kan behöfwa, 
hwarigenom den betydligaste besparing av wed ärhålles. Detta 
slags Bröd kan och längst förwaras.» 

Av dessa och Liknande omnämnanden i 1600- och 1700-talens 
litteratur framgår, att hårdbröden varit ett uppskattat förråds-
bröd dels och framförallt i sin enklare form som hårt spisbröd, 
omtalat i litteraturen redan i slutet av niedeltiden, dels i en finare 
form som knäckebröd, först omnämnt under denna benämning 
1639.2  

1 Gustav Vasas brev och kvittenser rörande uppbörden från 
länen omtalas leveranser och transporter av bl. a. säd och bröd. 
Så t. ex. tillkännager konungen för inbyggarna i Vista, Tveta, 
Norra och Södra Vedbo härader den 23 dec. 1525, att han ämnade 
draga till deras landsända och där skipa rätt samt beder dem där-
före låta sig välvilliga finna med en gärd till hovets underhåll av 
bl. a. 4 tunnor korn och 2 tunnor bröd i varje gärd. 3  Men oftast 
angives brödets art närmare, såsom då det ej sällan talas om 
sändningar, bak eller gärder av herrebröd i små poster och svenne-
bröd i betydligt större poster. Om herrebrödets beskaffenhet 

Fischerström, a. a., s. 432. 
9 SAOB, artilM1 knäckebröd. 
3) Konung Gustaf den I:s registratur, 1525, s. 250 f. 
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sakna vi närmare uppgifter? Med svennebröd måste åtminstone 
ibland ha avsetts spisbröd, ty ordet spisbröd möter någon gång, 
där man skulle ha väntat ordet svennebröd.2) Säkert är i varje fall, 
att man för uppbörden vid kungsgårdar och slott räknat med 
spisbröd och annat hårt rågbröd, lagt upp betydande förråd härav 
på slotten i landsorten och även sänt sådant i transporter till 
Stockholm. Till det ena som det andra har hårdbrödet i hög grad 
lämpat sig. Även om detta bröd av gammalt—kanske redan i tidig 
medeltid — varit känt av allmogen, har kronans krav på bak och 
förråd verkat befästande på traditionen. En liknande betydelse 
, måste tillskrivas herrgårdarnas, användande av spisbröd till tjäns-
tefolk och arbetare.3 

Som ovan framhållits är•  det jästa tunnbr öd et 
att betrakta som en jäst parallellf orm till det ordinära, ojästa 
norrländska tunnbrödet till vars utbredningsområde det till sin 
, förekomst är bundet. Jästa tunnbröd ha tillkommit, sedan 
dricksjästjäsningen fått en vidare spridning, och sedan rågmjöl 
blivit mera tillgängligt även i kornområdena i det inre Norrland. 

Skillnaden mellan hårdbrödet och det jästa tunnbrödet är ej 
väsentligen en fråga om tjockleken. Det jästa tunnbrödet är vis-
serligen i regel tunnare än hårdbrö det, men denna skillnad kan 
'ibland vara obetydlig, då även mycket tunna hårdbröd finnas. 
Men det jästa tunnbrödet är tunnbrödsjäst medan hårdbrödet 
är kakjäst (s. 39). Tunnbrödsjäsningen står också i samband 
med degens beskaffenhet, främst det i degen ingående mjölet. 
Detta utgöres av,en blandning av kornmjöl och rågmjöl, vanligen 
hälften av vardera eller 2/3  kornmjöl och 1/8  rågmjöl. Brödet är 
vidare ljusugnsgräddat: Efter grädduingen lämnas det ovikt eller 
vikt en gång, sällan flera. 

Det jästa tunnbrödets förekomst som vardagsbröd antyder en 
viss grad av. välstånd. Det är också de rikare bygderna i Jämtland, 
Norrlands kustbygder samt Siljansbygden i Dalarna, som företrä-
desvis ha detta bröd mera regelbundet i vardagslag. I Härjedalen 

9 Jfr Grosses Universal Lexicon (1733): »Das Brod, so au» dem ersten und 
substilsten Mehl gebacken, wird Herrn-Brod, Pauls primarius, Panis mundus, 
Pauls candidus gennenet». 

9 Konung Gustaf den I:s registratur, XII, 1538-39, s. 58 f. 
8) Fischerström karakteriserar spisbrödet sä: »Detta gröfre Bröd af osiktat 

miöl, för tjänstefolk och arbetare», a. a. s. 370. 
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var detta bröd finbröd, men somliga år kunde det hända, att det 
bjöds även som matbröd på vardagar.' . 

I Jämtland, där brödtypen var allmän, benämndes den 
vanligen pickebröd eller knäckebröd. Här följer en beskrivning av 
-.brödtypen från centrala Jämtland (Lit socken). 

Pickebrödet bakades av hälften korn- och hälften rågmjöl. Dagen 
innan utbakningeia rördes mjölblandningen opp med varmt vatten och 
mjölk, man söta på, till en tjock välling. Den uppfriskade drickjästen 
tillsattes i form av en jäsdeg av mjöl och vatten. Degen stod så natten 
över i degtråget. Nästa morgon arbetades den färdig under tillförande 
av erforderlig mängd mjöl — man knådade opp stöpa. Pickebrödet ba-
kades på liknande sätt som tunnbrödet men kavlades ej ut så tunt och 
heller ej till så stora kakor (omkr. 50 cm diameter i stället för tunnbrö-
dets 60 å 70 cm). Brödet pickades eller, naggades med en nagga av höns-
fjädrar. Det gräddades rätt hårt. Det man ville ha mjukt till matsäcks-
bröd gräddades svagare och hindrades att torka genom att vikas i 
fyra och läggas ned i något kärl. Det torra veks ej alls eller endast 
4 två och torkades liksom tunnbrödet brett utefter golvet eller på 
, bord. Pickebrödet ansågs något förnämligare än tunnbrödet och åts 
som smörgåsbröd i form av stutar, innan Man övergick till‘den egentliga 
rätten, till vilken Man åt tunnbrödet. (ULMA 14674.) Knäckebrödet i 

'Hallen, Oviken, Hackås m. fl. socknar bakas på liknande sätt. Mjölk 
och messmör användes till stöpämne, om man hade, annars enbart 
vatten. 

I Norrbotten benämnes brödet jäsbröd, kakebröd, naggekaka eller 
med ytterligare andra benämningar. Följande beskrivning av bak av 
jäsbröd är från överluleå. På kvällen före bakdagen sättes degen av 
rågmjöl, ljumt vatten och jäst. På morgonen inarbetas kornmjöl och 
degen kavlas ut till tunna kakor om 70-90 cm diameter. Dessa pick as 
med en pick av hönsfjäder, varpå de gräddas. Bröden förvarades ovikna 
eller vikna en gång. 

Framugnsbrödet har ansetts som en nymodigare sorts bröd. Degen 
sattes på kvällen smed rågmjöl, vatten och jäst och får jäsa över natten. 
Den trådes upp på morgonen med kornmjöl och så mycket rågmjöl, 
som 'Man har råd till, under det man späder på med varmt -tratten. 
Brödet kavlas ut som tunnbröd med tunnbrödkaveln men tjockare, 
naggas med pickkaveln på båda sidor. Brödet kunde bli dubbelt så 
_tjockt som tunnbrödet och betydligt mindre i omfång. Det veks ej. 
(Edefors socken, Norrbotten, ULMA. 7938.) Samma bröd går också 
under benämningen ljusugn,sbröd (Skellefteå). 

I Hälsingland träffas benämningen tunnbulle. Till deg som sättes 
'på kvällen har Man rågmjöl, ljumt vatten, ostvassla och om man så har 
istostmesse samt jäst. Nästa morgon »trår man om» degen med mera Mjöl 

i) ULMA 12699. 
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och kryddar med kummin eller anis och fänkål. Är bullen avsedd till 
matsäck i tungt arbete, användes även då rågmjöl, annars korn eller 
blandsädesmjöl. I nödfall tillsättes potatis dock först sedan degen 
har jäst. Tunnbullarna göras lika vida som tunnbrödskakorna men 
något tjockare. De naggas med en av trä svarvad bullpick med järn-
taggar och krusas med luskammen. Brödet torkas på käppar på samma 
sätt som tunnbrödet. (N. Keyland a. a. s. 79.) 

Som representant för brödtypen i Dalarna kan här nämnas tasse 
från Sollerön, som bakades av rågmjöl och något tjockare och något 
mindre i omfång än tunnbrödet. Det förvarades vikt i åtta delar. Det 
var vardagsbröd men ej i så hög grad som tunnbrödet, som benämndes 
rätt och slätt bröd.' 

Det hårda, jästa potatisbrödet är, som ovan 
antytts, en parallellform till det hårda, ojästa potatisbrödet. 
Det har tunnbrödformen och är tunnbrödjäst och ljusugnsgräddat. 
Det har i övrigt samma historiska förutsättningar som det jästa 
turinbrödet. Användningen av brödet kan vara ganska sporadiskt. 
När det är ovanligt ont om säd men gott om potatis, har man 
gärna bakat det, annars ej. I sin utbredning följer det närmast det 
jästa tunnbrödet. De båda brödtyperna bli naturligtvis svåra att 
särskilja, när potatisinblandningen i de jästa tunnbröden blir 
mera riklig. 

Kap. IV. Brödhushållning och arbetsår. 

Brödtyperna stå alla i ett mer eller mindre uppenbart sam-
band med brödhushållningen, som i sin tur är beroende av den 
allmänna hushållningen samt livsföringen i övrigt. 

På primitiva stadier eller under primitiva förhållanden i sen 
tid framställas bröd för att omedelbart förtäras, så som vi ovan 
(s. 501'.) visat på tal om de ojästa, mjuka, rostade bröden hos 
nomader, fångstmän och skogsarbetare. Brödbaket ingår då 
som ett led i den dagliga matlagningen och avser dagens eller 
måltidens omedelbara behov. Denna primitiva k onsu m-
ti onshushållnin g, som träffas på den tagande — icke 
odlande — hushållningens stadium, bygger givetvis på bytes-
handel eller köp av mjöl eller säd. Utefter hela gränszonen kring 
odlingsgränmn i norra Eurasien har av gammalt skett och sker 

i) Ä. Campbell, a. a. a. 458. 
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alltjämt ett utbyte av viltvaror och mjöl mellan nomader och 
fångstmän å ena sidan och odlande bönder å den andra. Mycket 
stor betydelse kan dock ej tillskrivas brödet inom området för 
denna primitiva konsumtionshushållning. Kosthållet är utpräglat 
lakto-animaliskt, och brödet kan mycket väl undvaras. Även 
vid tillgång på bröd föredrages, såsom vid lapparnas kaffedrick-
ning, torkat kött eller ost som tilltugg, och matsäcken kan bestå 
helt av kött ock mjölkprodukter. Det är vidare karakteristiskt 
för brödets svaga ställning i kosthållet hos såväl nomader och 
fångstmän som skogsarbetare, att mjölet ofta användes ute-
slutande till mjölrätter såsom skogsarbetarnas kolbullar och 
lapparnas raktsa eller gröt, som antagligen är ett urnordiskt 
lån från nordborna. 

Medan på den tagande hushållningens stadium ingen del av 
året upptages av arbete för framställning av brödsäd, är sådant 
arbete för den odlande hushållningen av allra största betydelse. 
Hushållning och arbetsår äro här disponerade i mycket hög grad 
med hänsyn till brödsädesodlingens villkor. Kosthållet är också 
utpräglat lakto-vegetabiliskt. I ett nordligt klimatområde kräver 
en lång vinter det största förråd av vegetabilier, som odlaren 
under en kort sommar kan hinna åstadkomma och bringa i ett 
sådant skick, att förrådet håller sig och räcker fram till nästa 
skörd. Sådden och skörden tvinga in hushållningen i en årscykel, 
till vilken hör ett årligt uppläggande av förråd av brödsäd eller 
bröd, utan vilket ingen bärgning är säkerställd. Detta är den 
första förutsättningen för primitiv f örr å dsh us hål 1-
n i n g. Svagårens hot och odlingens osäkerhet i krigstider ha 
ibland kunnat framtvinga t. o. m. fleråriga förråd även hos 
allmogen (se ovan s. 60 f.). 

Att döma av tillgängliga uppgifter om allmogens hushållning 
i senare tider liksom om äldre förrådshushållning på kronans 
gårdar etc. har en förvaring av sädesodlingens produkter i form 
av mjöl ej varit lämplig med de förvaringsmöjligheter som stått 
till buds. Endast av väl torkad säd och till bröd förbakat mjöl 
kunna årsförråd med fördel uppläggas. 1 verkligheten har mal-
ningen av säd och bakningen av bröd i äldre tid alltid hört nära 
samman. Härvid är att märka, att forntidens malning av säd 
på handkvarnar tillät bak med nymalen säd praktiskt taget 
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så ofta man önskade. Forntidens mjuka, icke förrådspräglade - 
bröd måste ha haft sin förutsättning i årsförråd av säd samt i 
möjligheten att när som helst förmala säden även i små kvantiteter 
på en kvarn, som — tillskillnad från senare tiders skvaltkvarnar. 
— var oberoende av vår- och höstflod. 

När slavarbetet vid handkvarnen ersättes av vattendrivna 
kvarnar, sker ej blott en sociologisk och teknisk förändring 
utan även en omvandling i hushållning och .arbetsliv. I Norr-
land liksom i många skogsbygder söder härom blevo de små. 
skvaltkvarnarna eller bäckkvarnarna allmänna, i varje fall sedan 
senare delen av medeltiden, och dessa kunde brukas endast höst. 
och vår. »Här i landet», säger .0. J. Broman, »äro bara små sqwalt-
qwarnar, upprättade uti sådane åar och bäckar, som allenast 
med höst- och wår-floden tiäna qwarngången; ågande 5. 8. 10. 
15. 18.. 20. qwarnlagare, som theras wissa dygn i qwarnen bruka 
få, hwilka tijder the måste noga upwackta.»1  

Det gällde sålunda då liksom ännu alltjämt på 1880-talet 
att utnyttja de kvarndygn, som tillkommo varje kvarndel-
ägare, om han skulle få sin årsskörd av säd mald.2 Tullkvarnar 
fun.nos vid de större strömmarna på Bromans tid liksom senare, 
men icke gärna gjorde man färden dit. Husbehovskvarnarna blevo 
1625 förbjudna, men 1630 medgavs, att de långt från tullkvarn 
boende fingo hålla skvaltkvarn till husbehovsmälden. Års-
skörden kom sålunda alltjämt att förmalas på skvaltorna och 
då i regel uppdelad i tvenne partier, ett för malning under vår-
flod och ett för malning under höstflod. Den äldre malnings-
metoden med handkvarn blev dock ej på länge bortlagd av all-
mogen »— — brukandes häldre i nödfall Handqwarnen, som snart 
sagt en hwar bonde åger, i huset, än med en ljten malningspåsz 
(säck med mjöl till malning) fara 2. el. 3. mjler bort til stora Tull-
qwarnar; mera tu l skada än fromma», säger Broman. På 1880-talet 
var fattigmansbrödet i ålderdomliga bygder alltjämt forntidens. 
färska, ojästa bröd, bakat av något litet säd, som man kommit 
över och• fått mala på. handkvarnen. Enligt ett uttryck från. 
Transtrand har det varit de fattigas lott att »torka säden i grytan, 
mala på hemkvarnen och baka bröd i krusjärnet (våffeljärnet)». 
(ULMA 3939.) 

0. J. Broman, a. a., s. 104. 
Jfr Lars Levander, a. a., s. 472 f. 
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På 1880-talet ärö förmalning av säden på vår- och höst-
flod och omedelbart därpå följande förbakning utmärkande för 
brödhushållning och arbetsår i hela Norrland och Dalarna och,  
många skogsbygder söder härom. 

I bondgårdarna i Nederkalix (Norrbotten) bakade man i regel 2 
gånger om året, på hösten strax efter skördearbetets slut samt på 
våren, innan vårarbetet ute på fälten började. På hösten bakades 
för hela vintern vinterbrödet, på våren för hela sommaren, sommar-
brödet. Detta gäller tunnbrödet. Högtidsbröd och andra slags bröd 
bakades i mån av behov. (ULMA 3818.) 

I gårdar i Sorsele (Lappland), där man hade riklig tillgång till 
mjöl, hade man två storbak. Långt fram på vårvintern bakade man 
under flera dagar sommarbrödet. I början av höstvintern, sen snö 
fallit, bakades vinterbrödet. Mellan dessa storbakningar måste man 
nog baka upp någon mindre stöpa för särskilda tillfällen. (ULMA 
4213.) 

Storbak anordnades i Al (Dalarna) mellan Mikaelidag och all-
helgonadag, då det skulle bakas till vintern. På våren, sedan man 
hunnit stöka undan vårarbetet, bakades till sommarens bärgnings-
göra, slåningen, skärningen och tröskningen. Dessemellan bakades 
bättre bröd till helger eller kalas såsom bröllop och begravning. (ULMA 
2465.) 

Storbak anordnades i Valbo (Gästrikland) höst och vår. Det var 
då framför allt skarpbröd (hårdbröd), som man bakade. Man satte 
degen måndag kväll, och på lördagen skulle hela baket vara färdigt. 
Till jul bakades knäckebröd, rågsikt och vörtbröd. (ULMA 13294.) 

Av dessa och ett stort antal härmed överensstämmande upp-
gifter framgår, att vårens och höstens storbak ha en fast plats 
i årets arbetsschema inom ovan angivna områden, där säden 
av gammalt brukat malas på. vattenkvarnar, beroende av vår-
och höstfloden, och där brödhushållningen likaledes av gammalt 
haft förrådshushållningens karaktär. 

Området motsvarar i stort sett även utbredningen av tunn- 
bröd och hårdbröd, vilka båda brödtyper mera än andra äro 
lämpade för förvaring över halvårsperioder. Inom de mjuka 
brödens område återigen, där bak anordnas betydligt oftare, 
träffas ej blott de ovan nämnda tullkvarnarna vid större, mera 
beständiga strömmar, utan även väderkvarnar, de senare i 
bruk i södra delen av landet redan under medeltid. Även om 
det kunde krävas halv storm för att få väderkvarnarna att 
fungera och man mången gång i väntan på kvarnvind måste 
tillgripa handkvarnen, kunde malning likväl företagas åtskilliga 
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gånger om året, vilket väl svarar till de många bak, som äro 
vanliga inom de mjuka brödens, kakbrödens och limpbrödens, 
områden. 

Men tiderna för bak och därmed sammanhängande bröd-
hushållning bero ej blott på kvarntyp och malning. 

Storbaken vår och höst svara till flera olika slag av traditioner, 
som kunna beläggas redan i litteraturen från 1500-talet. Våren 
ansågs enligt en mellan- och sydsvensk tradition vara den lämp-
ligaste Oden till både bak och brygd, medan man då kunde an-
vända vintervattnet, som gjorde bröd och öl alldeles särskilt håll-
bara. Gustav Vasa skriver i mars 1544 till Rasmus Klot och upp-
manar honom »nu meden wintherwattnet är, at lathe bryggie 
och bake ther på wårt Slott wästerås, thet mäste skipzöl och 
skipzbrödt, som ther kant afstädt komme . .»1  Olaus Magnus 
framhåller vintervattnets betydelse för att få bröd och öl att 
hålla sig. »Tunnbrödet kan förvaras ända till 20 år, sådan verkan 
ha landets kalla klimat och vattnets beskaffenhet i mars eller 
över huvud på våren, ty det ingår i kvinnornas konst att degen 
skall tillredas av sådant vatten.»2  På ett annat ställe säger han 
att »det s. k. vintervattnet, använt vid bak och brygd, låter 
aldrig ett bröd mögla eller en dryck surna».3  

Sammankopplingen av bak och brygd på vårens arbetsschema 
är anmärkningsvärd även med hänsyn till jäsningens problem, 
så som vi ovan (s. 37) antytt. 

»Den bästa jäst-tiden är wid slutet af winteren och början af 
wåren», säger Fischerström.4  Då skall bryggas och bakas. Tradi-
tionen härom liksom om vintervattnet är också nära besläktad 
med det ovan diskuterade bruket av midsommardagg som jäs-
medel för bröd och öl (se s. 36). Vintervattnet är känt i det gamla 
Danmark, 4  och troligen är denna tradition liksom ölets och det 
jästa brödets dominerande betydelse i kosthållet av sydskandi-
naviskt-kontinentalt ursprung. 

Men även i områden, där jäsningen ej spelar någon roll för 

3) Konung Gustaf den I:s registratur, XVI, s. 162 f. 
3) (Maus Magnus, a. a., bok XIII, kap. 16. 

Glans Magnus, a. a., bok XIII, kap. 27. 
Fischerström, a. a., s. 419. 
Se »vintervand* i Kalkars ordbok och där anförd litteratur. Jfr även 

Fischerström, a. a., s. 419. 
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brödbaket ha tiderna för storbak varit traditionellt bestämda till 
vår och höst. Broman rekommenderar med hänsyn till förråds-
hushållningens behov av hållbart bröd vår och höst, »ty thet 
som bakas om wåhren, medan tiählen warar, och om hösten, när 
thet börjar frysa; thet hållet sig bäst; men icke så å the andra 
tjder».1  Även när det gäller att troka brödet är enligt Broman 
våren lämpligast. »I wåhrwinden sker thetta mycket beqwäm-
tigit och på höga botnar, och the förr beskrefne Stolphärbren.>>2  

Av uppgifter från allmogehåll angående bakning höst och vår 
framgår, att många förhållanden samverkat till bakningens in-
ordning i arbetsåret på detta sätt. För höstbaket i hög grad be-
stämmande var naturligtvis det förhållandet, att man mot sen-
hösten i regel hade gjort slut på vad som skördats under före-
gående år, och nu måste tröska, torka, mala och baka av den 
nya skörden snarast möjligt. Alltför tidigt på hösten kunde man 
ibland få höra, hur man tröskade på logarna, och man sade då, 
att »hungerslagorna gingo». 

Vårbaket kunde placeras före sådden, men på många håll 
har man velat göra sådden först, för att sedan kunna mala den 
säd, som blivit över och förbaka mjölet till sommarbröd. 3  Vår-
bakets inordning i arbetsåret avser emellertid först och främst 
att få lämpligt bröd i rätt tid till sommarens arbeten, vilka 
ofta innebära periodiska färder till långt avlägsna arbetsplatser, 
fiskeplatser o. dyl., samt boföring till fäbodar. Dylika flyttningar 
äro karakteristiska för arbetsår av ålderdomlig typ i hela landet 
ovan fäbodgränsen men träffas sporadiskt även nedom denna 
gräns. Till de många arbeten, som skola utföras, innan kvin-
norna eller annars delar av hushållet lämna hemgården, hör bak 
av sommarbröd, avsett till de hemmavarande men även till de 
resande eller boförande, om dessa ej medföra brödmjöl till bak. 
Baket före detta uppbrott kan vara ett specialbak men är ofta, 
kanske ursprungligen, det ordinära vårbaket. Så är förhållandet 
i följande exempel. 

Man hade i Malung (Dalarna) två storbak under året, ett före jul, 
sedan man fått säden tröskad och malen, och ett om våren efter vår- 

3) Broman, a. a., s. 113. Bak i mars för hållbarhetens skull omtalas på 
1800-talet från Småland (ULMA 17078). 

Broman, a. a., s. 115. 
ULMA 3436. 

6-443952. S. landsmål. 
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arbetet, innan man flyttade till fäbodarna. Vanligen bakade man två 
till tre dagar i sträck. (ULMA 3436.) 

Boföringen till fiskehamnarna från Fiskarstaden vid Hudiksvall 
ägde rum i maj, när havet blivit fritt. Man flyttade med kor och hela 
familjen. Boföringen föregicks av det ena av årets båda bak. På våren 
bakades bröd av två eller tre säckar rågmjöl, så att hela taket var fullt 
med bröd. Det var jäst bröd av grovt rågmjöl, omkr. 30 cm. i diameter 
och 7-8 mm. tjockt och försett med hål, upptaget med ett horn. 
Brödet hängdes att torka på brödspett mellan kärlvedsstängerna i 
taket under en veckas tid, så att det blev torrt och hårt, varpå det 
stuvades ned i strömmingstunnor, som togos med i båten, då man 
boförde. När man kom hem igen på hösten, fick kvinnfolken sätta 
igång med att baka, så att man hade bröd över vintern. (ULMA 16878.) 

Området för tunnbröd och hårdbröd sammanfaller på 1880-
talet, som nyss antytts, ungefärligen med området för halvårs-
bak. Emellertid har man anledning fråga, om verkligen båda dessa 
brödtyper även förr i lika mån ha hört samman med bak halv-
årsvis. I äldre källor talas om årsgammalt och t. o. ra. flera år 
gammalt såväl tunnbröd som hårdbröd. Dock synes det °jästa 
tunnbrödet ha den större lagringsförmågan. Vi ha säkra belägg 
för årsbak och helårsförvaring av bröd i Sverige och Norge, under 
senare tider endast för tunnbröd. I Norge har bakningen av tunn- 
bröd en gång om året varit vanlig ända intill våra dagar. Från 
Sverige känner jag bak av sådana extrema förrådsbröd endast 
från de närmaste gränsområdena till Norge. 

Frostviken (Jämtland) är ett enda verkligt storbak det vanliga 
av ålder, om man kan åstadkomma tillräckligt med injöl för ett sådant. 
Baket företogs på våren, innan värmen blivit för stark. Under alla 
förhållanden borde det vara undanstökat, innan slåttern började. 
Har man nu tillräcklig mjölmängd, bakar man hela årsbehovet av 
torrt (tunnt) bröd. Om man inte kan åstadkomma ett riktigt storbak, 
får man nöja sig med att baka sommarbrödet. Ett storbak åt en ordinär 
familj tar en tid av ungefär två veckor för tre övade bakerskor. Man 
beräknar hinna med 200 å 250 kakor för dagen. (ULMA 3145: 3.) 

Helårsbaken av tunnbröd ha otvivelaktigt varit betydligt 
allmännare i Sverige i äldre tid, än vad nu är fallet. Men då har 
tunnbrödet ej varit ugnsgräddat utan stekt på järn- eller sten-
häll. Två veckors oavbruten gräddning i brinnande ugn har ej 
kunnat genomföras med de ugnar, allmogen använt vid tunn-
brödbak. Ugnsgräddning under en hel vecka ()intalas från flera 



ÄLDRE SVENSK BRÖDKULTUR. 83 

håll, men man gör då alltid ett uppehåll av en dag mitt i veckan, 
för att ugnen skall få svalna. Även för bak under färre dagar, 
3 å 4, gjordes gärna uppehåll, för att ej ugnen och muren skulle 
bli för starkt upphettade och fara för eldsvåda uppstå.' 

I Norge liksom i västligaste Sverige, där tunnbrödet av gam-
malt bakats på järn- eller stenhäll eller i senare tid i norskugn 
av järn, har tunnbrödets gamla tradition med helårsbak kunnat 
leva kvar. Men där ljusugnsgräddningen av tunnbröd upptagits, 
har halvårsbaket fått träda i stället. Vi förstå härav också, att 
det jästa hårdbrödet, som, så vitt vi känna, alltid varit ett ugns-
bröd, ej kan ha bakats för helår, i varje fall ej i lätt förbrända 
allmogeugnar. 

Vända vi oss från tunnbröd och hårdbröd, bakade för helår 
och halvår, till de mindre extrema förrådsbröden eller färsk-
bröden, mjuka tunnbröd, kavringar, limpor och andra mjuka 
bröd, finna vi, att de alla bakas för kortare perioder, månader, 
veckor eller dagar. Härvid göra sig flera olika traditioner gällande. 
En mycket betydelsefull sådan är bruket att baka till den 
kristna kalenderns högtider, och bland dessa h ö gt i dsb ak 
är julbaket av ålder det förnämsta.2  Det har förekommit all-
mänt inom tunnbröd- och hårdbrödområdena vid sidan av baket 
av vardagsbröd. Mjöl till detta bak har man erhållit genom 
särskild malning av mindre partier egen säd eller genom köp. 

Till jul bakades i Transtrand, även om man hade bröd kvar 
sedan höstbaket, ty då skulle brödet vara nybakat och av finare mjöl, 
godbröd. Då skulle ock bakas av rågmjöl, jäsbröd. Bakningen kunde 
fortgå 2 å 3 dagar, allteftersom ugnen tålde den starka eldningen. 
(ULMA 2339.) 

»Ta till kakan med det stora hålet», säges när det blir söcken 
efter jul, då man haft vörtbröd (Vinköl, ULMA 2311: 1). Efter 
tjugondag Knut får man ta till hålkaka, kolstaka och blaggarns-
skjorta (Ringe, ULMA 1415: 1). 

Bakningen till helger spelar vanligen ingen större roll för för-
brukningen av bröd i vardagslag inom det nu nämnda området. 
Annorlunda blir emellertid förhållandet, när vi komma till de 
mjuka kakbrödens och limpornas områden i Svea- och Götaland. 
Här göres ofta ett så stort bak till jul, att man är försedd med 

i) ULMA 5001. 
2) Olaus Magnus beskriver julbröd från Östergötland, bok XIII, kap. 17. 
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bröd även för vardaglig förbrukning, åtminstone i någon utsträck-
ning, till fram emot påsk eller vårfrudag, då ett nytt av kalendern 
bestämt bak tager vid. Härmed sammanhänger, att det s. k. 
julbrödet eller påskbrödet mången gång ej skilde sig till sin typ 
från ordinärt vardagsbröd. 

Det bröd, som man på sydvästra Gotland bakade till jul, var 
på en del håll alldeles likt det vanliga surbrödet, men det kallades 
gulbröd. På stora gårdar bakade man så mycket av dem, att de skulle 
räcka till slutet av mars, då var det hårt och torrt, så man knappt 
kunde få sönder det. (ULMA 11835.) 

En sagesman från Dimbo (Västergötland) uppger, att man förr 
i tiden ej bakade så ofta som nu. Många bakade ej oftare än var tredje 
vecka. Man hade även vissa bestämda tider för stora bak. Det för-
nämsta var att baka till jul. Då skulle de baka 3 skäppor eller en 
tunna mjöl, för det skulle räcka till vårfrudagen. Många fingo hålla 
på tre dagar i rad med julbaket. De bakade också till påsk, pingst 
och midsommar och så till slåttern. (ULMA 6401.) 

Medan i tunnbröds- och hårdbrödsområdena jul- eller andra 
högtidsbröd vanligen skarpt skilja sig från vardagens bröd, 
möter sålunda inom mjukbrödens område en tradition, att åt-
minstone en del av högtidsbakets bröd skall vara så litet påkostat, 
att det efter helgdagarnas slut skall kunna förbrukas som var-
dagsbröd. Vi stå här inför samma slags anpassning till kyrklig 
kalender, som vi i Göta- och Svealand finna för så gott som alla 
yttringar av allmogens arbetsliv. I Norrland däremot bestämmas 
tiderna mera efter märken i naturen, såsom av växter, djur, 
klimatiska förhållanden o. dyl. Arbetsschemat är i hög grad na- 
turpräglat. 

Denna karakteristiska skillnad mellan norrländskt och mellan- 
och sydsvenskt arbetsår har kunnat kulturgeografiskt bestämmas 
genom kartering av vissa seder och bruk knutna till boskapssköt- 
sel, åkerbruk och fiske.1  

Ett annat sätt att inordna baket i arbetsåret möter med 
bak till särskilda arbetsperioder eller andtider. 
Man bakar i nästan hela landet till slåttern och vanligen även 
till sädesskörden, potatisplockningen, linberedningen etc., sär- 

1) Se J. Ejdestam, Svenska vårseder, i Svenska landsmål och svenskt folkliv, 
B. 40, kartorna XIV (kreaturens lösning), XIX (linsådd), XX (första metardagen). 
Jfr samme författare i Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åkerbruk 
i Sverige, s. 105: »I Norrland har benägenheten att fästa göromålen till vissa 
kalenderdagar i allmänhet varit mindre än längre söderut.* 
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skilt om man tingat eller bjudit arbetshjälp. Något tredje stor-
bak av bröd till vardaglig förbrukning utvecklas dock ej ur 
dessa specialbak för vissa delar av arbetsåret. Brödtyperna äro 
antingen passade till själva arbetsmiljön, såsom vikt nestbröd 
till myrslåttern, eller de ha karaktär av högtids- eller kalasbröd. 
Vanligen äro de mjuka och jästa samt påkostade med bättre 
mjöl (siktat mjöl, ärtmjöl etc.) och mjölk till stöpningen även 
inom de områden, där tunnbröd och hårdbröd bilda stommen i 
brödhushållningen. 

Särskilda slag av bröd ha av ålder bakats för de fångstmän, 
fiskare och jägare, som skola företaga längre sjöfärder. Alltför 
få uppgifter finnas emellertid samlade härom, för att man skall 
kunna urskilja de historiska förutsättningarna för de brödtyper, 
det här är frågan om. Medeltidens och forrttidens skeppsbröd 
torde emellertid stå bakom den tradition på detta område, som 
kan spåras ännu på 1880-talet i våra kustbygder. Av Ragnar 
Jirlow har lämnats en skildring av västerbottniska säljägares 
färdbröd vid den årliga jaktexpeditionen i Bottniska viken,' 
varav här må anföras följande. 

Till förberedelserna till Pila, som företogs i mars, hörde ett be-
sök under kyndelsmässhelgen i Umeå, där en handlande lämnade ut-
rustningen i förskott. Denna utgjordes av kaffe, socker och mjöl samt 
en kortlek. Hemkomna till Holmön rustade kvinnorna ut jaktlaget 
med färdbröd, som utgjordetav tre tum tjocka bullar av rågmjöl. 
De vore jästa och skilde sig alltså från det eljest brukliga tunnbrödet 
av korn. Bullarna förpackades omsorgsfullt i de s. k. punnbå'garna, 
som utgjordes av i ring böjda grenar med vidjeflätning inuti ringen. 
För att borttaga fukten voro bullarna närmast lindade med rep, flä-
tade av halm. 

I de mjuka brödens kärnområden, men sporadiskt även i 
en vidare omkrets, träffas periodiska bak av bred utan hänsyn 
vare sig till någon viss årstid, högtid eller andtid. Tack vare 
tillgången till tulikvarnar och väderkvarnar har man mjölförråd 
att tillgripa när som helst. Avgörande för tiden för baket är en-
dast att brödet från föregående bak håller på att taga slut. Så-
dana bak kunna benämnas periodiska behovsbak. Det 
antal dagar eller veckor, som förflyter från bak till bak, samman-
hänger med bakugnens kapacitet och hushållets storlek, under 

1) Ragnar. Jirlow, Västerbottnisk säljakt, i Väste lotten 1930, s. 77 ff. 
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förutsättning dock, att man utnyttjar ugnen helt. Detta sker 
ingalunda alltid, särskilt om man ofta vill bjuda på mjukt, färskt 
bröd. Men därmed övergår man helt till den nutida brödhushåll- 
ningen med färskbröd bakat för dagens eller veckans behov. 

I följande exempel framträda de olika principerna för bakets 
inordning i arbetsåret i kombination med varandra. Sällan eller 
aldrig behärskas nämligen en orts brödhushållning av endast en 
princip. 

Från Jät (Småland) uppges, att man för större hushåll (10 personer) 
brukade baka en säter vår fjortonde dag. En säter var så många bröd-
kakor, Som fingo plats i ugnen på en gång, här 21 stora brödkakor. 
Vid större högtider, såsom påsk, pingst, midsommar och jul, bakades 
flera sorters bröd. Vid jul var det vanligt att det bakades i tre dagar. 
(ULMA 3595.) Från Jät och grannsocknen Kalsvik berättar en annan 
sagesman, att man alltid hade fjorton dagars förråd, när man bakade, 
så man fick aldrig smaka något mjukt (färskt) bröd. Till jul bakades 
så, att det skulle räcka till vårfrutid och på många ställen till våren. 
När våren började, bakades vårbrödet, som skulle räcka under vår-
arbetet. När slåttern började, skulle det bakas och bryggas. Det skulle 
räcka, tills de bakade skjuarebrödet (skördebrödet), när skörden bör-
jade. Sen räckte detta, tills de bakade brytebröd på hösten, när de skulle 
bryta och skäkta sitt lin. Men emellan dessa större bak kom något 
litet bak, som till påsk, pingst och midsommar, Larsmässan och Mår-
tensmässan. (LAL 953.) 

Enligt ovanstående exempel harman i södra Småland tillämpat 
ett mycket komplicerat system med bak för högtider och and-
tider enligt äldre tradition samt periodiska behovsbak bestämda 

4 
av bakugnens kapacitet. Anmärkningsvärt är att man bibehållit 
smaken för lagrat bröd. Alltjämt bakar man i murad ugn ett 
bröd, som först efter några dagars lagring blir till sin fördel. 
Järnspiseln, som hastigt vinner insteg i så gott som alla lands-
delar under senare hälften av 1800-talet, har ännu ej infört 
de små baken för dagens eller veckans färskbröd. I följande 
exempel däremot möter det periodiska behovsbaket på ett sätt 
som förutsätter, att åtminstone en del av bröden förbrukas i 
färskt tillstånd. Men julbaket består alltjämt. 

Förr i tiden bakades i Ålem (Småland) ett bak var fjortonde dag 
på 10-12 grovbrödkakor. När man skar sista brödkakan, gjordes 
degen till. Till jultiden bakades olika sorter, som skulle räcka långt 
fram på våren. Numera bakas mindre brödbak. Man vill inte äta gam-
malt, hårt bröd. (ULMA 15369.) 
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Med bak och brödhushållning av sådan art har brödkulturen 
nästan helt frigjort sig från det äldre arbetsårets tradition med 
andtider och högtider som viktiga hållpunkter. 1 stället kar den 
bundits i ett nytt schema anpassat efter den mo d. er na 
konsumtionshushållningens krav. Sekulariseringen 
av bröd och bak är likväl ej helt genomförd. Ännu erinra jul-
bakets många brödformer om äldre, kalendariskt präglad bröd-
kultur. 

Under senare delen av 1800-talet genomgår allmogens bröd-
kultur vad själva brödtyperna beträffar en. mångenstädes ganska 
genomgripande förändring beroende framför allt på nya villkor 
för brödsädesodling, lagring och saluförande av brödsäd och 
mjäl jämte omläggning av arbetsår och hushållning 'samt in-
förandet av nya bakugnstyper. Däremot har bekantskapen med 
främmande brödtyper ej spelat någon avgörande roll. Det är ett 
långt steg mellan att vid särskilda tillfällen köpa eller annars 
smaka främmande brödsorter — hos oss huvudsakligen bageri-
bröd — och att själv baka sådana. 1 många hushåll tages aldrig 
det steget, utan man skaffar sig det nya brödet uteslutande 
genom köp. 

Ännu på 1880-talet var bak av vardagsbröd på landsbygden 
i regel en arbetsuppgift för det enskilda familjehuslaållet. Husmor 
eller andra kvinnliga medlemmar av hushållet bakade allt brödet 
med eller utan hjälp av grannkvinnor eller de speciella baker-
skor, som funnos i en del bygder. Även manliga medlemmar av 
hushållet ha på vissa håll kunnat hjälpa till vid bakningen. Den 
yrkesmässiga bagerirörelsen, som har mycket gamla anor i stä-
derna (se s. 17), har först mycket sent och dröjande börjat taga 
hand om framställningen av vardagsbröd åt den jordbrukande 
befolkningen med undantag dock för sådana områden på lands-
bygden, där jordbruket i hög grad industrialiserats och goda 
kommunikationer givit bagerierna möjlighet att regelbundet förse 
hushållen med bröd. 

1 bygder med mera sluten bebyggelse och särskilt i sådana 
byar, där äldre former för arbetsorganisation aldrig upplösts 
genom utflyttningar i samband med skiftet, t. ex. i Dalarna, 
ha specialister bland lantbefolkningen utbildats, s. k. bakkäringar 
eller bakkonor, som gingo omkring i gårdarna och mot ersättning 
in natura eller i penningar hjälpte till med eller svarade för hem- 
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baket. Dessa specialister äro emellertid ej att jämföra med de 
yrkesbagare, som taga emot mjöl för förbakning eller framställa 
bröd för försäljning i öppna handeln. De kvinnor, som t. ex. i 
Rättvik och Boda voro bakkonor, hade sina egna ställen att sköta. 
Ej sällan voro de om sommaren vallhjon (Ordb 

När det hembakta brödet, grundvalen för den äldre svenska 
brödkulturen, även på landsbygden börjar träda tillbaka för det 
köpta, yrkesmässigt bakade, är det icke dessa landsbygdens 
egna specialister utan i regel främmande yrkesfolk, bagargesäller 
eller mindre ofta bagarmästare, som sätta upp bagerier i byarna, 
följande yrkestiaditioner, som av gammalt hört hemma i städerna. 
Eyarnas första bagare äro också ofta utsocknes folk, som börja 
med att saluföra skorpor och andra bröd av vete samt finare 
rågbröd, mjukt färskbröd och knäckebröd. Först efter en tid har 
man försökt sig på ett bröd. liknande ortens ordinära matbröd 
för att sålunda konkurrera ut bakningen i hemmen. 

Men utvecklingen på detta område ger ingalunda enbart 
bilden av stadskultur undanträngande landsbygdskultur, alltså 
en urbanisering av brödkulturen. Köpbröd kan även i staden 
vara ett landsbygdens bröd. På torget i flera städer, särskilt 
inom hårdbrödens områden, t. ex. Gävle, ha lantbor salufört bröd 
ännu i början av 1900-talet. I Köping såldes av lantbor bakat 
bröd, hårt rågbröd buntat med snöre, till vissa affärer, där stads-
borna köpte det (ULMA 16519). 

Det är också anmärkningsvärt, att hembaket länge lever kvar 
också i städer och stadsliknande samhällen, bruk etc., trots att 
brödhushållningen här ej kan grundas på egen sädesodling utan 
på köp av mjöl eller säd. Som exempel kunna anföras förhållan-
dena i Falun. Här brukade i förmögnare hem matbröd bakas ett 
par gånger om året, medan man i de fattigare hemmen hade bak 
någon gång i månaden, då man ej hade råd att köpa så mycket 
mjöl åt gången. Bakugn fanns i köket i de små stugorna. De större 
husen hade brygghus med bakugn. Åt bergslagets arbetare läm-
nade bergslaget ut säd i avräkning från sitt magasin. Men det 
kunde också hända att gruvdrängen tog en säck med sig och gick 
på torget och köpte säd. Så fick han gå till kvarnen och få malet, 

1) Om de s. k. Hälsingebagarna Be Å. Campbell, Bröd och bak, i Gruddbo 
s. 465. 
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varpå hustrun bakade i hemmet. En sagesman säger, att om man 
köpt bröd, så hade man väl fått smyssla med det, som om man 
stulit det, för annars hade det hetat: »Har du hört, att hans käring 
är så lat, så hon ids inte bak&?» 

Över huvud taget har man, när det gäller det hembakade 
vardagsbrö det, det intrycket, att detta i många delar av vårt land 
representerar en för landsbygd och stad gemensam brödkultur, 
ännu på 1880-talet föga berörd av urbaniseringen. 
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Spridda drag ur lapsk folktro. 
AV HARÄLD GRUNDSTRÖM. 

I uppsatsen »Tro och övertro bland lapparna» i årgångshäftet 
1942 av denna tidskrift har undertecknad skisserat huvuddragen 
av lapsk folktro inom Jokkmokk. Som komplement till denna 
uppsats lämnas här nedan några spridda drag ur de folkliga före-
ställningarna bland lapparna, även denna gång närmast avseende 
Jokkmokks församling. 

1. 
Talle är något som genom trolldom skickas på någon i 

hämndsyfte. Talle kan vara något synligt, vanligen en varg 
eller något osynligt (jfr trollskott), som på något sätt bringar 
skada eller olycka över den person eller familj, till vilken det 
sändes. Ibland kallas också den, som sänder olyckan på den 
andre, för talle. 

Två lappar hade blivit fiender till varandra. Den ene, som 
var bofast och trollkarl, hotade att skicka en varg till den andres 
hjord för att föröda den. Vargen sades då vara nåidens talle. 
Enligt en annan berättelse var det en gång en fattig lapp, som 
hade en enda ren, och denna sköttes av en rik lapp och följde 
med hans hjord. Så kom en varg långt bortifrån, dödade den 
fattiga lappens enda ren och försvann så, utan att göra någon 
vidare skada. Man sade då, att den vargen var talle rajatussa = 
talles sändning eller »skickelse». 

Men även här kunna motåtgärder vidtagas för att neutrali-
sera verkan av talles sändning. 1 det förra fallet gjorde den ho-
tade lappen följande: Han gick runt omkring ett område, till-
räckligt stort att räcka till betesmark åt hans hjord för hela 
vintern, och märkte ut det; sedan rev han med tänderna av spet- 
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sanna på trädens grenar och buskarnas kvistar här och där runt 
omkring området. Denna skyddsåtgärd neutraliserade troll-
karlens makt, och någon varg kom inte till hjorden. Enligt en 
annan version hade trollkarlens talle (vargen) kommit ända fram 
till lappens kåta, grinade med tänderna och trängde delvis in 
kåtan. Lappen hade då gripit järnet (skiertik) i vilket grytan 
hängde och hytte därmed åt vargen, som då flydde med sådan 
fart, att det brakade i dörrstängerna. Strax därpå brann troll-
karlens fähus ned, säges det; lappen hade till gengäld skickat 
talle, nu tydligen r form av en eldgnista, som antände fähuset. 

en sådan strid gäller det för båda parterna att vara på 
sin vakt. Lappen hade med sin hustru begivit sig till vinter-
marknaden i Jokkmokk och lämnat barnen jämte pigan i kåtan. 
Medan pigan var ute och såg till hjorden, kom trollkarlens talle 
i vargens gestalt och skulle döda barnen. Men en pojke visade 
sådant mod att mota vargen, att denne måste fly. Den pojken 
blev sedan en av de värsta vargdödarna i Jokkmokk. 

Enligt en tredje version hade lappen och trollkarlen på mark-
naden i Jokkmokk blivit ovänner. Trollkarlen hotade att skicka 
en varg till lappens kåta för att döda och äta upp hans barn. 
Men lappen, som var en gudfruktig man, vakade och bad hela 
natten. Samma natt kom vargen till kåtan, kröp till hälvten in 
under dörren och grinade med tänderna mot barnen. Men den 
äldste pojken grep skiertak från grytstången och skulle till att 
slå vargen på tänderna. Denne drog sig då baklänges ut och 
flydde sin väg. Samma natt skickade lappen ett så våldsamt 
bukrev på trollkarlen, att denne var nära att dö. Han måste 
skicka efter sin motståndare, lappen, som var en beryktad medi-
cinman. Denne kom också och botade trollkarlen.1  

Om en varg plötsligt uppenbarar sig och man icke hört av hans 
närvaro förut genom meddelanden från andra trakter, misstänker 

1  Ovanstående meddelat av nomaderna Mattias Keirasson Kuoljok, Anta 
Pirak och Petter Amma Gruvvisare, Sirkas lappby, samt konservatorn Erik Holm. 
blom, Njunjes. I de olika versionerna heter lappen alltid Länta, trollkarlen där-
emot ömsom Unnatj, Kuta-Vuorok och Jälmå. I alla versionerna är det skiertik, 
med vilken man motar vargen. Se även Ella Odstedt, Varulven, 1943, sid. 51, där 
en version av samma sägen förekommer, dock med en annan motivering. Sidan 
55 i samma bok citeras en liknande sägen, där även eldmotivet förekommer, 
men vargen är där björn. 
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man, att denne är någon illasinnad persons talle. Det vanliga 
uttrycket är då: Talle, kåsi tå rajatallih = talle, vart (: till vem) 
är du sänd? 

I en berättelse uppenbarar sig talle i formen av något svart, 
som fladdrar förbi en, där man går fram: »Jag höll på att fiska 
i en sjö; det var åtminstone en halv mil till kåtan. Jag gick efter 
en gångstig, ock stigen gjörde en liten krök. 1 den krökningen 
såg jag något som liknade en bit av något svart, som fladdrade 
förbi och försvann efter gångstigen före mig. Jag hade knappt 
hunnit till kåtan, då en främmande man hade kommit ned till 
sjöstranden deh efter gångstigen också kom gående till samma 
by. När jag sedan berättade för gamla personer vad jag sett 
och om den främmande mannen, SOM kom efter mig utan att 
jag visste det, sade de: 'Det fladdrande stycket var den främ-
mande mannens talle, som gick före honom'.» --1 denna berättelse 
föreligger emellertid en tydlig sammanblandning mellan talle och 
vårt »varsel», vartill jag nu övergår. 

2. 
Kiedjim eller tiedjim betyder »varsel». — »Jag minns en 

tiedjim: Amma och salig Pietar voro ute och plockade bär. Då 
hörde de farbror Nilas röst ropa upprepade gånger, och ljudet 
av ropen förflyttade sig västöver. De trodde, att det var farbror 
Nila, som var ute och vandrade västöver. Men det var inte han; 
de hade bara hört ett varsel. Inte långt därefter dog farbror 
Nila.» — »Gubben Aira hörde, att det ropade i skogen; där var 
tydligen en människa. Han tyckte sig känna igen sin fosterdotters 
röst och tänkte: Hon är ute med hunden och söker renarna. 
Men det var inte hon. — Fosterdottern levde den vintern till 
våren, men då dog hon, och man drog den döda på en kälke den 
vägen fram till Kvikkjokk. — Tiedjim hörs från det håll, vari-
från en död skall föras.» (Sirkas.) 

Man talar om kiedjima-pillo = varselskälla, tiedjinz-kåh,te 
varselkåta o. s. v. Tiedjim betyder för övrigt något dunkelt, 
hemlighetsfullt, oförklarligt i allmänhet. 

Av samma ordstam som tiedjim är också tiedjam = obekant, 
öde plats, där inga människor finnas. Ordet förekommer bl. a. 
i uttrycken tiedjama (även tiedjinba) miehttse = ödeland, där 
ingen människa finns, tiedjama (även tiedjima) miehtsen = i 
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mörka, öde skogen, tiedjam tait pietnikit åttjoi Kedjan?. fick de 
pengarna (säges om penningar, som gömts av sin ägare i jorden 
eller i stenholster och, sedan ägaren dött, ej mera kunna åter-
finnas), tiedjam tav kistov valti = tiedjam tog den kistan (säges 
om en kista med pengar eller värdesaker, som gömts på förut 
nämnda sätt).1  Verbet tiedjanit betyder »försvinna på obekant 
eller hemlighetsfullt sätt» (om ren), tiedjit »vrida, förvränga, 
bortförklara, göra sanning till lögn». 

3. 

Den väl över hela världen förekommande föreställningen om 
»det onda ögat» finnes också i Jokkmokk. Det »onda ögat» är 
här liksom överallt annars av två slag: det som har i bestämt 
syfte att göra ont eller bringa skada över andra, cl. v. s. är ett 
utslag av ont sinne, och det som en människa kan ha utan att 
vara direkt medveten därom eller tänka däröver. Det onda 
ögat i den förra bemärkelsen återgår här bland lapparna i be-
nämningen talve-tjalme = »vinterögat», plur. talve-tjalmeh = »vin-
terögonen». Benämningen har kommit norrifrån och är en direkt 
översättning av finskans talvi-silmät = »vinterögonen», vilket ut-
tryck förekommer i Tornedalen och Jukkasjärvi. Ordet synes 
emellertid icke så mycket gälla ögonen som fastmera vara ett 
eufemistiskt uttryck för en sak, som man inte vill nämna med 
dess rätta namn.Om en människa är ond på en annan och vill 
göra denne andre något ont, säger man: »Han ser med vinter-
ögonen på den andre.» Detsamma ligger i uttrycket: »Han visade 
mig vinterögonen», d. v. s. han står efter att göra mig något ont. 

»Är det någon som tittat på dig med vinterögonen?» är en 
fråga, som möter en, när man kommer från en plats, där man 
vet att det finns onda människor, eller man eljest varit ute och 
färdats bland främmande människor. (Stora Lulevatten.) 

»Kurak-Apmut tjänstgjorde som bärare och vägvisare åt 
länsmannen. Denne kom söderifrån, från Virihaure, och skulle 

Ungefär samma betydelse som tiedjam har seiima i uttrycken: manai 
säiman = han for (gick) vilse, gärna valti siav = säima tog dem = de gingo 
vilse (och försvunno), säinta-louhkai vuolki = han for in i Minut-säcken = han 
gick vilse, siiima-lauhka så valtitj, jus nån tjieroh = säima-säcken tar dig nog, 
om du lipar så där (till ett barn), säinta-lauhkai manatjah, /tå takkir murkon vuolkah 
= du far: nog vilse, om du ger dig i väg i sådan dimma. 
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till Jukkasjärvi. De kommo så till en bondgård. — Det fanns 
två gårdar i byn. — Då de kommo in i stugan, frågade de som 
bodde där, om Apmut kunde finska. 'Nej', försäkrade han. 
Men de som bodde i den stugan voro onda människor. Då Apmut 
på återvägen hem kom till samma gård, bad han att få rodd 
över älven. Då hörde han, att husmodern sade till hu,sfaderu på, 
finska: 'Undrar, om han kan betala rodden?' Husfadern sade då 
'Vinterögonen ska han få.' Då gick Apmut till den andra gården 
(sade sig ha glömt ryggsäcken där) och frågade dem där, vad 
det var för slags folk i den förra gården. De sade då: 'De bruka 
göra av med folk, som reser förbi'; och så rodde de Apmut över.» 
(Sirkas lappby.) 

»En man reste från Jokkmokk över fjällen till Kalasluspa 
och stannade över natten i en nybyggarstuga. Mannen kunde 
finska ganska bra men talade inte om det. På kvällen sade den 
ene av männen som bodde i stugan till den andre på finska: 
'Hur ska vi göra med den här?' Då sade den andre, att han på 
natten skulle ge honom vinterögat. Mannen från Jokkmokk, som 
hade pengar på sig, gick då ut och flydde sin väg, ty han förstod 
att 'vinterögat' betydde en 'bösskula' » (Sirkas lappby.) 

Som redan nämnts, är det onda ögat ej alltid något med-
vetet. En människa kan t. o. m. vara född med sådana. En blick 
från de ögonen kan komma en ko att sluta mjölka, en blomma 
att dö etc. — Det är möjligt, att »avundens märke» eller »tröll-
märket», utgörande en femuddig stjärna, som anbragtes särskilt 
på fiskedon till skydd mot grannarnas avund,' var ett skydd 
just mot det onda ögat. 

4. 
Skeicidar, plur. skäddarah, kallas en som har förmågan att 

förvända synen på folk eller, såsom det så typiskt heter, »kunde 
få folk att se det som ingenting var, som om det vore fullkomligt 
sant, och ändå var det ingenting>>.2  Det häremot sv-Anande verbet 
är skieddit eller skädciot, som alltså betyder »förvända synen på 
någon eller några». Trollkarlarna, netiteh, voro också skäddarah. 
Ett vanligt sätt att visa sin förmåga var att krypa in genom 

1  Enligt en uppteckning fr. Njunjes, Kvikkjokk. 
2  Jfr H. Grundström, Ordb. till A. Pirak, 1939, a. 115. 
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ena ändan på en timmerstock och komma ut genom den andra, 
köra med en tall- eller granruska i stället för med körren o. s. v. 

En skäddar eller nåite (trollkarl) hade också förmågan att 
betvinga andra med sin blick eller enbart med sin viljekraft. 
Att »binda» en tjuv, så att denne fick stå kvar på platsen med 
tjuvgodset i famnen kanske en hel natt eller till dess ägaren 
kom och tog det tillbaka, hörde sålunda till de märkliga ting, 
som en sådan person kunde prestera. 

En n.åite kunde skifta gestalt eller skapa om sig, vanligen 
till ett djur. Detta gjorde han i bestämt syfte, nämligen för att 
bättre kunna utforska en hemlighet, för att hjälpa någon, i 
vilkens ärende han gick, eller för att bättre kunna utföra sin 
hämnd. — 

Från Lillselet, Jokkmokk, berättas om en sådan nåite föl-
jande: En lapp hade satt ut ett slagjärn för vargen. Men det blev 
dåligt väder, snö och storm, så att spåren blevo igensnöade 
och han inte kunde hitta igen järnet. Han for då till en troll-
karl, som bodde i trakten, och frågade, om han kunde hitta 
järnet eller ge anvisning på var det fanns. Trollkarlen sade, att 
han skulle försöka. Han befallde lappen att dra en ackja till 
det ställe, där denne lagt järnet. Så lade han sig raklång ned 
på snön och tillsade lappen att stjälpa ackjan, över honom samt 
noga se efter, om någon for ut ur ackjan; i så fall skulle han 
följa efter denne. — Då kom plötsligt en fjällräv fram. Fjällräven 
sprang runt omkring ackjan och vädrade med nosen mot snön, 
liksom sökte han något. Därpå sprang han från platsen, och 
järnets ägare följde tätt efter. Då lappen kom nära intill en klyfta, 
försvann räven bakom en upphöjning i marken, och när lappen 
kom fram, såg han trollkarlen ligga där och peka på vargen, 
som också låg där med slagjärnet om sin fot. 

Från norra delen av Jokkmokk berättas, att en trollkarl 
för att utforska en hemlighet också använde sig av den tunna, 
fina rök, som uppstår ur fnösksvamp eller fnöske. Såväl röken 
som fnösket kallas taura, vilket ord endast användes i detta 
sammanhang. Röken från det antända fnösket visade genom 
sin riktning, åt vilket håll man hade att söka den person, som var 
»skyldig» eller som man ville komma åt. Gick röken rätt uppåt, 
var ingen av de närvarande »skyldig». 1 taura kielestah,,.kå vuoset 
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=--- när taura visar något, så ljuger den inte, säger min sagesman.1  
— Naturligtvis användes också trolltrumman, kåptes, som för-
hjälpte nåiden att komma i extas och även genom yttre hjälp-
medel uppenbarade en hemlighet. En nåite, som vari extas eller 
trance, kallades tarok, att vara i trance heter tarrat. 

5. 
För att visa vad man i folkfantasien tillskriver en trollkarl 

vill jag här nedan meddela vad som från skilda håll och av olika 
personer berättats om en sådan. Denne nåid kallades Kuta-Vuorok 
och uppgives ha varit Kabla-fjällets trollkarl. 

Kuta-Vuoroks rätta namn var Huvva. Han hade sex fö-
delsemärken på sin kropp. Därför kallades han Kuta-Huvva. 
Tre dagar gammal var han redan så stark, att han satte sig upp 
i vaggan. Sedermera, då han visade sådana märkliga egenskaper 
som trollkarl, blev han kallad Kuta-Vuorok, det betyder en som 
kan uppträda i sex olika gestalter. 

Då K.-V. var barn, var han hos sina föräldrar i Kvikkjokk. 
En gång när han sprang ute och lekte, försvann han helt plötsligt; 
bara' pälsen blev kvar på marken. Man såg inte, huru han försvann; 

Jämför härmed vad som säges på sid. 137 i »Vår gamle trolldomsmedisin Is 
av Reichborn-Kjenneruil: En gruppe for sig av de sjeldne hegeråd er sykelige 
utvekster på trwr og busker, galledannelser, knuter o. s. v. Således brukes »tauv-
rabEer» på eineren, »ldumsekorn» som de ogsä, kalles, til barn mot kikhoste og 
tu l syke dyr mot »tauver». På sid. 207 säges: En galledannelse på einekeret, 
tauverIner, uheilbaar, brukes mot kikhoste hos barn og mot trollskap hos kyme. 
— Rektor J. Qvigstad, Tromsö, har benäget meddelat följande: »I 1pN (norsk-
lapskan) har man uttrycket dawra gaskat, resp. hawra gasket, om at slå ild med 
knösk og flint (om en noaide som således setter ondt på en uven). I Nesseby het det: 
hawra gaskii battii, viekkat mem:i noaiden slog ild i baken på ham, han 
måtte löpe ut i sjön (på grunn av en brennende smerte i baken). Jeg tror at dawra, 
hawra er lånt fra gammelnorsk taufr, n., trolldom, trolldomsmiddel.» — En medde-
lare från Sirkas lappby har hört uttrycket taurav kaskett slå eld med stål, flinta 
och fnöske. — Sedan detta skrevs, har rektor Qvigstad ytterligare meddelat föl-
jande: »Når noaiden vilde skade mennesker eller rener eller kreaturer, slog han ild-
stålet mot flint, så gnisteme sprutet og antendte knösken. Det kaltes dawra gass-
kam. En lapp gaskai dawra mot en rentyv, og 'tyven kjente varma og svie' i sin 
kjönsdel og sprang ut i en ehr for at slukke smerten. Men det hjalp ikke; han blev 
plaget av det, tu l han döde (från Ibestad, Tromsfylke; jfr 'Lappische Sprach-
proben' i Journal de la Soci6t6 Finno-ougrienne III, 1888, s. 37, utg. av J. Qvig-
stad och G. Sandberg).» 
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han blev bara osynlig. Och så var han borta en lång tid. När han 
slutligen kom tillbaka, var han sig inte lik. Han hade under tiden 
varit hos katnihah (de underjordiska) och lärt sig sina konster 
av dem. 

K.-V. kunde förvända synen på folk, så att de inte kunde 
se rätt. Han kröp in genom ena ändan av en timmerstock, så 
genom stocken och kom ut genom den andra ändan. Och så hop-
pade han ned i forsen i Kamajokk (älv invid Kvikkjokk), följde 
med vattnet utför forsen, och där nedanför kom han åter upp i 
vattenytan som en sjöfågel. 

Prästen i Kvikkjokk hade blivit sjuk. Kuta-Huvva, som 
vistades långt uppe i fjällen, hade känt på sig, att prästen var 
sjuk, och hade därför skyndsamt begivit sig ned till kyrkbyn. 
Då han kom fram, fick han höra, att det var ganska dåligt med 
prästen. Han hade då sagt, att om kyrkklockan i stapeln klockan 
6 på morgonen av sig själv ringde tre slag, skulle prästen få leva, 
i motsatt fall skulle han dö. På morgonen vid 6-tiden väntade 
man med stor spänning för att få höra, huru det skulle gå. Jo, 
klockan ringde verkligen av sig själv tre slag. Då sade Kuta-
Huvva: Kahpo-kuodde kalka viessot = kappbäraren ska leva. 
Och prästen fick också leva. 

Pastorskan Stina Alstadius, född Groth, gift med kyrkoherde 
Alstadius i Kvikkjokk (död 1740), hade blivit sjuk och skickade 
då efter Kuta-Huvva för att höra, om han kunde bota henne. 
Han kom, såg på henne, funderade en stund och sade så: »Fruns 
ande for i ett äggskal bort över isen på (sjön) Saggat. Jag for 
efter men hann inte upp henne; farväl!» Och så gick han sin väg. 
Strax därefter dog fru Alstadius. 

Husmodern i gården där Kuta-Huvva bodde i Kvikkjokk 
förundrade sig över att K.-H. kunde så lätt komma över älven, 
Kamajokk, utan båt. Han sade då, att han hade hittat en kniv 
i ett sommarfähus. Med den kniven kom han lätt över vilket 
vattendrag som helst. 

Kuta-Vuorok blev en gång retad av några bönder i Tjåmotis 
by. Han gick då i vredesmod ut på isen i sjön och dök ned i en 
vak tre gånger under vattenytan, och för varje gång han kom 
upp till vattenytan skrek han som en lom. Ett par dagar därefter 
dogo tre kreatur för de bönder, som retat honom. 

K.-V. brukade köra med en varg på samma sätt som med 
7-443962 Sv. landsmål 
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en körren. Men där han kört fram, där kunde ingen lapp köra 
med ren, för renen blev rädd och sprang till skogs. Ibland kom 
K.-V. körande med en tall- eller granruska framför ackjan, och 
det gick lika bra. 

K.-V. var en gång nere på marknaden i Xokkmokk. Där 
var en handelsman, som kommit upp från Luleå. Denne, som 
kände till K.-V., ville pröva honom och frågade, om han kunde 
säga, vad hans (handelsmannens) fru i Luleå för ögonblicket 
sysslade med. K.-V. svarade, att nog kunde han det. Därpå 
lutade han sig ned över disken och stod länge så, som om han 
fallit i sömn. Efter en längre stund reste han sig åter upp, tog 
en sticksöm fram lir barmen, räckte den åt handelsmannen och 
sade: Tale ii tav tahkamin = detta sysslade hon med. Frun 
hade blivit mycket förskräckt, då hon förlorade sticksömmen ur 
händerna och inte kunde förstå, vart den tagit vägen. Då handels-
mannen kom hem till Luleå, lämnade han sticksömmen till sin 
fru, som till en början inte förstod, hur han bekommit den. 

En annan gång hade K.-V. skickat en kittel, som skulle 
förtennas, med en handelsman till Luleå. Nästa år, då handels-
mannen åter kom till Jokkmokk, hade denne glömt att ta kitteln 
med. När K.-V. nu kom för att hämta kitteln, sade handelsman-
nen, att han glömt den men ämnade ta den med nästa år. K.-V. 
svarade, att det behövdes inte; nog kunde han få den genast, 
om han så ville. Så gick han ut på gården och ställde sig där med 
ansiktet åt Luleå till. I verkstaden i Luleå, där kitteln var, hade 
man hört ett sjungande ljud i den. Den hade börjat röra sig, 
svänga runt, och slutligen hade den försvunnit med en hiskelig 
fart genom luften. Den for till K.-V. 

K.-V. var en farlig nåid. När han spärrade ut fingrarna och 
sträckte ut handen, flögo eldgnistor ut från fingerspetsarna och 
dödade människor. — Han kunde flyga som en fågel. Men detta 
betvivlade en ung präst i Kvikkjokk. Han ville se det, innan han 
trodde det och bad därför att få följa med till »tingstallen», där 
man höll ting invid Kvikkjokk, för att få se, om K.-V. kunde 
flyga. Då de voro framme vid tingstallen, sade den unge prästen: 
»Nå, flyg nu, K.-V.!» Då klättrade trollkarlen upp i tallen för 
att flyga därifrån. Men prästen ropade: »Må Guds ande slå dig 
ned!» Då föll K.-V. till marken och vrickade ena foten, så att 
han blev halt. Han sade då: »Guds ande är starkare än min ande». 
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K.-V. låg i ständig fejd med andra trollkarlar. De värsta 
av hans antagonister voro tre bröder Svierpa, som sades vara 
Ultevisfjällets trollkarlar.1  Till berättelsen hör, att de kämpande 
ej behövde personligen sammanträffa, utan kunde strida mot 
varandra var på sitt håll och på skilda orter. — En gång var 
K.-V. nere på vintermarknaden i Jokkmokk, då han märkte, 
att bröderna Svierpa hade sammangaddat sig mot honom. Han 
erinrade sig då, att en hans släkting under flyttningen tappat en 
köttyxa uppe i fjällen. Han kallade genast yxan till sig och bör-
jade sin strid på »avrättsbacken»2  i Jokkmokk. Barfota kämpade 
han mitt i vinterkylan. Han fläkte upp tallarna med yxan, käm-
pade hela natten och vann till slut. Då sade han: »Hade jag inte 
haft yxan, så hade jag inte klarat mig mot bröderna Svierpa.» 

En gång var K.-V. på vintermarknaden i Jokkmokk. Brö-
derna Svierpa voro också där. De började nu tala om trolldom 
och tvistade om vem av dem som var värst att trolla. På en 
handelsbod, där de 'ro tillsammans, skulle de tävla för att visa 
vem som var styvast i trolldomskonsten. Då försvann helt plöts-
ligt K.-V. från dem, och ingen visste vart han tagit vägen. Det 
blev, som det syntes, ingen tävling av. På våren under flyttningen 
upp till fjälls träffade en lappgumma på K.-V., där han stod 
under en liten björk och hade en liten yxa i handen. Där var 
han liksom fastnaglad, bunden av bröderna Svierpas trolldoms-
makt, och kunde inte komma ur fläcken. Gumman blev förvånad, 
ropade hans namn och sade: Tanne läh tå tån = jaså, är du här! 
Då löstes trolldomen. Och K.-V. sade, att nu hade han fått 
makten över bröderna Svierpa, då gumman nämnt hans namn. 
Och bröderna Svierpa dogo, den ene efter den andre på tre dagar. 
Och så hade K.-V. vunnit även den gången. 

En gång träffade K.-V. på handelsboden i Jokkmokk då-
varande kyrkovärden, som bodde i Vaikijaur by. Denne sade då 
till K.-V.: »Nu ska vi spå i kapp». K.-V. svarade ingenting. Kyrko-
värden fortfor att utmana K.-V. Slutligen blev K.-V. förargad, 
gick fram och mätte med armarna ett stycke på väggen och 
sade: 1 te tasi tjarkah = här ryms han inte. Så mätte han en gång 

1  Varje tjärro-fjäll (d. v. s. sådana intill skogslandet belägna fjällområden 
där man hade sina vår- och höstvisten) hade sina nåider. Sålunda säges Pårte-
fjällets trollkarl ha hetat Jamper, Njunjesfjällets Svidnja o. e. v. 

2  Så kallas en backe, på vars krön en avrättningsplats varit belägen. 
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till och sade: Te tasi te tjarka = här ryms han. Då kyrkovärden 
kom hem, föll han död ned. Man fick göra två kistor åt honom; 
den första kistan, som gjordes, var för kort. 

En gång hade K.-V. hållit vad med en Kvikkjokksbo. Vadet 
innehöll, att den andre mannen skulle »mynna» (ro baklänges 
med båten) från Storholmen i sjön Saggat till älvsmynningen 
vid Kvikkjokk två gånger fram och åter. Mannen var en mycket 
stark karl. K.-V. skulle simma samma sträcka samtidigt. Han 
sam fortare än den andre mynn.ade och sam så före båten två 
gånger fram och åter. Slutligen steg han ur vattnet upp på Stor-
holmen och ville nu ha vadet, men då föll han död ned. Där 
han föll, blev han nedgrävd. Ännu i senare tider har man sett 
hans ben ligga på ett ställe, där vattnet skurit bort sanden, 
så att huvudet och halva kroppen syntes i strandbankens kant. 
— Så berättas det om den väldige nåiden Kuta-Vuorok. 

släkt med trollkarlarna äro också de många undergörare, 
som med olika slags konstgrepp bota människor. Den vanliga 
benämningen på en sådan är kuvlar, plur. kuvlarah. En kuvlar 
använder sällan andra medel än besvärjelser, handpåläggning 
o. dyl. En som använder mediciner (naturligtvis sådana som 
beretts av honom själv) kallas talkutidje, egentligen »en som 
smörjer». Varra-tjadne eller varra-atnalidje (= blodstämmare) är 
en sådan som enbart med sin viljekraft kan få ett blodflöde att 
avstanna, även utan personlig närvaro. 

6. 
Enligt folktron här utövar månen ett bestämt inflytande 

på allt levande. Detta inflytande tänker man sig så, att månens 
tilltagande eller fylle gynnsamt inverkar på livet överhuvud, 
att under den tiden tillväxten sker eller naturen åtminstone visar 
större rikedom och överflöd på allt sätt, medan däremot månens 
avtagande eller nedan medför ett stillastående, kanske till och 
med tillbakagång i naturen. Vill man sålunda ha bästa möjliga 
valuta av något, som hämtas från växt- eller djurriket, bör detta 
tillvaratagas under den tid månen är i tilltagande, och vill man 
effektivt förstöra eller utrota något skadligt, bör detta ske under 
den tid månen är i avtagande. Sålunda säges värk i kroppen 
förminskas starkare i tilltagande måne än i avtagande, tydligen 
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emedan man föreställer sig, att kraftmätningen mellan kroppen 
och det onda då är större. Åtminstone vissa slags fiskar, såsom 
t. ex. löjan, säges leka i tilltagande måne. Gäddan hugger i till-
tagande måne. Rödingen är i stark rörelse och nappar i till-
tagande måne. Fåglarna fastna lättare i snarorna i tilltagande 
måne, emedan de då äro livligare och mera i rörelse. Haren, 
lodjuret ra. fl. djur äro mera i stillhet i avtagande måne än i 
tilltagande. Rentjurens lever är under brunsttiden så stor, att 
den tynger ned månen; därför står månen så lågt på himmelen 
den tiden. För övrigt säges renens brunsttid inträffa något före 
och intill oktoberfullmånen; sedan går den tillbaka. Enligt andra 
kan tiden för brunstens inträde skifta ända till två veckor, be-
roende på månen. — Kvinnans menstruationstider säges följa 
månen, i huvudsak åtminstone. — 

Skall man slakta en ren, bör det helst ske i tilltagande måne, 
ty då är köttet drygare och blodmängden större; huden är då 
också bättre. Skohö skall skäras i tilltagande måne, annars blir 
det sprött och smulas lätt sönder, så snart det torkas efter an-
vändning. Ett träd skall fällas i tilltagande måne, om det skall 
användas till virke, annars ruttnar det lätt. — Skall man ha 
någon utsikt att utrota människolöss, skall man dräpa dem i 
avtagande måne. Detsamma gäller, när det blir fråga om att ut-
rota vägglöss Skall man »räkna» bort körtlar, bölder eller annat 
dylikt ont, måste det ske i avtagande måne, om »räkningen» 
skall ha någon verkan (man tar en bit av en späd kvist, ristar 
runt om det onda stället, varvid man räknar det första tiotalet 
tre gånger baklänges; Njunjes). 

Av den gamla måndyrkan, som enligt källorna' förekommit 
bland lapparna, finnas nu endast några få obetydliga spår kvar. 
Det gäller särskilt pasatis-manno, varmed avses månen i decem-
ber månad (pasatis är annars också benämningen för advent). 
Pasatis-manno anses nämligen utrustad med en särskild kraft. 
Enligt inflyttade Karesuandolappar är månen vid jultiden farlig 
för barn, som leka och stoja för mycket; den stiger då ned, säges 
det. Enligt uppgift från Jokkmokk botar decemberfullmånen 
vårtor. — En mor förmanade sin dotter att icke visa sina bara 

Se Reuterskiöld, Källskrifter till lapparnas mytologi, 1910, s. xxxvi o. 
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fötter för månen (då dottern gick ut barfota i månskenet på hösten). 
En bekant trollkarl, Unnatj, död 1858, sades ha dyrkat månen. 

Liksom i vissa svenska dialekter har man i lapskan samma 
benämning för måne och månad. Uppstår tvekan om vilket-
dera man menar, säges alme-mann° = himmelsmånen. 

7. 
Norrskenet, kuousakisah, anses ha ett visst samband med 

väderleken. När norrskenet står i en stilla båge över synranden 
i norr, anses detta båda skarp kyla. Denna är ju icke, angenäm 
vare sig för människor eller djur. När norrskenet däremot fladd-
rar högt uppe på himlavalvet, anses det betyda växlande eller 
varmare väder. Man har därför följande besvärjelseformel till 
ett stilla brinnande norrsken: »Norrsken, fladdra, fladdra! Se 
den gamla gubben kryper bakom kullen med osten i handen», 
eller: »Norrsken, lipi, lipi, lipi (förkortning av liphuhit = fladdra), 
se den gamla gubbens smörslev hinner upp dig, lipi, lipi, lipi!» 
— Med den gamla gubben med osten eller smörsleven menas tyd-
ligen månen. 

Åskan anses vara ett levande väsen. Detta framgår redan 
därav, att den kallas, jämte atja, atjek, även adja = farfar, mor-
far. Adja juhtsa = åskan dundrar, kan därför också översättas 
med: Farfar (guffar) dundrar. Åskan hör och hämnas, säges det. 
Om man svär eller för utmanande tal i åskväder, kan åskan 
döda en. Under ett åskväder kröp en man under rötterna av ett 
kullfallet träd, svor och sade: »Mig träffar du inte under trädet!» 
Då slog åskan ihjäl honom. — Åskan tål inte röd färg. Det som 
är rött, antändes av den. — Saltoluokta (Saltenfjorden?) i 
Norge fanns en kyrka, som var rödmålad. Den blev av åskan 
förbränd. Man trodde, att det vax därför att den var röd. I Norge 
har man därför inte rödmålade kyrkor. (Uppgift från Tuorpon,s 
lappby.) — Askan kan också blidkas genom ödmjukt och vän-
ligt tilltal: »Gå saktare, saktare förbi! Slå inte så hårt», eller 
dylikt. 

Virvelvinden, piegga-skuolle, är öckså ett levande väsen. Den 
för med sig sjukdom, som kommer hastigt. En sådan sjukdom 
kallas skuoh,tte eller tauta-skuohtte, »skott» eller »sjukdomsskott», 
ach utgöres vanligen av någon sorts utslag. Kommer en virvel-
vind, bör man därför undvika den. Men kan detta ej ske,,  skall 
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man sätta eggstål eller åtminstone spotta emot den. En lapp-
kvinna berättar: »Förr i världen sade man, att suddam-kärmahah 
finnas i virvelvinden, och de göra människorna sjuka.» Suddam-
kännahalt kan närmast översättas med »avmattningsormar», av 
verbet suddat, som jämte sin egentliga betydelse »smälta, töa upp» 
även kan betyda »mattas av, magra av». 

8. 
Föreställningen om dubbelbottnade sjöar tinnes hos lapparna 

i Jokkmokk, vilket framgår av följande uppgift: 1 en del sjöar 
finns det en dubbelbotten, och ett hål går från den övre till 
den undre bottnen. Över detta hål brukar det alltid vara en vak 
på vintern. Om man lägger ut ett nät där, försvinner det för 
alltid. Hål finns också under jorden till andra sjöar. --- Fisk 
kommer ibland från havet i Norge till Virihaure under fjällen. 
Den fisken är svart på ryggen och ful. En gång när man fiskade 
med not i Virihaure, kom en övermåttan stor fisk i noten. Den 
var så stor, att man inte vågade föra den i land. Det troddes 
vara en sådan havsfisk, som kommit in genom en sådan hålighet 
under fjällen. 

Ordet saiva, som brukar förekomma som sammansättnings-
led i namn på sådana dubbelbottnade sjöar *(t. ex. i Karesu-
ando') förekommer ej i denna betydelse i Jokkmokk. Däremot 
betecknas här med detta namn offerplatser vid sjöar eller på 
holmar. Namn såsom Saivajaure, Saivasuoloi betyda alltså en-
ligt de gamlas uppgift, att någon offerplats funnits vid en sådan 
lokalitet. Detsamma är förhållandet med de talrikt förekommande 
namnen på seite, vilket ord egentligen betyder offersten eller 
gudabeläte. 

Se Carl Johansson: »Om kultplatser och heliga områden i Torne och Lule 
lappmarker», Sv. Lm. 1941. 



En gammal ordlista från Västbo härad. 
UTGIVEN AV VERNER EKENVALL. 

Uppsala universitetsbibliotek förvaras en ordlista från 
Västbo härad, Jönköpings län, vilken bär årtalet 1766 och har 
signum R 593. Eftersom denna ordlista är en av våra äldsta 
dialektordsamlingar, har jag ansett, att den bör tryckas för att 
därigenom göras lättare tillgänglig för forskare. Då därtill kom-
mer, att den icke utnyttjats av Ihre eller Rietz, talar alla skäl 
för ett utgivande, helst som dess språk är mycket ålderdomligt. 
Icke heller Lagergren har känt till denna ordlista. Däremot 
finns — såsom docent Fritz Askeberg haft vänligheten att medde-
la mig — i samma volym som de Lagergrenska samlingarna en 
fristående ordlista just från Västbo härad, sannolikt från början 
av 1800-talet, vilken varit känd av Rietz. De båda Västbo-
ordlistorna företer rätt stora likheter. Till dessa får jag i det föl-
jande tillfälle att återkomma. Här vill jag emellertid understryka, 
att handskriften R 593 är den äldre. 

I fråga om denna senare är det möjligt att komma fram till 
vissa säkra resultat om dess författare och om dess öden fram 
till 1858, då den inköptes av universitetsbiblioteket. 

På titelbladet står att läsa: »Forsök tu l en ordabok på the 
uti Jönkjöpings Lähn Wässbo Härad brukelige Ord och Tale-
sätt, som mer eller mindre gå ifrån then wedertagna Swenskan, 
Upsändt 1766. J. G.» Initialerna J. G. åsyfta kyrkoherden i Bur-
seryds socken, Västbo härad, Johannes Gaslander, född 1718, 
död 1793. Vid en av mig företagen jämförelse mellan handstilen 
i ordlistan och i »Liber Rationum Ecclesiae Burserydensis ab Anno 
1765 Pastore M: J oh. Gaslandro» (Vadstena landsarkiv L I: 3), 
omfattande tiden 1765-1820, har jag kunnat konstatera, att 
Johannes Gaslander verkligen skrivit ordlistan. 
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J. Gaslander var son till kyrkoherden, sedermera prosten 
Petrus Gaslander i Burseryd.1  Såväl far som son synes ha varit 
intresserade samlare av upplysningar om den gamla allmoge-
kulturen. Från P. Gaslan.der stammar sannolikt det bekanta 
arbetet »Beskrifning Om Allmogens Sinnelag, Seder . . . m. m. 
i Jönköpings Lähn och Wässbo Härad», vilket första gången 
utkom 1774 och sedan omtryckts i Svenska Landsmål, Bihang 
1: 3. Jfr nedan. 

vems ägo har då ordlistan befunnit sig mellan åren 1766 
och 1858? Även om det icke varit möjligt att nå fram till absolut 
visshet om dess öden under dessa år, kan dock vissa upplysningar 
erhållas. 

Ordlistan, som är i kvartoformat, är häftad i ett omslag av 
papp. På omslagets innersida finns några anteckningar, vilka 
äro av värde, då det gäller att utreda handskriftens öden. överst 
står att läsa: »Ankom d. 3. octobr. 1767. kl. 3. eft. mid.». Omedel-
bart under dessa ord finns en senare blyertsanteckning: »Gahm 
Perssons stil». Vid en jämförelse med Gahm Perssons stil har jag 
kunnat konstatera, att blyertsanteckningen är fullt riktig. Följ-
aktligen vet man, att den store samlaren Gahm Persson fått 
ordlistan år 1767. 

I en uppsats i Meddelanden från Norra Smålands fornminnes-
förening 1, s. 188 har bibliotekarien A. Hj. Uggla fäst upp-
märksamheten på ordlistan och därvid uttalat en förmodan, 
att den möjligen skulle stå i samband med Ihres arbete på Swenskt 
Dialectlexicon, vilket utkom 1766, men att den i så fall skulle 
ha kommit för sent för att av Ihre kunna utnyttjas för detta 
ändamål.2 För min egen del tror jag knappast, att detta är riktigt. 
Snarare kan man anta, att Gahm Persson helt enkelt fått den av 
J. Gaslander. Enligt vad överbibliotekarien Anders Grape haft 
vänligheten att meddela mig finns i Ihres samlingar ingenting, 
som tyder på att lhre skulle ha varit i besittning av ordlistan. 
Ej heller förefaller det sannolikt, att Ihre redan efter så kort 
tid skulle ha gjort sig av med den — om han nu verkligen 
haft den — detta så mycket mindre som det i Ihres samlingar 

Närmare data om P. och J. Gaslander finns i Sv. Lm. Bih. 1, s. 317-319. 
Virdestam uppger i Växjö stifts herdaminne 5, s. 139, att Gaslander 

skulle ha sänt sin ordlista direkt till UUB, vilket uppenbarligen är oriktigt. 
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finns flera ordlistor, vilka ej utnyttjats för Swenskt Dialect-
lexikon. Däremot kan man med säkerhet konstatera, att 
släkterna G-ahm och Gaslander stått i förbindelse med varandra. 
Petrus Gaslander var född i Gårdsby socken i Kronobergs län 
liksom Gahm Persson, och har t. o. m. varit informator i början 
av 1700-talet för Sigfrid Gahms söner, alltså för kusiner till 
Gahm Persson. Någon brevväxling mellan Gaslander och Gahm 
Persson har jag ej kunnat finna. Så vitt jag vågar döma, har 
Gahm Persson med största sannolikhet fått Västboordlistan direkt 
av J. Gaslander. Härpå tyder möjligen titelorden »Upsändt 17664 
och Gahm Perssons anteckning »Ankom d. 3. octobr. 1767». 

Ytterligare en anteckning finns på ordlistans omslag: »Köpt 
på Prof. Elof Wallquists Bokauction 1858», sannolikt skrivet av 
bibliotekarien Fant. Hur har då ordlistan hamnat hos pro-
fessorn i medicinsk kemi i Uppsala, Elof Wallquist? Något säkert 
svar på denna fråga kan jag ej ge, men jag vill dock peka på en 
möjlighet. 

Professor Elof Wallquist var brorson till den bekante Växjö-
biskopen Olof Wallquist. Denne inköpte enligt företalet till 
registret till Archivum Smolandicum Vex. 18 volymer av Gahm 
Perssons samlingar, nu förvarade i Växjö stiftsbibliotek, och under-
handlade år 1794 med Gahm Persson om att få inköpa även de 
delar, vilka nu finns i UUB. Möjligen skulle Gaslanders ordlista 
via biskop Olof Wallquist ha kunnat hamna hos brorsonen, 
prof. Elof Wallquist. För att vara kemist hade denne en avse-
värd samling lärd teologisk litteratur. Visserligen var han själv 
prästson — fadern var komminister i Kuddby i Östergötland — 
men samlingen är, om den tillhört E. Wallquists fader mycket 
imponerande. T Elof Wallquists bibliotek ingick även två ar-
beten av Olof Wallquist samt en rätt stor samling språkveten-
skaplig litteratur. Tyvärr inköpte UUB — åtminstone så långt 
jag kunnat konstatera — ingen teologisk litteratur från E. Wall-
quist, varför jag ej kan avgöra, om någon eller några av dessa 
böcker tidigare tillhört biskop Olof Wallquist. Helt uteslutet 
är det väl ej, att ordlistan på den väg jag här antytt kunnat 
hamna hos prof. E. Wallquist i Uppsala, men något bevis kan 
jag ej prestera. 

Jag nämnde ovan, att i den Lagergrenska samlingen finns en 
fristående ordlista från Västbo härad. Vid en jämförelse mellan 
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denna och Gaslanders har jag kunnat konstatera rätt stora överens-
stämmelser. Delvis kan kanske dessa bero på att de båda ord-
listorna återge samma dialekt och ligga varandra ganska nära i 
tiden. Enligt en blyertsanteckning, återgiven även av Rietz, skulle 
den ha skrivits av en P. V. Tholander, skolmästare i Solna, död 
1815. Vem som gjort anteckningen har jag ej kunnat konstatera, 
ej heller om den är tillförlitlig. 

Flertalet dialektord är gemensamma för de båda ordlistorna. 
Någon gång kan man konstatera verbal överensstämmelse i fråga 
om dialektordens översättning. 1 allmänhet är dock Gaslanders 
ordlista utförligare och ger mycket ofta exempel på ordens an-
vändning, vilket ej Tholanders gör. Denne nöjer sig oftast med 
en mycket kort översättning av dialektorden. Tholanders ord-
lista bär dessutom spår av att vara en avskrift, ty flera felskriv-
ningar och kanske t. o. m. missuppfattningar förekommer. Gas-
landers ordlista är däremot utförd med största omsorg. Tholander 
var född i Vetlanda i Östra härad, och det är svårt att förklara, 
varför han skrev en ordlista, som behandlar Västbomål. Möjligen 
har han känt till någon avskrift av Gaslanders ordlista, vilken 
han därefter på ett ganska fritt sätt bearbetat. Dels har han 
uteslutit en del ganska anmärkningsvärda dialektord, dels har 
han tillagt en del andra, mest ganska vanliga ord. Likheterna är 
trots allt så stora, att de knappast kan bero på en tillfällighet. 

Vid utgivandet av Gaslanders ordlista har jag så nära som 
möjligt anslutit mig till originalet både i fråga om stavning 
och interpunktion.' Som jag redan påpekat, är handskriften ut-
förd med största omsorg. För uppslagsord och exempel på dia-
lektordens användning använder Gaslander latinsk stil, medan 
han för översättningarna brukar tysk kursiv. I trycket återges 
uppslagsorden med halvfet stil, medan jag av tekniska skäl valt 
kursiv för exemplen på ordens användning. Översättningarna 
har tryckts med vanlig stil. 

Ibland har det varit mycket svårt att avgöra, om stor eller 
liten begynnelsebokstav avsetts inuti texten. Jag har då — så gott 
sig göra låtit — sökt följa bruket i övrigt i ordlistan. 

Ordens ordning är i handskriften ibland omkastad men har 

1) Mellan uppslagsord och översättningsord har konsekvent insatts punkt 
Sven i sådana fall där originalet har komma. Red. 
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vid tryckningen ändrats till bokstavsföljd. På några få ställen har 
jag satt in hänvisningar, vilka försetts med klammer. Då ord-
listan är liten till omfånget, torde det ej bereda några större 
svårigheter att hitta i den, trots att originalets uppslagsformer fått 
kvarstå oförändrade. 

Ord, som i handskriften skrivits över raden, har satts inom 
parentes ( ). I vissa fall kan man anta, att senare tillägg gjorts till 
översättningarna. Detta har då anmärkts i noter. 

En egendomlighet i fråga om skrivsättet är, att Gaslander 
ofta särskriver sammansatta ord. Ex.: (Nat = ör) Afton måltid, 
(Bösja) Små halm etc. I fråga om översättningarna kan man 
ofta observera, att Gaslander brukar ett adjektiv i obestämd form 
då man väntat ett substantiv eller ett substantiviskt brukat 
adjektiv. Ex.: Wåahals, öfwerdådig; Fnatt, Liten. Omvänt kan 
ett i obestämd form stående adjektiv användas som uppslagsform 
för ett substantiv, t. ex. Lilla, Wisslan (hermelinen). Här hade 
man väntat uppslagsformen Den lilla. Jfr Beskrifning Om Allmo-
gens Sinnelag», Sv. Lm. Bih. I, s. 287: »Hon [vesslan] får ej 
kallas visla (hermelin), utan den lilla». 

I detta sammanhang kanske ett par ord bör sägas om för-
hållandet mellan ordlistan och »Beskrifning Om Allmogens Sinne-
lag». En jämförelse ger vid handen, att flera av ordlistans dialekt-
ord förekommer inströdda i texten i »Beskrifning», dock inte på-
fallande många. Som exempel kan nämnas Sv. Lm. Bih. I, s. 294: 
»vid blod-gång kallas blod, kraften, magten, det Mila*. Ordlistan 
har här: Makt, Blod; Dä bålla, blod (se Bålla). Ordlistan är så-
lunda icke excerperad ur »Beskrifning». Huruvida samlingarna 
till ordlistan återgår på Petrus Gaslander eller sonen, torde dock 
vara omöjligt att med säkerhet avgöra. Sannolikt återgår »Be-
skrifning» på ett manuskript av Petrus Gaslander,' om vilken 
man vet, att han författat flera »manuscripter, som han genom 
trycket ärnat låta blifva allmänna». (Sv. Lm. Bih. I, s. 318.) 
Härpå tyder bl. a. en ibland återkommande jämförelse mellan 
förhållandena i Västbo och i Norrvidinge härader. Jfr a. a., 
s. 312. Petrus Gaslander var född i Gårdsby socken i Norrvidinge 
härad, varför han bättre än sonen, som var född i Burseryds 
socken, bör ha känt till sederna och bruken i Norrvidinge. 

1) Jfr Virdestam: Växjö stifts herdaminne 5, B. 137. 
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Några svårare skrivfel förekommer icke. Under ordet Båra- 
gumma står dock hustrum; under Dröfta står Dumg i stället 
för Dung, vilket förekommer i ordlistan strax därpå, samt Sätta 
brannwin utan ä-prickar. Samtliga dessa ord ha rättats. 

Endast få förkortningstecken finns i handskriften. Oftast 
har jag låtit dessa kvarstå. Endast förkortningstecknet för -ig 
i adjektiv på -tig (jämmerlig, hiskelig) har upplösts. Det före-
kommer endast på tre eller fyra ställen. Etcetera förkortas i hand-
skriften antingen etc. eller = och har i båda fallen bibehållits 
vid tryckningen. 

Olika slag av accenter förekommer, liksom trema, i förtyd-
ligande syfte. Något bestämt system för deras användning före-
ligger icke. Som exempel kan följande ord anföras: Snes, Fiabet, 
Lee, Mak, Mej, Meje, Mia, Ris, Måå, Mese, Ween samt Slöe, 
Skr, Ån. 

Åtskilliga" ord och översättningar kunde ha krävt en närmare 
kommentar, liksom Gaslan.ders behandling av Västbodialekten 
(Burserydsmålet). Några synpunkter hoppas jag få tillfälle att 
framlägga i ett senare häfte av Sv. -Lm. Vid jämförelse med mo-
dernt dialektmaterial har jag dock kunnat konstatera, att Gas-
land ers ordlista för sin tid måste betraktas som ett mycket gott 
arbete. 

Utgivaren. 

Forsök tu l en ordabok på the uti Jönkjöpings Lähn Wässbo 
Härad brukelige Ord och Talesätt, som mer eller mindre gå 

ifrån then wedertagna Swenskan, upsändt 1766. 

J. G. 

A. Ach! A du Sai: Ach tu se. 
Abbas. Reta någon. Abbas med 

hunden: Reta hunden. 
Åbäke. Liten. Åbäke te häst; ganska 

liten häst. 
Ainbett. Ett lass med en häst före. 

Kjöra ainbett. Alnbetts lass. 
Aingärt. otwinnadt garn. Englärdt. 

Aintänt, kallas af förnämare En-
tändt. wäf med en tråd i tand. 

Alter. Etter. Förgift. 
Ajla! Ajia mek: Gud hjelpe mig! 
Åker. Åcker. 
Ala. Förmera, föröka, af liten be-

gynnelse förkofra sig tu l mycket. 
Ala up et Iårabo, trägdrd etc. 
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Alig. wäxtelig. Alig mark, skog, etc. 
Andöja. Gifwa (akt på) något med 

eftertryck. 
Anhärfwa. Uprepa en sak. 
Ann. En något slutande backe. 
Annsåekas. Djupt sucka. 
Annsörs. Mot solen. 
Ansa. Bota, laga något söndrigt, 

item bry sig om. Dät ansar ja 
intet: Bryr mig ej om. 

Anstygg. wederstyggelig. 
Antas om. Bry sig om, wara ange-

lägen om. 
Antlig. wederstyggelig. 
App. upp. 
Applöt. öfra delen af en särk. 
Appslag, Appsteg. upslag, Colique, 

moder passion. 
Arbäja. arbeta. 
Armkläde. Näseduk. 

Bara. Allenast. Bara han koVn-er. 
Bara. Bärga, Begå sig. Ja ä inte 

gu för bara mek för stryk. Jntet 
god för bärga eller begå sig för 
hugg. 

Barbrott rida. Rida på en häst utan 
sadel på. 

Bask. Ond. Betsk. wred. 
Basta. Badstufwa. 
Bele. Friare. 
Bet. Ohyra på boskap. 
Bete. Gumse, utskuren bagge. 
Betel. Träns på en häst. 
Betuttad. Högligen bekymrad. 
Bjälla. Bjällra. 
Bila. Se. Barna blöja. 
Blänga. Se wrångt på enom. 
Bo. utan tröskning slå ut säd. 
Boraje. Boreda. Bohags tyg. 
Bratt. Brant. Stupande. Bratt backe. 
Brea punne. Bädda. 
Broms. Bröms. 
Bricka. Bröst. Ta en i bricckan: 

Taga en i bröstet. 
Brike. Bekymmer. willerwalla. 
Brink. Slutande backe.  

[Bryggelag, se Låg.] 
Brått panna. Steke panna. 
Bråas. När so will ha galt. Breta so_ 
Brässa. Steka. 
Bukot. Hafwande. 
Bulsas, Bålsas. wara storsint. 
Byteslag. Grannar som wid gästa 

bud infinna sig (med) mat. Wara 
i Byteslag. 

Båhl. Stor. Diger. item Stycket 
minan roten och qwistarne af 
et träd. 

Båll. wacker. Rödlätt i ansicktet. 
Bålla. göra röd. Da bålla. Blod. 
Bållfot. Räfwen. 
Bångas. wara ostyrig. obändig. 
Bånn. Band. 
Båra gumma. Hustrun som bär 

fram barnet til- Dopet. 
Bälja. Råma, säges om boskap. 
Bängla. wäxa fort up. Bäckla. 

idem. item skrylla. 
Bära tf5. Lyckas. 
Bärn. Barn. 
Bärsla. Föda. 
Bästa mor. Kallas utlefwade gum- 

mor. 
Bös. Twär, ond. 
Bösja. Små halm. Bösja ner. Giöra 

ostädigt i et rum. 
Bösta. Bulta. Klappa på. Bösta på, 

dören. 
Böste. Swina bog. 
Böstet. Trädet hwar med linkläder 

wid twättning Klappas. 
Böta. Bota, Laga. Böta tröjan; 

Lappa ella laga tröjan. 

Dahl. Daler. Dahla in plural 
hunra dahla: 100 Dr. 

Darra. Theras. Darra stuan, Darra 
far: Hin stufwan, Far i hin 
stufwan. 

Dasa. Ligga och i lättja sträcka sig. 
Dawar. måltid millan frukosten 

och middagen; som ätes Klåckan 
9. F. m. 
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Dempa. Dimpa. Falla. Jmperfect: 
Damp. Perfect: Dumpit. 

Ditta. Falla. Jmperf: Datt. 
Drälla. Falla. Jmperf: Drall. 
Dröfta. Ränsa säd med såll från 

agnar och Dung. 
Dröj. Arbets släde. 
Dröpja. Jdisla. 
Dröttig. Tjock. 
Dua. Doppa. 
Dudda. misstänka. 
Duellse. Doppelse. 
Dung. Damb. 
Bunt. Et slag i ryggen. 
Dusk. Som hwarken är Kall eller 

warm. 
Bål. wacker. Däjelig. Dål stut. 
Dålig. Odugelig. Dåse. idem. 
[Dä hålla, se Bålla.] 
Däka. Piga. 
Däll. Ljuflig, Angenäm. 
Dänga. Slå långsamt. Dängslag. 
Dätten. Tung. Dätten Klubba: Tung 

klubba. 
Böja. uthärda, slita ondt. När du 

fått harfwa hwad jag har plöjt, 
Får du Känna hwad jag har döjt. 

Döfwa. utsläcka, förtaga. Döfwa 
elden, wärken. 

E låter som Ai uti alla ord: såsom: 
ain En, Bajn ben, Dail del = = 
undantagandes: Ek Jk. Sked 
Sji. Skede (: latine cursus :) Skie. 

Fela. wiol. 
Fenster. Fönster. 
Fiaböt. Löss på boskap. 
Finurlig. Ganska skiön, behagelig. 
Fjanta. Narr. Dåre. 
Fjatte. Liten. 
Fjärhöna. Tjäderhöna. 
Fjärkas. Jcke godwilligt willja gjöra 

något. Han fiärkas wid lofwa: 
wille ej gerna lofwa. 

Fjärtupp. Tjäder. 
Fjätta. Taga Korta steg. 

Fiätte. Liten. 
Fjöl. Bräde. 
Flacka. Rida i smått traf. 
Flaän. Gå bar om halsen. 
Flaip, Hep. Gapaktig, stormunt. 
Flake, Jsflake. Stycke is som flyter 

på wattnet. 
Flam. Skämt. 
Flammas. Skämta. 
Flamsaktig, flamset. Ostadig, 

gyckelaktig. 
Flik. Taska. Råek flik, wäst flik. 
Flis. En sticka, som oförwarandes 

stötas i Kroppen. Jtem, en som 
skrattar i otid. 

Flo. Golfwet i Fähuset. Floän. 
idem. 

Fly. Djupt träsk. Gungfly, hängfly, 
(item) lefwerera. 

Flänga. Rida i galopp. 
Fläre. Doppet wid en meteref. 
Flå. Flat. Säges om fat och tall- 

rickar. 
Flöja. Hoppa öfwer. 
Flöke. Stycke mark. Ängflöke, 

Åekerflöke, stort flöke, Ängstycke 
= = 

Fnatt. Liten. 
Fnatta. taga fatt med fingrarna. 
Fnesa. Skratta i otid. 
Fneska. Städa, gjöra grant. 
Frat. Möss. 
Frax. wäskor, wåtsäck, Klädsäck 

af läder. 
Fråbärlig. Ogen, som ingen Kom- 

mer til rätta med. 
Frön. Hård. Frönt läder. 
Full. Fogel. 
Funnas. utgrunda. 
Fyr. Spisel. 
Fyrstön. spisten. 
Fyrtyg. Eldtyg. Fyrddn. idem. 
Fänta. Piga. 
Fära. Resa. 
Färas. wara, oregerlig. 
Farsta. Förstufwa. 
Förföt. Skon på en stöfwel. 
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Förföta. Giöra ny fot på stöflen. 
Förlof. Ursäkt. Förtänkeise. idem. 
Förning. Kallas then mat som af 

Byteslaget föres tu i Gä,stebud. 
[Förstött, se Stött.] 
Försäte. En lös bänk utan för bor-

det. 

Gallbänk. Bänken fram för bordet. 
Gantas. Skämta. 
Gena. Mota, Hindra. 
Gill. wacker. 
Gille. Gästabud. 
Gilljare. Friare. 
Giäll. Rumet ifrån spisens början 

tu l dören under taket, hwar på 
bonden torkar sina spingstickor 
och laggwed. 

Gjät, Jät. Sinne. Komma i Gjätet.1  
Giömjäten. som gjömer och spar. 
Glamma. Talas wid i förtrolig ljuf- 

lighet. 
Glisa. Spricka. Glira. idem. 
Gläfsa. Skälla. 
Glänta. Glada. 
Glött. Litet barn. 
Gnällas. Kifwa såsom barn. 
Goäfar, Godefar. Åskan. 
Gohällig. Behagelig, Lyckesam, 

vide häll. 
Gosma. Se i wädret. 
Grina. Skratta. 
Grunna. Tänka. 
Gräbba. Piga. 
Grätten. vide Kräen. 
Gräfing. Gräfswin. 
Gränna. Förslå, wara nog. Dä grön- 

ner wäl; Räcker tu. 
Gump. rumpa. 
Gumra. Gnägga. 
Guppa. Hugga swantzen af, jude 

Gupphuggen häst. 
Guslån. Gudsgåfwa, Kallas mat etc. 

Gäalös. Ensinnig, ostadig til sinnes. 
Gölta. Års gammal sugga. 

Habbar. Bod, wisthus. 
[Haekäva, se Äfwa.] 
Hair. Heder. 
Hake, Here. Gosse. 
Hairwära. Hedra. Brukas mäst 

ironice. 
Halka. när jorden är af is hal. 
Halsklut. Halsduk. 
Hammel. &täcken som ligger utom 

båsen i Fähuset. 
Hank. wedj or at sammanbinda 

gärdesgårds störar med. 
Has. Knäwecket. 
Hasperänd. Ostadig. 
Haspunge. Getinge.a 
Hi. Begå sig. 
Hia. Hindra, bli hiad, bli hindrad. 
Hie. wildjurs näste. Warghie, räf- 

hie. 
förjämmerlig, jämmerlig, 

förhiskelig. öfwermåtton, ojäm- 
förligt. Hiskelig, förjämmerlig 

= wacker, grömm. 
[Hjäll, se Giäll]. 
Hoglig, Huglig. Passabel. 
Hojta. ropa högt. 
Kors. Häst. 
Hosa, Husa. Strumpa. 
Hu. hon. 
[Huglig, se Hoglig.] 
Huksa. Komma i hug. 
Hum. misstanka. 
Humma. misstänka. 
Humma. Flyttja sig undan. Täcka 

idem. 
Hunnerda. Hundrade. 
[Husa, se Hosa.] 
Husebånn. Strumpeband. 
Huseförfot. Strumpesåck. 
Hwitmat. wafflor, Rån, grann mat. 

han har ett så envetet gjät1 förgäta, tillskrivet med blyerts i marginalen av 
en senare hand. Se även cmdt jät. 

Vespa, tillskrivet över raden med blyerts. Annan stil. 
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Hyla. Gå luto. 
Hyrpa. draga i hop. Spara. 
Hysk och häkta. Kallas Häktor til 

Kläder. 
Hyssa, hysta, wysta. Kasta något, 

såsom Klot wid Käglors spe-
lande, Kastas. 

Håeken. Hwilken? &leken ä dä: 
Hwilken är thet. Hdek,en kom: 
hwilken kom? 

Håmma. Sätta wad til fiske. 
Häfta. Obstruction. 
Häkta. hålla qwar. Häkta en men-

niska, hålla henne qwar. Häkta 
et Kreatur, Fängsat at thet ej 
hoppar öfwer. 

Hälande. mod. Jntet hälande. Jutet 
mod. 

Häll. Lycka.' 
Hälla. med fjätter eller rep fängsla 

hästens framfötter. Skaekhälla, 
binda en framfot och en bakfot 
tilsamans. Neekhälla, binda Grim-
skaftet i ena Framfoten at Häs-
ten Kan äta; men ej löpa undan. 

Hällas. Lyckas, bära till.' 
Hännagång. Rosen. 
Härsten. Brynesten. 
Hätta. mössa. 
Hälla på. Sakta sig. Säges om Men-

niskor som sakta på ifren, item 
om storm wäder, snö, regn som 
saktar sig. 

Häfwer. Braf. Hälwer Kär: braf 
Karl. 

Höbbele. Litet Hus, Soja. 
Holk. Täckelse för Solen öfwer an-

siktet. 
Hölka sig. Taga en sådan Dok på 

sig. Hölka sig djupt, säges tå 
ansiktet knapt synes för höllcen 
skuld. 

[Hönsaree, se Ra] 
Hör. Lin. 

i) Jfr uhäll. 
2) Jfr &sånas. 

8-443952 Sv. landsmål. 

Hörk. Säges om ålderstegna, som 
äro rörigare än theras ålder tyckes 
tillåta. Härk Kale, Hörk Käring. 

Hös. Hufwad. Swinhös, Swinhuf-
wud. Slå en på Hösen: Slå en i 
Ansiktet. 

Jk. Ek. Jker in plural 
[Jkeskant, se Skant.] 
21. ond, wred. 
JIllialre. Ostyrig gosse. wärre än en 

illhaire. 
'listor, JU-liten, Jllfin, Jllgod etc. 

ganska stor, liten, fin, god etc. 
Jlltyske. möss, rotter. 
jmpass. Skälmstycke. 
Jnnebunnen. Falsk. 
[Jsflake, se Flake.] 
Jwergång. öfwergång. Sjukdom som 

angriper alla i Huset, then ena 
efter then andra. 

Jwlas, prästen ylas (: Jwlas :), Har 
många affecter i predikstolen. 

J wäre mä. J wärde med. 
Jacka. Tröja. 
Jak. Jag. 
Jaka. Samtycka. 
Jamt. Jämt. 
Jera. sättja band på en Tunna. 
Jispa. Jäspa. 
Jor. Band på en tunna. 
Jora, sätta band på. 
Jorn. begrafwa. 
Joring. Gjördel. 
Juske. Ljumske. 
Jäalös: otidig, ostadig til sinnes, 

egensinnig. Fråbärlig. 
däckta. Jaga. Hunden jäktar Barnu: 

Hunden jagar fåren. 
Jämmerlig, vide Hiskelig. 
lät, vide Gjät. 
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Kale. Gubbe. 
Kallgår. Kålgård. 
Kangel. Hinder. 
Kangel val. Spindel wäf. 
Karp. Tal. 
Harpa. Tala. 
Kassej ult. long. Starkt eftersöka. 

Köra Kassej. 
Kalla. afhugga en ståck. Kalla wed. 
Kalla. Byta. Kalla Horss, Byta 

Hästar. 
Kawåt. Hurtig. Hålla sig Kawåt. 
Kaxe. Myndig man. 
Kela, Tjela. Smeka. 
Kimma, utmatta. Förkimma, ut- 

kimma, adeles[ !] utmatta, för- 
lamma. 

Kjesare, Tjesare. Kejsare. 
JU., Tji. Ledsen. 
Kjas, Tjias. Ledsna. 
Kjipskodd, Tjipskodd. gå med oup- 

tagna bakstycken på skona. 
Kjipa på Skon. 

Kjisa, Tjisa. Mysa åt någon. 
Kjyt, Tjyt. Kjött. 
Kj åke. Kj Ut. 
Kjäbbel. små trätor. Kjäbbla werb: 

Braf. 
lijäeken. Drifwande man, som ej 

lätteligen lämnar thet han satt 
sig före. 

Kjäka, Kjöka. Tala i otid. 
Kjölet. Kulet, Kalt. 
Kjönnig. Tjönnig. Jnbilsk, glättug 

öfwer oförmodad lycka. 
Klammer, Klammerie. Oenighet. 
Klappa. wispa elr hwässa en lie elr 

skära. 
Klappestieka. wispesticka. 
Klumsna. dö af hunger. 
Klök. wäxtelig. Klök stut, åcker, säd. 
Knall. ör på åkren. 
Knalle. wästgiötha swarfware. 

Marbo. 
Knallig. Hård. Knalligt bröd, åcker. 
Knape. myndig man. Kaxe. idem. 
Knarra, Knirka. (Såsom) Osmord  

wagn, dörr, nya skor = = Knar- 
ra, Knirka. 

Kneka. af svaghet böja Knän. 
Kneka på haserna. 

Knekts. Krusa för någon, Passa up. 
Knytning. Spets. 
Knötten, Knött, Knöttet. Liten. 

Knötten Häst, mat, Knöttet Korn. 
Knötthänt. nätt i n,äfwarne tul 

smått arbete. 
Knöttepär. Skälmstycke. 
Koxa. Se stint ut. 
Kraka före. Hårdt ridföre. Kra- 

kigt. 
Krake. Stör, item utsleten häst. 
Krapp. Trång. Krappa skor, stufwa 

etc. 
Kreta. arbeta sig fram med möda. 
Kreten. Arbetsam, flitig. 
Kriantur. Creatur. 
Krims, Krams. Granlåt. 
Kringla, Kringlet. Rundt, Trin.dt. 
Krysse. Liten. Hoppa, fara te Krys- 

se. JIla falla. 
Kräön. Then som wräker maten, 

han är Krä,en, will ej äta maten, 
will hafwa Kräseligare mat. Grät- 
ten. idem. 

Kränga. Wränga. 
Kua. underkufwa. 
Kullbytta. miölkbytta med et hand- 

tag. Stupa kullbytte. kullra huf- 
wud stupe. 

Kåll. Kall. 
Kållskål. Kallskål. 
Kåmt. Brått om. Har kåmt om: 

Brått om. Nu är det kåmt: nu 
är thet brått om. 

Kåra. Tälja litet med yx, eller skära 
med knif. 

Kåra. Kårda. 
Kåror. Kardor. 
Kål. Trångt bröst med hosta. 
Kåfwe. Liten Oamare elr contoir. 
Kåfwet. Qwalmigt. 
Kär. Karl. 
Käraktig. Karlaktig. 
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liäxla. Säges om Kattor när the 
yngla. 

Körp. Kårp corwus. 
Körpa waule. Utlefwad häst. 
Kört. Kårt brewis, pronuncieras 

med grwc: w. 

La. wäl, Fuller. Jag wiste la dät: 
wiste fuller det. Han giör la det: 
han giör wäl thet. 

Labb. Flata handen. 
Lag. Beskaffenhet. item wattn til 

bryggning. Brygge lag. 
Laif, Lef. Limpa, Hwete Laif. 
Laifwa, Lefwa. Lämna, blifwa öfwer. 

Då Adam mån laifwa, baka Aiwa, 
(: Eva :) stora Laifwc 
Men då Adam blef dö 
Bakade Aiwa mindre brö. 

Laifwer. Lämningar, Öfwerlefwor. 
Lage. Söndrigt Kläde. 
Lasig. med söndrig Kläder. 
Led. grind. 
IM. Liten grind. 
Leka. wattnet siuder i Kättelen. 

Kjätteln leker. 
Lekane brädd. öfwerflödande. Står 

på lekane brädd, h. ö. håller på 
flöda öfwer. 

Lera. Röra smått. Lera på fingren, 
tungan. 

Lesta. List. 
Lesta sek. Begå sig. 
Liande. Drift uti sin gjerning. Han 

har godt liande. 
Lilla. Wisslan. 
Lipa. wränga ut läpparna, gråta. 
Lirk. Dyrk. 
Lirka up. Dyrka up en låss. 
Lang. Tämmelig, passabel. Lo/liga 

bra. 
Lu. Ullen som Klippes om wåren 

af Fåren. 
Lunnalös. Otidig. Jäalös, Fråbärlig 

idem. 
Luns. trefligt barn. 
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Lura på. när efter starkt rägn håller 
uppe. 

Lyas. Lysna. 
[Lådika, se Lärk.] 
Läa. Litet, sakta. Lala lärd, litet 

lärd. Slå lätta, slå sakta. 
Lärk. Lådan i en Kista. Lådicka, 

idem. 
Läte, Swina läte. Ther swinen ligga. 
Lättan. wänstra, handen. 
Lätthänt. wänsterhänt. 
Läwis. Godtalig, smikrande. 
Lömsk. Falsk. 
Löpe. Kalfwa magen, hwarmed 

mjölk ystes. 

Måå. (utsättja) then mat hwar med 
fisk, fogel och djur låckas på krok 
och i snaror. 

Majna. mena, Tänka. 
Måk. prewett. 
Mak. Sakta. Gå i mak: gå sakta. 
Maka. Bereda. 
Maksa. Tukta. 
Maksyss. Hut, Höflighet. Lära mak- 

syss. 
Makt. blod. Makten går: bloden för- 

löper. 
Masa. mohn, Avidus. Mass om något. 
Masåd. wattnet hwa,r uti salt Kjött 

blefwit Bokadt. 
Medel. rikedom. Mycken Medel: 

Stor rikedom. 
MU. Springa millan timberståckar- 

ne i wäggen. 
Mej. Urin. 
Mej°. membrum virile på boskap. 
Mek. mig. 
Meslig. Liten, Klen. Meslig man, 

hustru. 
Messhugg. Få hugg som ej war är- 

nadt. 
Mia. pinka. 
Milter. mjälte. 
Miltra någon. Skada mjälten. 
Momma, Mumma. låta gummorna 

kalla sig af sina barn. 
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Mora. Roga. 
Morsam. Rolig, glättug. 
Mostras. säges egänteligen om häs-

tar som under thet the ridas äro 
mycket ostyriga och ther med 
matta sig sjelfwa. 

Musla. gjöra något hemligen. 
Måka. Ränsa ut orenlighet, säges 

egänteligen om Stall och Fähus. 
Måksan, måxan. onhgefärligen. 
Måss bort. hafwa tvinsot. 
Måsstippa. Ljungspole. Avis. Hage- 

tyta.1  
Må ut. Twinga. 
Mäekta. ganska. Mäkta stor: gan-

ska stor. 
Mök. orenlighet, Dynga. 
Mönja. Dölja. Mönja undan. 
Mössia. Stoppa mossa i wägg-

springorna. 

Nabbe. Skogs park, skild från annan 
skog. Skogs nabbe. 

Nara. torr blåst med Kjöld. 
Nat-ör, Afton måltid. 
[Neekhälla, se Hälla.] 
Nå. Räcka något. Då når ja inte: 

thet är så högt uppe at jag kan ej 
räckadt, eller tagat neder. 

Nå ut, Nå tu. Räcka tu, Förslå. 
Näbbet. Näsewis. Näbbot. 
Nöja. Trä Klubba hwar med yxor 

och viggar drifwas in i ståcken. 
Nöja. Förnöja. Honom kan ingen 

Nöja. 
Nöjer. Nitsk, Snål. Nöj. idem. 
Nökel. Nyckel. 
Norpa. wara nitsk. Nyrpa. 

0 pro a privativo låter altid som U, 
såsom: Uart, oart, Ubakadt, oba-
kadt, Uchristen, ochristen, Udjur 
etc. 

011, gå wall, gå olle. Följa boskapen. 
Släppa oh, låta on, släppa boska-
pen i bet eller eljest utur fähuset. 

011dags. Tiden tå boskapen ut-
släppes. 

011gång, hålla ollgång. hålla någon 
som följer boskapen. 

Ondt Jät. Ondt sinnelag. 
Orne. Fargalt. 
Otta. wakta. Otta någon, wakta och 

wårda enom. item Morgonstund. 

Pajst, Pest. membrum genitale tauri. 
Tjur paist. 

Pala. gjöra något sakta. Gå å pala. 
Pankare. Landtstrykare. 
Panke. Års gamal galt. 
Plekelufwa. Liten trin-mössa. Pic- 

kelhätta.a 
Plaska, gå tyst. 
Plagg. Kläder. 
Flagga sig. Kläda sig. wål plaggad, 

illa plaggad. 
Plutra. tala smått för sig sjelf. 
Prins, vide Frax. 
Punne. under. 
Punne braje, något at ligga på som 

bredes under. 
Purken. Små ond. 
Purrhårig. Krulligt hår. 
Pusla. ha något smått för sig. 

Pyngla, idem. 
Puss. Skälmstycke. 
Pyri. qwick. 
Pytta. Höna. 
Påbraje. Sängtäcke. 
Påk. Gosse, Poik. item Kjäpp. 
Pöl. wattn puss. 
Pössling. Små-spöken. 

Quant. qwick. 
Queka. qwickrot i åkren. 
Quia. qwiga. 

Hagetyta är textat och möjligen senare tillsatt. 
Pickelhätta textat med annat bläck. 
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Quinklig. Opasslig, hängsjuk. 
Quist. Twist, Bislag utom dören. 
Quällsete. tå tid är om aftonen gå 

tu l sängs. Läggedags. 

Radda. Tal utan samman hang. 
Rana. Röfw a. 
Rapp. Snabb, snäll. Rapp Sko-

makare, Skräddare 
Ratt. Lätt at gjöra. Dä ä inte så 

ratt: Thet är ei så lätt at gjöra. 
Rawel. Bärnsten. 
Rea. akta, bry sig om. Dä rear jag 

inte: Thet aktar jag intet, bryr 
mig ej om, eller, anser ej för godt 
och giltigt. 

R. Höne bo. Hönsa rää, ther hönan 
wärpar sina ägg. Rå-ägg; Ägget 
som ligger qwar i boet. 

Resla. Jster at gjöra Kålen fet 
och smakelig. 

Respit. Tid. Gie mig respit: gif mig 
tid på mig. 

Rossel. Såll at ränsa säd på logen. 
Ria säd. Kraka säden, Sätta sädes 

nekerna på Krakar eller störar. 
[Rida barbrött, se Barbrött rida.] 
Riä. Stör, Krake, hwar på säden 

rias. 
Rinka sig. Skaffa sig matlust. wara 

rinkad, Hafwa matlust. 
Risbit. Års gamal bock. 
[Rockflik, se Flik.] 
Rumstera. wända up och ned i et 

hus. 
Råla. Bälja som en ond Tjur. 
Rås, Dy-kjärr. 
Räa. Skrämma, förskräcka. &ta 

någon, Skräa = 
Rädig. förskräckelig, förfärlig. 
Rake. (nyktertl) Spott. Sulna å 

räken. Swulna af = =. 
Räkel. lång odugelig menniska. 

Rättsörs. med solen. 
[Räfhie, se Hie.] 
[Räful, se U1.] 

Sale. Sadel. 
Samk, Sank. Ost och smörs sam-

lande. 
Samtagen. Medelmåtig. 
Sea sig. gjöra långsamt. Han sear 

sig swara: gjör ganska långsamt: 
Komer ej ur händerna på honom. 

Socken. Se hwilken? Secken Kär? 
Se hwilken Karl? 

Sääsam. Långsam i sina förrätt-
ningar. 

Seke. Sidlänt äng bland hårdwall. 
Serb. Sent. 
Sia. Säga. 
Sink. Hinder. 
Sinka. Hindra.. 
Sjås, Sjåfs. widskeppelse. 
Sjåt, Sjåbb. Stackare. Slöä, idem. 
Sjäkta. wägg lus. 
Själde. Slögsäd. 
Själl. mager. Själl gård, själt dricka. 
Själlan. Seland i Dannemark. 
Själs. Skälig, billig. Kära war själs: 

Kjära håll Er i skinnet; wet hut. 
Sjänkebor, Skänkebor. Spisöl. 
Sjön, Skjör. Bräckelig, som ej är 

seg. Skjört träd, skjört läder. 
Skack. Sned. 
[Skackhälla, se Hälla.] 
Skant. Fomadt träd. Ike skant, för-

nadt Eke som står på roten. 
Skie, Sjie. Skede. 
Skink märr. utgamal häst. 
Skiört: Kjortel. 
Skola. Banna, Skopa idem. 
Skrabba. Tala utan förstånd. 
Skratte. Narr? 
Skredda. gå sakta, som man skrede 

fram. 

Tillskrivet med annat bläck över raden. 
Skratts dubbelskrivet i hskr. men överstruket andra gången. Det översätts 

andra gången även med då r e. 
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Skrin. Mager. Skrin föda, Skrin höst. 
Skrå. Tok. 
Skräll. Dunder. 
Skrälla. Dundra. 
Skrälle. söndrigt käril. 
Skul rägna. Starkt slag rägn. 
Skumpa. springa. 
Skörka. hwar omgång tuppen gal. 
Slank. något öfrigt. En slank igen i 

tunnan. 
Slank. En karl utan s3rsla. 
Slant. En söndrig klut. Slantig, 

Lasig. idem. 
Slappe. Tomhänd. 
Slaka. wara, falsk. Slaka med någon: 

Falskas med någon. 
Slesk. falsk. Slok idem. 
Slink. falsk. 
Slinka. Halta, falskas. 
Slu. Are delen af et horn. 
Slumra. halfsofwa. 
Slunk. Half wuxen Dräng. 
Slurf. en som gjör illa. Slurfwig, 

Slurfwa. verbum. 
Slya. Spö. 
Slänga. Half wuxen Piga. 
Slöe. En odugelig Menniska. Sjåt. 

idem. 
Smale. Får och getter. Mycken 

Smale: många får eller getter. 
Smiska. gjöra snygt och rent. 
Smur. Flåttig. Smurd, Smord. Smu- 

rig. idem. 
Smålk. Fnask, Orenlighet. 
Snack. prat. 
Snacka. prata. 
Snaja, snea. Hugga qwistar af träd. 
Snafla. tala genom näsan. 
Snes. Et tiog. 
Snevvls. Falsk. 
Snimman. Nyligen. 
Snoka. söka, leta. 
Snoper. Skam flat. 
Snoppduk. Näsduk. 
Snut tobak. Snus. 

1) Jfr Rietz, e. 658, spjäll. 

Snyrpa. Sy illa ihop. Spara i otid. 
Snyte. Trynet på et swin. Näsa. 
Snår. Snål. 
Snäfwer. trång. Snilfwer Kjortel. 
Spann. ämbar. 
Spett. Spott. 
Spetta. Spotta. 
Spinga. Furu, hwar af Spingstickor 

gjöras. Spinga verbum. 
Spink. Spad. 
Spiäll. Spildl. 
Spiälla. onödigt förspilla. 
Spratt. Skälmstycke. 
Stanks. Andas hårdt som sjuka 

gjöra. item En stor Kanna i 
hwilken Dricka bäres ur Källa- 
ren. 

Stass. Ståt. 
Stassa. Föra ståt. 
Stafwer. Stör tu l gjärdesgårdar. 
Starrs. Se sig mycket omkring. 
Stig. Gången i Kyrkan. 
Stoja. Skrika. 
Stornas. högfärdas. 
Streta. Sträfwa emot. 
Streta. Jaga. vide jäkta. Streta 

någon, jaga någon. 
Stryk. Hugg. 
Stunna. högeligen längta. 
[Stupa kullbytte, se Kullbytta.] 
Stårkna. Mista andedräkten. Stårk- 

na af damb. 
Stätta. gap at klifwa öfwer. 
Stölf. Stöfwel. 
Stönja. Andas hårdt wid arbete. 
Stött. Stackot, kort. Förstött. för- 

kort. 
Stötta. Stödja. 
Stör. Damb. 
Sulle. skulle. 
Suiten. Hungrig, item mager. Swul. 

ten idem. 
Surwig: oren. 
Sutta, Skutta. Taga långa språng. 
Suttan. Sjutton. 
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Swåra. ganska. Swåra stor, ganska 
stor. 

[Swinhös, se Hös.] 
Swört. Swart. 
Syta. Grufwa sig för något. Syta sig. 
Syta någon. Försörja någon. 
Säcken. Sådan. &loken bra Kär. 
Såt. när man, wid man, går i 

bredd at upsöka något i skog och 
mark. 

Såta. samman wreden halmkrantz, 
at sättja Kättlar på at the ej 
böglas i bottnen, eller smita 
golfwet.1  

Sägg. smått trindt gräs i ängar. 
Sända. kasta. 
Sänna. Brynsten. 
Säter. Dynge häck, at utföra gjöd-

sel på. 
Sätt. inmäskning tu l bränne-win. 
Sätta. inmäska tu l brännwin. 
Sätta. Lyda. Han sällar intet: lyder 

intet. 
Sö, Son. Får. Sar, in plurali. 
Söka. Skälla. Hunden Söker: Skäl-

ler. 
Söl. utan drift. 
Söla. ei gjöra ifrån sig. 
Sölsam. utan drift. 
Sölf. Silfwer. 
Sörja. blandning af thet som ej 

duger. 

Taip. Senfärdig, Odugelig men-
niska. 

Taira, Tera. Orena. Taira ner sig. 
Talte, Tete. Förtret, Skälmstycke. 

Han gjorde mig et såcket taite: 
sådant skälmstycke. J taite ska 
dä skje: J förtret skall thet ske. 

Taitalös, Tetalös. outsägelig, oän-
delig. Tajtalös god, ond: oändelig, 
outsäjelig god = =. 

Tasse. warg. 
Te. til. 

Teglig. Sagtmodig. Teglig man. 
Tetaksen. Tiltagsen. 
Tippa. Fläta håret i Nacken. 
Tirka. rinna sakta. 
Tisp. Lönda Hora. 
Titta. Se. Titta på mig. Titta med 

(et) öga. 
Tjock. hafwande. 
Tjäfs, Märs. Munbruk. 
Tjäfsa. bruka mun. 
Tjöpp; Tupp. 
Tomm. Tid. 
Tone. Hamp och lin. 
Torwigge. Åska sten. 
Trailsk, Trelsk. Tresk. 
Trask. orkelöss. 
Traska. gå orkes löst. 
Trol. Giärdsle. 
Trå. Säges om boskap som går tul 

then ort, som han kommit i från. 
Hästen trår. item Längtan. 

Trås. uprutit träd. 
Tråtalig. Talträng, mångtalig. 
Trått. Ofta. Komma trått: ofta 

igen. 
Tröck. Tresk. Tröck häst. 
Trösta. wara så god. Trösten J gå: 

wiljen J wara så god och gå. 
Tumsgo. hårdnackad. 
Tunke. Gosse. 
Tuska. byta. 
Tusse. Dåre. 
Twait, Twet. Spånor som falla tå 

wed huges. 
Tya. hinna med. gack så fort du 

tyar. 
Tyket. Näswis. 
Täcka. flyttja sig undan. 
Tåcken. Sådan. Säcken idem. 
Tåna. Linda barn. 
Täfsa. Hynda, item et skjälsord. 
Tönn. Tunn. Tönt bräde. 
Tönna. Tunna. 
Tönner. Fnöske. 
Töre. Tjärwed, fetwed. 

1) eller smila golfwet, kan möjligen vara ett senare tillagg. 
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U uti up, låter altid såsom A, E: Gr: 
Apamma, upamma, Apbrott, Ap-
dikta, Apfylla, Apgapa, Apgält 
etc. 

Ubår. Ganska. Ubart stor. Ubart 
Korn. 

Ubäckelig. Skryllande. 
Udjur. wildjur. 
Ugrönnsam. som ej spisar före, en 

som slösar. vide Grönna. 
Uhang. som gjör ohägnad, flöjar 

öfwer; Uhang Häst, item Uhang 
menniska, som illa hanterar mat. 
Uhang hund, som stjäl föda. 

Uhäll. Olycka.1  
Uhällas. olyckas.2  
Iii. Willdjurs näste. Warg-u1, Räf-

nl. 
Ullen. Utan Lindtyg. Gå ullen. ligga 

ullen. 
Umfarm. folk hop som går bort, 

när en annan kommer i stället. 
Umånas vide mostras. 
Unartig. ond at komma tu l rätta 

med. 
[Upp, se App.] 
Ural». oren. 
Urken. opasslig. 
Usnaskelig. otäck, Swinaktig. 
Uspar. Thet man ej wäjer på. 

Uspar tröja. Hålla någon ting 
uspart. 

Ustunnad. Ont om tid, brått om. 
Utomt idem. 

Utomt. brått om. 
Utsulten. uthungrad, utmagrad. 

Wåhra. Akta sig. Wåhra dig, akta 
tig. item warna någon. 

wailn. Hopp. Ingen wailn: Intet 
hopp om lifwet på then sjuke. 

walen. kall, frusen. 
Walna. förfrysa. 

Jfr häll. 
Jfr hällas. 

Wanhapp. olyckelig händelse. 
Wanhappelig. Olyckeliga. 

E

Warghie, se Hie.] 
Wargul, se U1.1 

Warp. Upränning til wäf. 
Wase. bro af ris. 
Wat. hurtig. 
Waulle. Stång hwar på hönsen sittja. 
Mån. Snål. Wågn om födan. 
Wek. Len, Swag. 
Welen. willig. Welig, idem. 
Wen. wän. 
Wenslas. ställa sig wänlig. 
Wesp. Ostadig. wespaktig. 
wingla foder. tå halmen swepes om- 

kring höet tu l boskapen. 
Winn. Sned. (Falsk). vide Skack. 
Winna. Hinna med. 
[Witmat, se EIwitmat.] 
[Wysta, se Hyssa.] 
Wåahals. öfwerdådig. 
Wåaslag. stort slag som man i hä- 

penhet gifwer sin fiende. Fick et 
wdaslag. 

Wåawirke. kallas thet som är stort 
ämne tu l något: wåawirke te syll: 
ofantelig stor syll. 

wåg. Ofantelig stor. Dä ä am n wetä 
te kär: Thet är en ofantelig stor 
karl. 

Wåk. Sjuk. 
Wånna. bry sig om. Wånnar du om 

jag går bort: Bryr tu tig om, at 
jag =. 

Wåp. Fäaktig Menniska. Wåp- 
aktig idem. 

Wåst. Et art genius som skall synas 
för någons ankomst som wäntas. 

Wåstas. Fara wida omkring efter 
något, försöka på all håld. Han 
wåstas. 

Wäft. inslag i en wäf. 
Wäja. Akta. Han wäjer sig inte: 

wäjer hwarken eld eller wattn: 
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Är så öfwerdådig at skyr hwarken 
eld elr wattn. 

War, Wärde. Ägendom. 
Wärbror. Swåger. 
Wärdras. hwarken jaka eller neka, 

draga en ting i betänkande. 
Wäre. wädur. 
Wärlag. Frändskap. affinitasl, svå- 

gerlag? 
Wärsjöll, wärsköll, wärskyld. på 

något sätt befryndad. 
Wärsyster. Swägerska. 
Wäsla. wäxla. 
[Wästflik, se Flik.] 
Wätta. Något. Gif mig lite wätta 

dricka, mat, tobak: något litet 
dricka = 

Yräta. wräka maten. Krianturen 
yräta: wräka fodret, upäta höet 
och trampa på halmen. 

Yräte. Thet som blit öfwer i båsarne. 

Å. af. 
/kön hungrig, storäten. Alg. idem. 
[Åkerflöke, se Flöke.] 
Ånn. And. Änndraken. Hannen. 
Annas. andas. 
Atras. ändra sig. 

Äksa, tröska illa ut säden. Bannas. 
[Ängfiöke, se Flöke.] 
Änna. uträtta. Han har mycket at 

änna: mycket at uträtta. Ännu 
ärendet. 

Ännig. som uträttar snart ärendet. 
Expedit. 

Ärja. plöja. 
Ärjekrok. Plog. 
Ärla. bittida. 
Äska. en liten Ask. 
Äss. Om. Ass jag dä gjör, så ska jag 

skämmas: Om jag thet gjör = =. 
Ätter. efter. Ätterst, efterst. Ätter- 

Med annan stil.  

apa, efter apa. Ättedråga, efter-
fråga etc. 

Äfwa. Tid. Hack äfwa; Tiden tå 
jorden u.phackades. En farlig 
iffwa: Farlig tid. 

iwenter. Äfwentyr, Historia, San-
saga. 

Öa. Förslösa. item döda. 
oilsam. slösaktig. 
Ök. häst. Mitt ök, min häst. 
öksna, öxna. när kon är hos tjur. 

Kon öksnas. Tjuren öxnar. öksna 
Ko. 

Ona. Lamma, säges äfwen om Getter 
tå the föda. Fåren öna. Getterna 
ha önt. 

Ör. yr, galen. 
öda. strypa. item uptaga noten på 

isen. 
örjebrunn. waken ther noten up- 

tages. 
örke. öken at kjöra med, ware sig 

hästar eller oxar. Starkt, swagt 
örke. 

örsk. galen, flyktig, ostadig. 
ÖL inslag i wäf. 
öfwerdådi. Förträffelig. öfwerdå- 

dia bra Kär: förträffeliga braf 
karl. 

ox. yx. 

Några Kyrkjors och hemans namn, 
som af allmogen annorledes uttalas, 
än the sk:rifwas; 
Burse, Burseryd. Sånwl, Sandwik. 

Halstra, Hestra. Wallsta, Wil-
stad. Hullarap, Kultorp. Gnosse, 
Gnosjö. Batarap, Betarp. Boarap, 
Boarp. Målaklair, Mårdaklef. 
Sjäta, Sjötofta. Håska, Håkswik. 
Fosse, Forsheda. Räffele, Räfte-
led. Slätte, Slätthög. 
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Räknings Sättet är Således: 
Ait, 1. Tjo 2, Traj 3, och 

sedan efter allmänt uttal tu l 12, 
Sedan heter thet Trättan, fjortan, 
fämtan = tu l 20. Sedan Ain och 
tjue, tjo och tjue = nie och tjue, 
Tio och tjue, Älfwa och tjue, 12 
och 20, 13 och 20 til Tu Tjog som 
och Kallas Fyrtjue eller 40. Tio och 
Fyrtjue är 50, 11 och 40, 12 och 
40 etc. tu l try eller Traj tjog. 10 och 
3 tjog eller half fjerda tjog är 70.  

Fyra tjog är 80. 10 och 4 tjog eller 
half fämta tjog är 90. Sedan heter 
thet 6 tjog 7 tjog, 8, 9, 10 tu l 20 
tjog, tå man ej gerna räknar tjog-
tals; utan hundrade talet såsom 5 
hunnerda, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = 
hunnerda, och tå räkningen ej går 
jämt up med hunrade, säger man 
3 tjog, 4 tjog, half fämte tjog på 
6:te hunradet, h. å 590. o. s. w. 

Ände'. 

i Med annan stil och annat bläck. Möjligen tillagt av Gahm Persson. 



Studier i lapsk kultur i Pite lappmark och 
angränsande områden. 

AV ISRAEL RUONG. 

1. 

Såsom torde framgå av titeln, utgör denna uppsats icke 
någon systematisk framställning av någon viss sida av den lapska 
kulturen i Pite lappmark. Mitt syfte har endast varit att fram-
lägga ett par rent deskriptiva resultat av en fältundersökning, vars 
huvudändamål har varit att samla material till en systematisk 
beskrivning av den gamla renskötseln i denna lappmark. Utan 
att förlora huvudmålet ur sikte, har jag försökt i mån av tid 
under mina undersökningar uppteckna allt vad mina meddelare 
haft att ge om lapparnas kultur. 

Pite lappmark är intressant bl. a. därför, att den genomkorsas 
av viktiga interlapska skiljelinjer, som dels äro av språklig, 
dels av geografisk-etnologisk art. Den mest markanta av dessa 
skiljelinjer är den mellan skogslappar och fjällappar. Den fram-
träder bl. a. genom olikheter i språkformen, näringar och bygg-
nadsformer. 

En annan skiljelinje är den mellan sydlapskt och nordlapskt. 
Den är huvudsakligen av språklig art. Med avseende på sin näring 
äro sydlapparna fjällappar men bilda med hänsyn till språket en 
gemensam grupp med skogslapparna. 

Det är klart, att allt, som kan hjälpa oss att fastställa lik-
heter och olikheter på ömse sidor om dessa gränser, bör vara av 
stort intresse icke bara för språkmannen utan även för etnologen 
och geografen. 

För en allmän orientering över området hänvisar jag till 
översiktskartan s. 194. Här vill jag särskilt fästa uppmärksamheten 
vid den uppdragna gränsen mellan skogslappar och fjällappar. 



124 ISRAEL RIIONG. 

Den utgör i verkligheten skogsrenens västgräns. S å långt mot 
väster strövade skogsrenarna under den gamla skogsrenskötselns 
tid, då de höst och vår voro »i vildan». Numera är denna gräns 
stadd i försvinnande, så till vida som skogsrenarna i allt större ut-
sträckning om vårvintern följa med fjällrenarna till fjällen och 
stanna där över sommaren, våren och hösten.' 

Gränsen är utsatt efter Bergströms karta över renskötsehis 
utbredning i Sverige. Så vitt jag kunnat finna, är den riktig med 
undantag av att området Kardevare tidvis använts av fjällappar 
från Luokta lappby. 

Skogslapparna i Pite lappmark ha för länge sedan börjat 
driva nötboskapsskötsel i kombination med renskötsel, och deras 
huvudvisten, d. v. s. de visten, där de uppehöllo sig vår och höst, 
då renarna icke sköttes varje dag, ha nu övergått till gårdar, en 
del till hemman med tillhörande skog. De flesta skogslappar ha 
helt övergått till gårdsbruk, medan ett mindre antal ännu fast-
håller vid renskötseln, som de emellertid, såsom redan nämnts, 
driva i kombination med gårdsbruk. Så vitt jag kunnat konstatera, 
finns ej en enda familj som lever uteslutande av renskötsel. 

De västligaste renskötande skogslapparna bo i .Maskaur,2  
Radnejauro samt Sjnjierra och Vatjamjaur och Egelatjsuolo. 

Sedan ett 50-tal år tillbaka måste man räkna även lapparna 
i Sadenåive för skogslappar, ehuru de ursprungligen voro fjäll-
lappar, vilka använde Kardevare som höstland. 

Lapparna i Maskaur, Radnejaur och Sjnjierra tala genuin 
skogslapska. Mest påverkade till sitt idiom av den egentliga 
Pitelapskan äro lapparna kring Sjnjierra. 

Det är av intresse att konstatera, att gränsen mellan skogs-
lapskan och fjällapskan i Pite lappmark måhända haft en annan 
sträckning förr, ty lapparna i Maskaur, Radnejaur och Sjnjierra 
härstamma från personer, som inflyttat från Arvidsjaur. Så be- 

i) Jfr nedan sid. 191 om sammanblandningen av olika renra-
ser. 

Maskaur uttalas av äldre personer ungefär Illåskurie. Namnet 
sammanhänger med adjektivet måskos 'utan genomgångsöppning' (säges 
t. ex. om  en säck eller en kåta med järnspis utan öppet rökfång). En 
blick på kartan övertygar oss om att epitetet måskos passar på sjön 
Maskaur, då ju vattnet här så att säga råkat i en återvändsgränd 
(nåskuhtallam). 

3) Uttal: Radnurie. 
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Fig. 1. Eks gård i Maskat'''. 

rättade t. ex. den 80-årige Erik E:n Ek, att Maskaur-borna här-
stamma från Arvidsjaur. Ek själv kom som dräng från Tallträsk 
(Biehtseitä) inom Arvidsjaurs socken, där hans fader innehade ett 
område med ett stort antal mjölkningsvallar. Han gifte in sig i 
Maskaur. Men även hans svärfar och dennes bror — de hette Pers-
son — hade inflyttat från Arvidsjaur, närmare bestämt från Sik-
sjön. Skattelandet omkring Maskaur innehades då av en gumma, som 
gemenligen kallades Guoksag-gummuol och som var den enda kvar-
levande av sin familj. Hon överlämnade skattelandet till bröderna 
Persson mot att de förbundo sig att försörja henne till döddagar. 

Det vill sålunda synas som om Guoksag-gummuo represente-
rade en äldre skogslappsbefolkning i dessa trakter, vilken för-
svunnit och ersatts av en ny, som kom österifrån. Härpå tyda 
också en del drag i traditionerna om henne. Så berättades det, 
att hon kom i delo med bröderna om ett fiskeställe i det närbelägna 
lictvasjaur. Det var en vusk4n-vuöhpe2, d. v. s. en vik med starr-
bevuxna stränder och ett flaskhalsliknande inlopp, i vilken abborre 

Guoksag, lavskrika (Cractes infaustus). 
Kvantitet har i denna uppsats betecknats endast ibland i ort-

namn samt i vissa mindre kända ovanliga ord. ä betecknar en kort 
vokal, som uttalas ungefär som e i gosse. 
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Fig. 2. När det gäller byggnaderna, är det endast bodarna, som ännu skvallra 
om att byn Maskaur har börjat som ett skogslappviste. Det utskjutande taket 

över dörren att hänga kött inunder till tork är ett skogslapskt drag.' 

och gädda under solvarma dagar brukade gå in. Anledningen till 
Guoksag-gummuos vrede var, att nykomlingarna enligt hennes me-
ning använde för trånga nät; hon var rädd, att de skulle »förstöra» 
d. v. s. utfiska hennes fiskevik (ball& gilggn daw suw guolle-
vuohpew kirkgt). 

Sägnen är av stort intresse därför, att den röjer ett karak-
teristiskt drag hos den gamla skogslappkulturen, nämligen om-
sorgen om fiskbeståndet.2  Samma omvårdnad visades för övrigt 

Köttet rökes ej som hos fjällapparna. När köttet efter höst-
slaktade tjurar upphänges, händer det, att det både jäser och surnar och 
blir därigenom mycket starkt, men anses dock välsmakande, om jäs-
ningen ej gått för långt. 

överhuvudtaget ger skogslapparnas fiskekultur i mångt och 
mycket intryck av att ha stått högre än fjällapparnas. Sålunda ha de 
en mera utvecklad fiske-terminologi. För att ta några exempel, så 
kallas en liten abborre SiCkttigä och en stor abborre våskänä. Endast 
det senare ordet är bekant bland fjällapparna och betecknar abborre 
överhuvudtaget. I Lomträsk upptecknade jag efter 80-årige Nils Hägg-
ström sahkuo, fiskyngel av ungefär 1 cm:s längd (man kan ännu ej se, 
vad det skall bli för slags fisk av de-U), gudålni 'fiskyngel av ungefär 
5 cm:s längd' (»man kan redan se fisksorten på ynglet»), tjuoutja 'stor-
sik', tjurruohkä 'småsik', harrie 'storharr', pråddähkä 'småharr'. 
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Fig. 3. Anselm Perssons gård i Radnejaur jämte kåta, skiejja-luöpte (jfr 
fig. 24 och 25) samt bodar. 

även viltet i skogarna. Sålunda berättades det från Pite älvdal, att 
man var noga med att icke använda skjutvapen i närheten av sina 
visten för att icke skrämma bort (rievvatit) skogsfågeln. Man an-
vände i stället giller och snaror. 

Förhållandet mellan lapparna och nybyggarna belyses av en 
annan episod, som berättas om Guoksag-gummuo. Hon hade låtit 
insyna ett hemman, Rakkäive, på sitt skatteland. Sedan sålde 
hon detta till en svensk, som hette Erik Burman. Men när denne 
slog hö på en del myrar på hennes skatteland, misstyckte hon 
detta. En gång, när det var torrt väder och hård västanvind, 

Hos skogslapparna i Udtja inom Jokkmokk fick jag följande termer 
för sik av olika storlekar: Ifectiihk eller ntilähk 'sikyngel av 5 cm:s 
längd', kamsun 'sikyngel ungefär 10 cm:s längd', sjilla 'sikyngel 
ungefär 15 cm lång', vätjak 'småsik ungefär 20 cm lång'. Annu 
något större sik kallas käkkahk. Vätjähk har fått sitt namn av att 
man trär den genom ögonen på en smal trästicka (vätjils), när man 
skall torka den. Säkkahk är av den storleken, att den lämpligen 
ristas upp efter ryggen i stället för efter buken, när den skall torkas, 
vilket kallas att kaggat. Fullvuxen sik (storsik) kallas tju.ska och 
sik i allmänhet tjuoutja. 
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tände hon eld på Burmans höhässjor och lyckades fly undan 
honom i skydd av de framvältrande rökmassorna. 

För de oförrätter, som Guoksag-gummuo ansåg sig ha lidit, 
klagade hon hos de lokala myndigheterna i Arjeplog, och då hon 
ej vann deras gehör, begav hon sig på vandring till Stockholm 
för att klaga sin nöd hos kungen. På den resan försvann hon. 

Guoksag-gurarauo hade inga mjölkningshagar utan endast 
vallar utan inhägnader. Sådana vallar kallades gieddevä och ha 
enligt flera meddelare använts här och var inom skogsområdet i 
Pite lappmark.1  

2. 
Ett synnerligen intressant skogslappområde ligger NO om 

Jätnajaure (generalstabskartans J äknajaure) vid Piteälven; se 
kartan sid. 129. Här liksom i Sjnjierra-området i Arjeplog har 
den gamla skogsrenskötseln, som till stor del var baserad på 
mjölkhushållning, hållit sig kvar till omkring 1915, medan den 
annars upphörde redan i början på 1890-talet, i de östligare 
delarna av Arvidsjaur ännu tidigare. I trakterna omkring Akka-
jaur kunde jag fotografera mjölkningshagar med kåtor och andra 
byggnader i väl bevarat skick. 

stora drag överensstämde denna renskötsel med den gamla 
skogsrenskötseln i Västra Kikkejaur, sådan den i korthet skildrats 
av mig i en uppsats i Geographica nr 15.2  Här skall jag inskränka 
mig till att mera i detalj skildra renskötseln i Akkajaur om som-
maren, eller närmare bestämt under den tid på sommaren, då man 
mjölkade. 

Liksom överallt bland skogslapparna i Pite lappmark och 
angränsade områden mjölkade man i särskilda mjölkningshagar.2  
Typen framgår av fig. 4. Jfr även kartan på nästa sida. 

Det vanliga har ju annars varit, att man haft inhägnade vallar, 
såsom vi längre fram skola se. 

Jfr även F. Hultblads uppsats i samma bok, Geografiska studier 
tillägnade John Frödin, 1944. 

Skildringen av renskötseln i Akkajaur-området grundar sig på 
meddelanden av Lasse Larsson därstädes. Dennes fader, Lars Bengtsson 
(Bängsa), var en ivrig renskötare. Lasse Larsson följde författaren 
i en veckas tid, då flera renvallar besöktes och fotograferades. Vi 
gjorde även en utfärd till Udtja. Till sitt språk är Larsson påverkad 
av Jokkmokks-lapskan (Udtja-lapskan). 
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0 2 8 km 

Karta över Akkajaur-området i nordvästra hörnet av Arvidsjaurs socken. 
Cirkel betecknar mjölkningsgärde resp. skiljningsgärde (keirta), triangel huvud-

viste och fyrkant bondby. 
Puoksf a huvudviste och mjölkningsgärde. Numera övergivna. 
Akkaoctur by och havudviste samt Kurtehk-kårta. 
Uhtj-Varka keirta. 4. Ratkau-kårta. 

5. Såhke-karta. 6. Pallehk-kårta. 
7. Aitopleihke. 8. Tarfe-keirta. 
9. Jårpåhk-karta, som utgjorde ett skiljningsgärde. 

9-443952. Sv. landsmål. 
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Fig. 4. Aitoplähke-gärdet. (Jfr kartan s. 129.) 

Under mjölkningstiden, som räckte från midsommar till 
mitten av augusti, var renhjorden under ständig kontroll, åt-
minstone vid klart och soligt väder.' 

Den egentliga mjölkningen pågick två å tre timmar varje 
dag. När den var slut för dagen, vilket inträffade vid 5- eller 
6-tiden på aftonen, fördes hjorden på bet av en vaktare, som 
ansvarade för kvällsskiftet; i Akkajaur var det vanligen husfadern, 
därför att detta skift var det lättaste. Det räckte vanligen till 
9-tiden på kvällen. Då hade renarna betat sig mätta. Man förde 
nu hjorden till den mjölkningshage, som var i användning för 
tillfället, eller bringade den till vila på någon lämplig mossmyr 

1) Vid regnigt och kyligt väder, då myggplågan ej var så svår, 
släpptes renarna i vildan, emedan de då voro besvärliga att hålla till-
sammans. De ville sprida sig och brydde sig inte om röken. Under 
regniga och kalla somrar mjölkades det därför mindre. Men alltför 
torra och varma somrar voro inte heller bra. Bäst var, om lagom 
långa värmeperioder avlöstes av korta regnperioder med svalt väder. 
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Fig. 5. Suovas. Tre stockar (tjåskåh) av torrfurn eller torrgran huggas 
och läggas med ändarna mot varandra, och mellan dessa läggas stickor vid 

vilka elden påtändes (sjabtjasah). Akkajanr, Arvidsjaur. 

(piekårt).1  Det senare var vanligt i blåsigt och regnigt väder, då 
myggen var mindre svår. Kvällsvilan (iehketis-livva) räckte i en 
och en halv eller ett par timmar. 

Efter iehketis-livva togo nattvakterna hand om hjorden (ijja-
rieinarah målsun).2  Det var vanligen yngre karlfolk. Husfadern 
bestämde på kvällen, vilka myrar (jiekkeh,) och bäckdalar (reitjeh) 
som skulle avbetas under natten. Mindre myrar tålde ej att av-
betas mer än en natt. Om nämligen en myr avbetades för hårt, 
så att den blev söndertrampad (smållånii), blev det sämre med 
gräs på den nästa år. Vid lagom avbetning växte det däremot 
bara bättre. Mest omtyckta av renarna voro sådana myrar och 
kärr, på vilka det fanns vattenklöver (skogsl. krassjo, fjäll. 
njuotsoh, Menyanthes trifoliata) och fräken (åssje, Equisetum). 

Det torde icke vara utan intresse, att detta ord finns i syd-
lapskan, men däremot icke, så vitt jag vet, i de nordlapska dialekterna. 

Språket i Akkajaur var en blandning av Pitelapska och Jokk-
mokks-lapska. Det gällde i synnerhet min huvudmeddelare, Lasse Lars-
son, som i sin ungdom i åratal varit dräng i Udtja, där man talar 
Jokkmokks-lapska. 
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Fig. 6. Suovas. Granris (kåhtsevah) har lagts på. 

Vid •  12:- eller 1-tiden på natten inträffade midnattsvilan 
(kaskii-livva). Ibland gjorde man upp rökar för att få hjorden 
lugn. Renen var alltid tryggare och lugnare, när den kände rök-
lukten. 

Nästa vila var lauhnas-livva vid 7-8-tiden på morgonen; 
då förde man in hjorden i hagen, där man skulle mjölka under 
dagen. Vid svalt väder hände dock, att man lät hjorden vila en 
stund på någon myrkant, innan den fördes in i gärdet. 

Hjorden måste vid vallning i skogen alltid hållas mera samlad 
än vid vallning i fjällen. Endast på stora myrar (apeh), sådana 
som t. ex. de på Udtja-tjavelg, kunde man låta hjorden sprida 
sig mera utan att riskera att den delade sig i flera grupper, så att 
man förlorade kontrollen över densamma. 

Vanligen redan strax innan hjorden fördes in i gärdet, gjordes 
det rökar. Larsson berättade, att han ibland brukade lämna 
hjorden ett stycke från gärdet och gå till vallen och göra upp rökar. 
När renarna kände röklukten, kommo de självmant in i gärdet. 

Rökarna (suovahl eller suovvasah):hade sin alldeles bestämda 
konstruktion, såsom framgår av bildserien fig. 5-8 s. 131 ff. Tre 

1) h är pluralmärke. 
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Fig. 7. Suovas. Torven (tarfe eller lauhnje) flås. 

stockar (tjåskåh) av torr furu (sårve) eller torrgran (ruotko) un-
gefär 1.5 m långa höggos och lades med ändarna mot varandra 
som fig. 5 visar. Emellan ändarna gjorde man eld, på vilken 
granris lades och sedan tre torvstycken (tar/ek) i vinklarna mellan 
stockarna, så att kanterna slöto mot dessa och mot varandra, 
relativt tätt, när det blåste, men med en springa emellan, när det 
var lugnt. Fig. 8 visar röken tänd och fig. 7, hur man flådde 
(inf. njuovvät 'flå') torven. Därtill använde man långa knivar 
(sg. ma-niipe). Torven lades på förråd i högar. 

Stockarna skötos in mot varandra alltefter som de förbrändes 
i ändarna. Elden matades med jämna mellanrum med granris 
och torv. Rökarna släcktes genom att torvstyckena vekos ut och 
stockarna avlägsnades från varandra. Elden slocknade då snart 
av brist på näring." 

Sedan renarna förts in i gärdet, smorde man juvren på re-
narna med färsk renspillning2  för att hindra kalvarna från att dia. 

Fjällapparna från Pite lappmark och norrut ha aldrig använt 
rökar för att skydda hjorden mot flygfän. Däremot ha sydlapparna 
gjort det. 

Jfr min uppsats i Geographica nr 15, s. 95. 
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Fig. 8. Suovas. Sedan elden tänts, läggs granris och torv på, varvid en 
kraftig rök utvecklas. 

Renspillningen »bereddes» genom att blandas med något vatten 
och omröras till en tjock deg. Hela proceduren med smörjningen 
kallades att njämmat eg. 'att stryka, smeta på'. Ibland användes 
ordet njähit 'påsmeta genom strykning'.' Smörjningen företogs 
ej oftare än två gånger i veckan. Om den upprepades för ofta, 
riskerade man, att kalvarna alldeles slutade Upp att dia, vilket 
ju inte vore nyttigt för deras tillväxt. 

Efter smörjningen släpptes hjorden ut ur gärdet och vallades 
en eller ett par timmar,2  medan mjölken samlades i spenarna. 
Sedan renarna åter införts, började mjölkningen. Vajorna fångades 

Bland fjällapparna i Pite lappmark användes verbet siktat eller 
siktatit uteslutande som terminus technicus för denna procedur. Ordet 
finns även i Torne lappmark. Bland sydlapparna har jag förgäves frågat 
efter detta ord, och icke heller själva tillvägagångssättet känner man 
till. Här har man i stället använt sig av kävli n g, vilket man 
för övrigt förr enl. uppgift också gjort i Arvidsjaur. Det tillgick så, 
att man försåg kalven med munkavle av rönn eller en. Munkavlen 
fastknöts med snoddar av yllegarn. 

Det kallades att hahtov reidnuhit. 
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Fig. 9. Nosgrimma (njfinuhtahlca). Fotot är taget i Parkajaur-gärdet på 
gränsen mellan Jokkmokk och Arjeplog, där stora renskiljningar bruka äga rum 
i mitten av augusti månad, innan man släpper renarna i vildan på hästlanden. 

med en lasso, som förr för sommarbruk vanligen var gjord av 
rottågor. Gamla tama vajor tjudrades vid träd, yngre otämjda ren-
kor måste man vara två om, en som mjölkade och en som höll 
den i nosgrimma (njetnuhtahka); jfr fig. 9. Före mjölkningen 
torkades juvret rent med en tuss vitmossa, av vilken ett förråd 
hade upplagts på ett slags hylla av pinnar (jfr fig. 10). Ett mindre 
förråd bars under bältet. Man mjölkade i trästävor (nahijeh); 
se fig. 12, 1. Ur stävorna tömdes mjölken i en kittel, som för-
varades i närheten av gärdets centrum på en särskild ställning. 
Denna, som var av manshöjd och kallades tar/os, kunde bestå av 
pinnar, inslagna i en tall eller gran, på vilka man ställde kitteln 
på en bädd av mossa (fig. 10). En annan mycket vanlig typ 
var den som visas på fig. 11. Den bestod av en upp och nedvänd 
rotvälta med en del av stammen tjänstgörande som fot. Den bands 
fast vid ett träd med vidjor, för såvitt man inte som på fig. 
11 hade tillgång till två närstående träd, mellan vilka man trängde 
fast den. En tredje typ, som bl. a. omtalas i Fjällbonäs, bestod 
av ett slags trefot, som man åstadkom på så sätt, att man vid 
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Fig. 10. Tarfos. Ställning för förvaring av mjölkkitteln. Burtehk-gärdet 
(se kartan s. 129). 

två närstående träd nedslog en påle i marken, så att de båda 
träden och pålen bildade ett triangulärt grundplan. 1 manshöjd 
fastgjordes tvärslåar mellan trädstammarna och pålen, och mellan 
slårna bands ett nätverk av vidjor, på vilket mossa lades till en 
bädd för kitteln. 

1 Akkajaur mjölkade man en 20-liters kittel full varje dag, 
och ofta hade man dessutom mjölk i stävorna, vilken skulle 
drickas på kvällen i kåtan eller göras till kaffeost. Mjölken i kitteln 
gjordes till ost, som sparades till vintern. 

Mjölken bringades att löpna med hjälp av löpe, som till-
lagades av innehållet i löpmagen hos nöt- eller renkalvar eller 
killingar. Löpmagen fick först torka tillsammans med innehållet 
och sönderkarvades i bitar och blandades med vassla i en särskild 
härför avsedd kagge eller träflaska — den kunde även vara gjord 
av rottågor — som kallades slahpa-kagga eller 14ihpiht-kagga.1 

Osten formades i särskilda ostformar. Dessa voro antingen 
konstfärdigt flätade av rottågor och kallades då täivo eller ut-
gjordes av en iundböjd träram med träbotten (skahpo), som 

1) Löpet kallades även gassiljå. 
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Fig. 11. Tarfos. Ställning för förvaring av mjölkkitteln. Ratkan-kärta 
(se kartan sid. 129). 

var vackert utsirad och försedd med trekantiga hål, genom 
vilka vasslan rann ut (jfr fig. 12). 

Man hade fyra till fem ostformar av olika storlekar. Den 
största mätte mellan 25 och 30 cm i diameter och var ungefär 
7 cm djup. 

Ostmassan togs upp ur kitteln med en bred, platt sked av 
trä eller horn, vilken kallades sktinuv fig. 12, 2. 

Osten torkades och röktes en aning." Den torkades under 
bar himmel på en sihte, ett slags osthjäll, som iordningställdes 
så, att man i två närstående träd slog in pinnar, på vilka ribbor 
placerades. Ostarna lades på ribborna och vändes med jämna 
mellanrum. Då det regnade, övertäcktes ostarna med näver. 

1) De flesta skogslappar rökte ej osten. Jfr min uppsats i Geo-
graphica nr 15, s. 95. 
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Fig. 12. 1. Nahpe. Ett slags mjölkstäva som göres av björkmasur. De in-
välvda kanterna förhindra att mjölken skvalpar nr. 2. Skånuv. Sked med vilken 
ostmassan togs upp ur mjölkkitteln i ostformen. Materialet kunde vara trä 
eller horn. 3. Tieivoh. Ostformar, flätade av rottågor (taiveh eller vietteh). 

Lomträsk, Arvidsjaur. 

Renost efterfrågades ivrigt av svenskarna, både av stånds-
personer och av enklare folk och såväl av kustlandsbor som av 
lappmarksbor. Man hade bestämda priser på ostarna. De största 
kostade 3 kr. och de minsta, som voro av ett tefats storlek, 50 
öre. Däremellan fanns det storlekar, som såldes för 1,50 och 1 kr. 

Men mjölken användes även på annat sätt. En del blandades 
med hjortron, lingon eller syra, hälldes i kaggar och lämnades 
över vintern i bodar på huvudvistee Syran (juomo) växte ymnigt 
på en del renvallar och måste naturligtvis plockas, innan man an-
vände gärdet första gången för sommaren. En bra juomo-vall 
var Såhke-kärta (nr 5 på kartan s. 129). 

1) Metoden att förvara kaggarna i källor eller källare, såsom bruk-
ligt varit bland fjällapparna, känner man inte till. 
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Fig. 13. Tjalmas. Nätmage av ren, upphängd till tork. Akkajaur, Arjeplog. 

september, då renarna hopsamlades för tjurslakt, passade 
man också på att mjölka. Mjölken samlades i läglar, gjorda av 
renens nätmage (tjalmas; se fig. 13) och åts ganska snart. 

3. 

Huvudvistet, där man uppehöll sig vår och höst, var 
1. Puoksjal, även kallad Tjåmma. Här fanns en stor kåta av skogs-
lapsk typ och flera bodar. Samtliga byggnader ha flyttats till 
Akkajaur och fördelats mellan bröderna Mattias och Lasse 
Larsson. Puoksja ligger numera alldeles öde. Ej långt från själva 
vistet fanns ett gärde, Puoksja keirta. 

1) Siffran framför ett ortnamn hänvisar till kartan s. 129. 
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Fig. 14. Åskåtan (tsiekkah-kåhte) vid Surtehk-gärdet. 

Efter vårskiljningar i Järpechkz togos renarna till Puoksja, 
där man stanade 2 å 3 dagar och började mjölkningen för som-
maren. Det inträffade vid midsommartid, ibland före och ibland 
upp till en vecka efter midsommar. 

Från Buoksja flyttade man till 2. Kurtehk-kärta, där man 
stannade omkring en vecka. Här fanns en timmerhage, en kåta 
och en luöpte (hjäll). Platsen undersöktes och fotograferades av 
författaren. Hagen och kåtan äro, såsom framgår av bilderna, i 
gott behåll, medan av h.jällen endast stolparna och de golvbärande 
tvärbjälkarna finnas kvar. 

Hagen var till sin grundplan en oregelbunden tolvsiding med 
5-7 m långa sidor och mätte 25 m i diameter. Den var byggd 
av 15-20 cm grova stockar i 4-5 varv på det sätt som framgår 
av fig. 4. Porten var 7 m bred och hade en mindre öppning 
vid sidan för människor. Porten stängdes med lösa stänger, vilka 
vilade på vidjor, som voro virade kring parvis i jorden neddrivna 

1) Utmärkt med siffran 9 på kartan s. 129. Man skilde här till-
sammans med Iggavuorne-lapparna från Udtja-lapparna. 
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pålar?. Träden inne i hagen och närmast omkring denna fingo stå 
för att ge skugga.3  

Kåtan vid Kurtehk-gärdet, en tsiekkah-kåhte, fig. 14, är av 
en typ, som nu fullständigt håller på att försvinna, och så vitt 
jag vet, byggs det numera inga nya kåtor av denna konstruktion. 
Denna typ har, såsom mina meddelare minnas, haft en begränsad 
utbredning och förekom huvudsakligen i tzakterna omkring Pite 
älv. 1 Iggejaur har den funnits och i Sjnjierra i Arjeplog omtalas 
den; ett par exemplar äro här enligt uppgift ännu i bruk. 1 Udtja i 
Jokkmokk har endast denna typ använts vid mjölkningsvallarna.3  
Det vill emellertid synas som om den haft en vidsträcktare ut-
bredning förr. Så omtalade den 83-årige Lars Jonsson i Mausjaur, 
att han från sin ungdom minns vakt-, mjölknings- och fiskekåtor 
av denna typ i trakten av Skellefte älv.4 

— 
Fig. 15. Den bärande stommen i åskåtan i Knrtehk. 

- Konstruktionen torde med önskvärd tydlighet framgå av 
figurerna 14, 15 och 16. Kåtan har byggts mot en ås, som höjer 
sig 190 till 200 cm över marken. Asens ena ända vilar på en av- 
huggen rotfast trädstam och den andra på klykstänger, som 
kopplats på åsen. Fyra strävor, motsvarande åtn,årasah eller 

Alltså samma konstruktion som på myrhässjorna i Norrland. 
Vid stämpling av skog för avdrivning ha kronojägare och jäg-

mästare vanligen tagit hänsyn till lapparnas behov i detta hänseende, 
vilket gör, att gamla renvallar ofta på långt håll tydligt framträda i 
landskapsbilden. Detta var i hög grad fallet med Kurtehk-gärdet. 

Enligt uppgift av Lars Tejlus i Udtja och Lasse Larsson i 
Akkajaur. 

En dylik kåta har av Edvin Brännström fotograferats (1931) 
vid SuO/Ojaur >en liten sjö strax norr om Abraur›. ULMA 4373 b, 
s. 196 ff. 
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ha ställts parvis på lut mot åsen, och strax nedanför denna ha 
strävorna på vardera sidan förbundits med tvärslåar. l. Detta är 
den bärande stommen (se fig. 15). Mot denna ha väggarna rests 
av kluvna trädstammar på så sätt att grundplanet, om man 
borträknar dörrsektionen, blivit sexsidigt (se fig. 16). Det sex-
sidiga grundplanet ger sig så att säga med geometrisk nödvän-
dighet, för så vitt man ville ha en någorlunda rymlig golvyta. 

Måtten på kåtan voro följande i ungefärliga tal: höjd 200 em, 
bredd ( = avståndet från sidosektion till sidosektion) 400 cm och 
från dörrtröskeln till innersta påssjo-hörnet 300 cm. 

Sidosektionernas innerväggar vilade på ett slags syllstockar, 
på vilka en ränna var inhuggen, för att väggvirket icke skulle 

_ 
Fig. 16. Samma kåta som på föregående bild, men med tre av väggarna 

uppsatta. 

glida av stockarna. Vid de övriga väggarna lågo lösa stockar 
innanför väggarna. En ram av syllstockar kallas ragyo. På inner-
väggen var lagt ett lager av näver, som hölls på sin plats av en 
»yttervägg» av kluvna trästockar. 

Vid gärdet i Aitoplähke undersökte jag ytterligare en kåta 
(se fig. 17) av denna typ, sota vi händanefter med Edvin 
Brännström (jfr s. 141 not 4) skola kalla å sk åta n. Den var 
något mindre, och måtten (innermått) voro följande: från 
tröskeln till innersta påssjo-hörnet 270 cm, från sidosektion till 
sidosektion 300 cm. Höjden kunde ej närmare fastställas, enär 
kåtan höll på att falla ihop, men torde ha varit något mindre 
än på Kurtehk-kåtan. Syllstockar saknades. Dörren var gjord av 
bräder, som sammanfogats med hjälp av tvärslåar, vid vilka 

1) De ligga sålunda högre upp än vuodjemah i en bågirtångs-
konstruktion. 
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Fig. 17. Åskåtan i Aitopleihke. 

bräderna förr fastgjorts med tränaglar -- nu voro de fastspi-
kade. Den hade hängt i en vidja vid åsen. 

Den sexsidiga grundplanen hos åskåtan tillåter oss att 
hypotetiskt sätta den i samband med kåtor, som omtalas i vissa 
historiska källor. Så omtalas sexkantiga kåtor på 1600-talet i ett 
par av källorna till Schefferus' bekanta arbete om lapparna, näm-
ligen i Samuel Rheens och Olaus Graans Relationer om lapparna 
(Sv. Lm. XVII. 1 och XVII. 2, 1897 resp. 1899). På tal om gran-
lappar, d. v. s. skogslappar, skriver Rheen1  a. a. s. 15: »Graan-
lappar, eller the som boo och wistas i Skogen och widh siöer och 
Elfwar, bruka kottar [dvs. kåtor] af bräder medh sex wäggiar, 
somblige bruka sine kottar af grahnRijss eller tall Rijss, somblige 
af graanbarck, och somblige af torff.» Och Graan2  skriver a. a. 

Rheen hade verkat länge som präst i Lule lappmark väl huvud-
sakligast inom Jokkmokks socken, och hans Relation får närmast anses 
hänföra sig till dessa trakter. (Enl. utg. K. B. Wiklund i företalet s. 3.) 

Graan var kyrkoherde i Piteå landsförsamling och hans be-
skrivning »torde närmast vara avsedd att skildra förhållandena i Pite 
lappmark». Emellertid står han inte självständig gentemot Rheen, vars 
Relation uppenbarligen legat till grund för hans berättelse (Wiklund i 
företalet s. 4 f.). 
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Fig. 18.. Typisk skogslappkitta och bod i Lillvargisträsk. 

s. 46: »Graanlapparna som boo och wistas wijdh Sjöar och Elfwer 
hafwa sine kottar Sexkantige bygdhe, somblige af bräder ett 
hwarf eller tu timbrat, såsom och medh bräder tächte: Somblige 
hafwa sine huus eller kottar af graan- eller tallbarck: Somblige 
af Ud eller Mossa etc.» 

De båda uppgifterna täcka varandra så när som på medde-
landet hos Graan, att kåtorna kunde vara timrade nedtill, varav 
framgår, att Graan här icke skrivit av Rheen utan lämnat en själv-

-ständig uppgift (jfr not 2 på s. 143). 
Sexkantiga kåtor beskrivas även av LinnO. i Ume lappmark. 

Slutligen omtalas sexkantiga kåtor med timrad ragg° från Kuola-
jär vi i Finska lappmarken av Fellman. (Anteckningar etc. 
s. 371). 

• I Arvidsjaur liksom i Arjeplogs skogslaps-ka trakter ha vi av 
gammalt haft den fyrkantiga kåtan som boningshus, innan man 
övergick till stugan, och på många håll användes den fortfarande 
som sommarbostad.2  Typen framgår av fig. 18. Den undre delen 
av, väggen, ragvo, är timrad, och ovanpå stockarna står resvirket 

Iter Lapponieum (1913) s. 53. 
SA t. ex. i Akkajaur. 
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Fig. 19. En sexkantig kåta med tingad ragyb i Kibdholnokta vid Tjeggelvas. 

i form av en stympad pyramid.' I Iggejaur omtalas blandformer 
eller möjligen övergångsformer mellan denna typ och åskåtan; det 
var åskåtor, som hade blivit resta på en fyrkantig sockel, bestå-
ende av två timmervarv. Å andra sidan finns det även sexkantiga 
timmerkåtor utan ås (se fig. 19). Emellertid är det ännu för tidigt 
att med bestämdhet yttra sig om de olika kåtaformernas genetiska 
förhållanden. Däremot torde man vara på ganska säker grund, 
om man påstår, att föregångaren till åskåtan är »bakvalen» (liehpa)2  

Fyrkantiga kåtor med timrad ragyo omtalas även från Enare i 
Finland av M. A. Castrén, Nord. resor och forskn. I (1870) e. 39 f. 
(2:a uppl.) och A. Frans Äiniä i Virittäjä 1902 s. 34 if. (Tietoja Inarin 
kalastajalappalaisten rakennuksista). Även • i Ryska Lappland har tim-
merkåtan funnits, se U. T. Sirelius, Ober die primitiven wohnungen 
der finischen und ob-ugrischen völker, 1907, s. 49 fig. 39. Den av-
bildade typen förefaller att vara av en ursprungligare konstruktion än 
den bland svenska skogslappar brukliga, i det att rökåsen är kvar i 
sitt ursprungliga läge, trädd genom övre Andarna av sidosträvorna, 
vilka motsvara bågstängerna i bågstångskåtan . 

Ordet liehpa synes ha en motsvarighet både med avseende på 
form och betydelseinnehåll i votj. och syrj. T. I. Itkonen, Lappalais-suo-
inalaisia sanavertailuja s. 71. Journal de la So°. Finno-ougr. XXXII, 3. 

10-443962. Sv. landsmål. 



146 , ISRAEL BRON°. 

Fig, 20. En ›bakvab, liehpa, uppenbarligen använd av vägarbetare vid vägen 
mellan Forsnäs och Satenåive. 

fig. 20. Det har ju endast behövts, att man utbyggt bakvalen 
med en skärm även på motsatta sidan, och sidosektionerna på 
en åskåta ha därmed blivit en verklighet. Sedan har väl utbyg-
gandet till kåta icke mött några större svårigheter. 

Konstruktionen av hjällen (luöpte) i Kurtehk torde framgå 
tillräckligt tydligt av teckningarna på fig. 21 och 22 och förkla-
ringarna till dess-a. På huvudvistena voro hjällarna av betydande 
storlek (se fig. 23). På en del håll hade hjällen vidare utvecklats 
till en skiejja-luöpte. Ett vackert exemplar av en sådan finns i 
.Radnaur, fig. 24 och 25. 

Det fanns emellertid även hjällar av enklare slag, vilka be-
stodo endast av ett golv. De kallades luovve. En sådan har an-
vänts vid 4. Ratkau-kärta. Även fjällapparna ha vintertid använt 
luoveh av 'denna typ' (se fig. 26). Av samma konstruktion var också 
en piltah (pl. piltctkah), en ställning i knähöjd, som användes av 
både fjällappar och skogslappar till förvaring av akjor på läger-
platserna om vintern. 

1) Annars äro fjällapparnas luoveh av en annan konstruktion (jfr 
fig. 29 s. 157). 
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- 
Fig. 21. Konstruktionen av en skogslapsk luöpte (hjäll), ritad efter hjällen i 
Kurtehk. a. De rotfasta stolparna. b. Tvärbjälkarna, som bära upp åsarna, 
på vilka takskägget vilar. c. Tvärbjälkarna, som bära upp golvåsarna. 

d. Skåror i vilka ryggåsen inpassas. Jfr nästa bild. 

Men låt oss återvända till beskrivningen av mjölkningsvallar-
na. Från Kurtehk-gärdet flyttade man till 3. Uhtj-Varka kärta. 
Här fanns en timrad mjölkningshage och en åskåta, som numera 
fallit ihop. Gärdet användes sist 1902. 

Härifrån flyttade man till 4. Ratkau-kärta, där man vanligen 
stannade omkr, tre dagar. Här brukade Iggavuome-lapparna och 
ibland även lapparna från Kuoutelis-landet vid Vargisträsk 
utskilja sina renar, sedan de i Jårpåhk-gärdet tillsammans med 
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_ - 
klet, 

k 

Fig. 22. Den bärande stommen i en skogslapsk luöpte (hjäll). Burtehk. 

Akkajaur-lapparna skilt ut sina renar från Udtja-lapparnas. 
Ratkau-kärta besöktes av författaren. Timmerhagen är i två av-
delningar, av vilka den mindre är 20 m i diameter och den större 
35 m. Här ha även funnits en åskåta, som nu är nästan spårlöst 
borta, och en luovve, av vilken endast de rotfasta stolparna stå 
kvar. Vidare såg jag resterna av ett stängsel kring en hässja, på 
vilken den från vallen bärgade grödan upplagts. Slutligen fanns 
här den tar/os, som avbildats på fig. 11. 

Från Ratkau-kärta flyttade man till 5. Såhke-kärta, där man 
stannade i drygt en veckas tid. Förutom det timrade mjölknings-
gärdet funnos här en åskåta och en liten bod, vilken senare bl. a. 
användes till att förvara matvaror i (mjöl, kött, kaffe, socker), 
som buros hit i förväg. På vallen växte bra med juomo. 
Platsen var sist i användning omkr. år 1900. 

Från Såhke-kärta flyttade man till 6. Pallehk-kärta, där man 
också stannade en veckas tid. Här fanns förutom den timrade 
mjölkhagen även en åskåta. 1 den närbelägna Pallekjaure fiskade 
man abborre, som utgjorde ett gott tillskott till kosten (päbmo-
tuödde). Gärdet var sist i bruk omkr. 1900. 

Härifrån flyttade man till 7. Aitoplähke, där man stannade 
omkring en och en halv vecka. Runtomkring fanns det goda beten 
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Fig, 23. Luöpte i Lillvargisträsk, ett gammalt buvudviste. Måtten äro föl-
jande: höjd 260 cm., längd 380 cm., takets bredd 300 cm., golvets bredd 215 cm. 
Taket består av ett lager av kluvna trästammar jämte ett lager av näver, 

som hålles på sin plats av tunga trästockar. 

i form av sankmarker och myrar. Här funnos en timmerhage, en 
åskåta (s. 143 fig. 17) och en bod samt en hässja med stängsel 
omkring. Gärdet, som var väl bibehållet, var byggt som en oregel-
bunden tiosiding med 20 m:s diameter. Ej långt från hagen finnas 
resterna av ett äldre gärde. Boden stod på två ben och den bä-
rande konstruktionen var av samma art som på en luöpte. Kåtan 
och boden voro byggda före meddelarens tid. Gärdet flyttades 
under hans ungdom. Det var sist i användning omkr. år 1905. 

Från Aitoplähke flyttade man till 8. Tarfe-kärta, där man 
stannade 3-7 dagar, varefter man släppte renarna för hösten. 
Här fanns en timmerhage samt åskåta. Detta gärde var sist i an-
vändning sommaren 1901. 

Flyttningarna skedde aldrig med hjälp av klövjedjur utan 
man bar alla förnödenheter på ryggen. Fjällapparnas klövjning 
betraktades såsom en märkvärdighet. Har klövjning någonsin 
förekommit bland skogslapparna i Arvidsjaur, så har den i varje 
fall fullständigt råkat i glömska. 
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Fig. 24. En skiejja-ltköpte i Radnanr. Utgör ett ytterligare steg i utveck-
lingen av förrådsställningar bland skogslapparna. Spjälorna äro till för att 

hindra lavskrikor att komma ät köttet. 

Sådan var betesgången för sommaren i Akkajaur, på den 
tid då mjölkningen ännu vari full blomstring. Allteftersom denna 
avtog, minskade antalet av de gärden, som voro i bruk under en 
sommar. Sista sommaren (1914), innan mjölkningen helt upphörde, 
användes endast 1. Puoksja- och 2. Kurtehk-gärdena. 

Utläggning på kartan av gamla mjölkningsvallar och skogs-
lappsvisten och nedtecknandet av ännu levande traditioner an-
gående dessa ha varit en av huvuduppgiftrena för mina undersök-
ningar i skogsområdet. Tyvärr medhanns ej allt, och det som är 
kvar utgör, om man även skall uppteckna det viktigaste sägen-
stoffet, som är knutet till de olika lokaliteterna, arbete för säker-
ligen ytterligare några månader. Inte minst de östra delarna av 
Arvidsjaurs socken erbjuda ett intressant studiematerial, men 
svårigheterna att få friska, väl bevarade traditioner äro större här, 
där ju försvenskningen av naturliga skäl fortskridit längst. 
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Fig. 25. Skiejja-luöpte. Radnejaur. Samma som på föregående bild. Hörn- 
stolparna äro uppenbarligen sekundära. Storleken är ungefär densamma som 

på hjällen i Lillvargisträsk, fig. 23. 

Fig. 26. Resterna av en luovve i Rädip-vuopme öster om Kibdnoluokta (se 
kartan). Användes av Barturte-lappar. Den andra stolpen med tvärbjälken 

har fallit och ruttnat bort. 
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4. 

Vi skola bortse från den administrativa indelningen av f j ä 11-
lap p ar nas områden i Pite lappmark i lappbyar och i stället hålla 
oss till den naturliga, av samerna själva använda grupperingen 
efter vår- och höstfjällen. Norr om Pite älv ligga fjällen Kaitsas 
och Arvas, efter vilka gränsen mellan Arjeplog och Jokkmokk 
går. Mellan Pite älv och Skellefte älv ligga Barturte, N jasja och 
Tjidtjak; mellan Skellefte älv och Laisälven sträcker sig Rasj- 

Fig. 27. Njalla, stabur, sammanfogad med tritnaglar av bräder. Luspe, 
Arjeplog. 

viirta, och söder om Laisälven slutligen ligga Svaipa och Bergui 
(Björkfjället), vilken senare bildar gräns mellan Arjeplog och Sor-
sele socknar. Dessa fjäll äro de östligaste utlöparna av det sam-
manhängande fjällområdet i väster. Vid dessa östliga fjäll ligga 
lapparnas höst- och vårvisten strax nedanför trädgränsen i 
björkskogsbältet. De och skogarna närmast intill dem utgjorde 
de områden inom fjällapparnas vidsträckta flyttningsgebit, där 
de och deras renar så att säga kände sig mest hemmastadda. 
Här föddes kalvarna, och här höllo renarna till under parnings- 
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tiden. De flesta skiljningarna mellan de olika husbönderna ut-
fördes här. Här lågo fiskevattnen och här hade man byggt sig 
fasta kåtor, där man bodde under förvåren, då vajorna kalvade, 
under senvåren; då kalvarna växte sig starka nog att orka följa 
med vid den långa flyttningen till sommarlandet på ömse sidor 
om norska gränsen, samt om hösten, då det mjölkades flitigt 
utom under den livligaste parningstiden (spauhte-rakat), som 
sträckte sig över drygt första hälften av oktober månad. 1 detta 
område lågo också de flesta av fjällapparnas gamla skatteland, 
vilkas gränser de äldsta nu levande samerna ännu kunna peka 
ut. Ortnamnen ligga också tätast på höst- och vårlandet men 
bli färre pr ytenhet österut och västerut efter flyttningsvägen. 
Höst och vårlandet var sålunda fjällapparnas egentliga hemland. 

Jag har funnit det lämpligast att låta en av mina meddelare 
från Barturte själv berätta om renskötseln under olika årstider, 
sådan den bedrevs i hans hemtrakt vid tiden omkring 1900, 
då den gamla intensiva renskötseln ännu var relativt oanfrätt. 
Det må påpekas, att meddelaren här icke ger en uttömmande 
och i sina olika moment väl avvägd beskrivning av rennomadens 
arbetsår. Vissa delar av arbetet, såsom t. ex. mj ökningen och 
mjölkens tillvaratagande och i samband därmed sommarhaltårets 
renskötsel ha blivit skildrade rätt ingående, likaså kalvningen 
och renskötarens åtgärder därvid, medan vinterhalvåret har fått 
en mera summarisk redogörelse.' Å andra sidan har också sådant 
kommit med, som icke i strängare bemärkelse hör till renskötseln, 
såsom t. ex. den rätt så ingående beskrivningen av renens oestri-
der. Skildringen i sin helhet är en översättning och med lätt 
hand gjord bearbetning av uppteckningar på lapska, och den 
torde såsom sådan ha ett visst dokumentariskt värde. Med tanke 
härpå har jag i mycket stor utsträckning tagit med de tekniska 
termerna samt ord, uttryck och satser på lapska, som väl beskriva 
en viss situation och samtidigt i sig själva äro karakteristiska 
för dialekten.2  

Renmärkningen, som ju är en mycket viktig del av rensköta-
rens arbete, har tyvärr icke kommit med. 

2) Meddelaren, som är den ende kvarlevande nomaden på Barturte 
av Barturte-lapparnas gamla nomadstam, har förr haft sitt huvudviste i 
Påråhk (se kartan), men har numera för fiskets skull förlagt höst- och 
vårvistet till Luspe vid östra ändan av Partaur. Beträffande ortnamnen, 
se kartan vid s. 194 och teckenförklaringarna till denna. 
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5. 
Skildringen börjar med östflyttningen från höst- och vårvistet. 
»Om hösten, då sjöarna fröso till, flyttade vi efter Barturt- 

valle österut och ned genom skåran (kurra) vid Kartehk till Rtidips 

Fig. 28. Resterna av ett timrat renstängsel över Räaip-vnopme från Kibdno-
lnokta till västra ändan av Rappen-sjön. Det användes om våren efter kalv-
ningen att ha vajhjorden bakom, tills det blev tid att flytta till högfjällen. 

skog öster om Kibdnoluokta. Här stannade vi till inemot jul och 
ibland över jul. Kåtorna hade vi vid västra ändan av Rappen-
sjön. När Stuorkime-lapparna kommo flyttande ;efter teggekas, 
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drogo vi oss sakta undan dem österut efter Väddu-tjavelg norr 
om Rappen-sjön och kommo så småningom till trakterna av 
Mattaur, Tallnäs (Pietsastak), Gallaure och Bårgå-sjön. Från 
Bårgå-sjön kunde vi avbeta Råvvemuötke. Ibland stod kåtan 
hela vintern eller ända till två å tre månader på ett enda ställe, 
då nämligen platsen var väl vald och betet gott. Råvvemuötke 
samt Skerutj voro Barturte-lapparnas bästa vintermarker i de 
västliga skogarna. De bestod° av käl-land (kielas-lantah) och små 
flata tallhedar (smaves kuölpanatjah), och det fanns gott om lav 
på dessa. 

Men när betet var dåligt och hjordarna stora, måste Barturte-
lapparna flytta längre mot öster. Flyttningsvägen gick förbi 
Forsnäs, och man avbetade Puoksja-varre, Akkavarre, Labtje-
varre, Iggavuopme samt norra sidan av Kuollejaur och Vargisån 
(Stuor-varka) Katjavarre, Plidga och Auravarre ända till de 
båda Låmenåiveh. Min farbror (iehkerauhke), som hade en stor 
renhjord, brukade ofta vara på dessa marker. 

Andra av de gamla Barturte-lapparna flyttade till trakten av 
Nausta i Jokkmokk, och gamle Snunk (tulutj Snunka), som också 
var en av dem, flyttade ända till Uvhåhke, som ligger långt i 
öster på norra sidan av Pite älv. Den beryktade stortjuven 
(tu/utj muitulis stuor suolah) Snuhpa, som levde långt före min 
farbror, flyttade också till Auravarre om vintern och hade en 
fast kåta (laute-kåhte) på västra sluttningen av detta berg.' 

För en del av dessa marker skattade skogslapparna till 
kronan. Den västligaste skogslappen hette Bårgå. Till hans skatte-
land hörde bland annat Bårgå puöuta.2  Bängsa2  var en annan 
skogslapp, som bodde vid Akkajaur, och ännu längre mot öster 
hade Strandberg sina boplatser (stadoh) vid Kuoutelisjaure norr 
om Vargisån. Många skogslappar voro stora renägare (iello-
niehekh). 

När samerna från Barturte kommo till skogslandet och be-
tade sina renar på skogslapparnas skatteland (vuoutehk-adjai 

Av andra meddelare har förf. hört, att fjällappar haft fasta 
kåtor även i Kuoutelis-vuopme i närheten av Kuoutelis-jaure. 

Puöuta kallas ett berg inom det egentliga skogsområdet, som 
höjer sig över trädgränsen. Gubben Bårgå hade inflyttat från Arvids-
jaurs socken och skulle ha fått sitt namn efter Bårgå puöuta (enl. upp-
gifter, som jag fått i Sjnjierra). 

Se e. 128 not 3. 
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skahtelantain kuotohtin), måste de betala för betningen till skatte-
bönderna (vertijin tullit jala tullistit ska hte-puntiita kuotohtieme 
clutåst). Min farbror (Pier-iekatjan) berättade, att när han ibland 
då betet var dåligt på lågmarkerna (vuöllatakain) vid östflytt-
ningen, måste sätta sin hjord på Bårgå puöuta över en eller ett 
par nätter, betalade han till gubben Bårgå en speciedaler (pieh-
kahk) i betesavgift. Och en av Lars Bengtssons (Bängsas) söner 
i Akkajaur berättade för mig, att så fort Barturte-lapparna 
kommo på hans faders skatteland, uppsökte de denne, bjödo på 
en sup och fingo tillåtelse att beta hjorden på hans skatteland. 
Och när det så började lida mot vårvintern, erlade var och en 
av de rikaste husbönderna en renko utan kalv (råtno) eller en 
otämjd oxe (svailehle) i betalning för vinterns betning. Den 
gamla tidens lappar, även de rika, voro mycket noga med att 
icke gå andras rätt för när (tulutj sameh lin alvos varrokah njärte-
mist nuppiit), och därför vidmakthölls också god ordning bland 
dem (ja taste vanj puorre urdnik pisoi sämii kaskan). 

Om snön blev seg (tsievoi) på vårvintern, var det bättre på. 
de östliga markerna. Här fanns ju mera lav på träd och träd-
stammar (katna), och renarna kunde beta dessa lavar (kanastit) 
och klara sig även om de inte kommo åt mark-laven (ietnamis-
viste). 

Då betet var gott, stannade man i skogslandet till sent 
på vårvintern. Om det då plötsligt blev tö, måste man flytta 
genom blötsnö och smältvatten (sluhtai ja uvluhii tjada jåhtet). 
Någon gång hände det, att man blev överraskad av barmark 
(pevlui jala pevluhtalai), medan man ännu befann sig långt i 
öster. Detta hände t. ex. en gång gamle Snunk. Han hade kom-
mit till trakten av Forsnäs, då snön tog slut, och han måste 
då i all hast bygga en sjcivvei, ett slags skjul, på Vuonatj-kuölpan 
vid Pite älv ej långt från Forsnäs, lämna akjorna med det mesta 
av flyttsakerna där och medtaga endast det allra nödvändigaste 
till vår- och höstvistet vid Vuoktanj. 

Till vårt höst- och vårvistet i Påråk kommo vi i början av 
maj, strax innan eller just som kalvningen började. Enstaka vajor 
kalvade dock långt före de andra, de tidigaste redan i slutet av 
april ett par veckor före huvudmassan av renkor. Sådana tidiga 
vajor kallades ranahkah (sg. ranahk). 
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Fig. 29. En fjällapsk luovve, hjäll, byggd av klykstänger och åsar mot en 
björk. Lägret vid Parkajanre på gränsen mellan Arjeplogs och Jokkmokks 

socknar. 

6. 
Under hela kalvningen vallade vi hjorden. Om det inte 

fanns rovdjur, behövde vi visserligen inte vakta under natten, 
men varje morgon begåvo vi oss tidigt med solen till hjorden 
och stannade där, tills skaren tinade upp (tisik sieblahtii), och 
det var vanligen redan kväll, när vi återkommo. Ibland när 
skaren var hård, måste vi dock vakta hela natten. Det var för 
smårenarnas (luovas) skull, som gärna ville ströva vitt omkring 
(åssjot ja vahtjot). 

En alldeles nyfödd ännu fuktig renkalv kalla vi sjnjäblo 
eller sjnjabla miesse.1  Då den torkat och hämtat sig så mycket, 
att den kan stå på egna ben, kallas den njäblo. Förr var man 
mycket noga med att icke för fort driva en vaj-hjord med späd-
kalvar (varrokah liimeh njäblo m,iesakiina spaita mannamist). 

töföre ville vi knappast röra den. På skare gingo dock även späd-
kalvar ganska fort. 

1) Jfr verbet sjnjablat 'bli genomvåt'. 
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När kalven är en tre å fyra dagar gammal, kallas den kämpom-
miesse, och nu är den så kraftig, att den ledigt följer modern, 
då denna inte springer. En två tre veckor gammal kalv kallas 
tjalkahk-miesse eller endast tjalkahk. Den är nu så kraftig, att 
den ledigt skulle kunna vada i blötsnö. Vid den tiden har dock 
den mesta snön smält bort. Vi brukade nu föra vaj-hjorden med 
kalvarna till skogslandet, och man brukade säga, att gräset nu 
var så stort, att renen kunde hutta sig till det (juo /ä tät täle 
vuomen hapsahtak jak snuöhte jala snaske). 

Ordet tjalkahk använde man om kalven till inemot mid-
sommar, då myggen begynte flyga omkring och hjorden började 
samlas. Efter hårfärgen kallas kalven röd-kalv, rupsis miesse, 
till strax efter midsommar eller början av juli. Därefter kallas 
den ruotsahk-miesse, emedan den då börjar ömsa håret. Det 
namnet bär den, tills den blir fullhårig i augusti, då den kallas 
pilsa miesse. Senare på hösten kallas den pårke miesse, då pälsen 
blivit tjockare och håret längre. 

Miesse kallas renen, tills den är ett år gammal och nya 
kalvar födas, då den får namnet remsti eller tjierbmak. Vi brukade 
nog helst använda det förra ordet (remstin, hau mijah vikkahtii-
meh hållåt). När en vaja kalvat, driver hon ettåringen ifrån sig. 
Det var riktigt krig ibland. Ettåringen var envis och försökte 
komma åt att klappa till spädkalven. 

Då nu ettåringarna blivit bortdrivna av mödrarna, samlade 
de sig i kanten av renhj orden, vanligen den västra. De trådde 
västöver, och därför måste man ständigt vända dem västerifrån 
österut (vattseltit allelist). Och dumma voro de. De tycktes över-
huvudtaget inte känna till något annat väderstreck än väster. 
Inte heller kom vi någon vart med hjälp av hundar, trots att vi 
på den tiden hade goda renhundar (ihki lin tät tulutj sjuvunah). 
Då vi bussade hunden på dem, sprang den ene hit och den andre 
dit, varpå de ställde sig att glo på varandra och på hunden. — 
Nå, när de nya kalvarna blevo kraftigare (tjälkin), fingo ett-
åringarna åter komma in i vaj-hjorden. 

Men det fanns också unga mödrar, som övergå vo spädkalven 
för ettåringen. Dem kallade vi tjierbmak-ätne. Sådana vajor åter, 
som till synes utan anledning övergåvo (pirkin inf. parkat) kalven, 
kallade vi suöhpa. En gång botade jag en dylik suöhpa. Hon 
kalvade, när hjorden låg och vilade vid midnatt. Då kalven kom 
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ut och låg på marken, sprang hon ifrån den. Det var just vid den 
tiden på natten, då hjorden hade börjat dra i väg från vilostället. 
Jag vände hjorden, infångade vajan och tjudrade henne vid 
kalven. Hon stod där i minst tjugo minuter utan att bry sig om 
den. Till slut började hon dock slicka den, och då vaknade mo-
derskärleken och hon tog hand om kalven. Senare på hösten. 
brukade vi slakta sådana vajor, som hade visat sig vilja överge 
kalven. Ja, det var ju så förr, att vi alltid togo de sämsta renarna 
till slakt. Därför gick också hjorden framåt och förökades (ja 
taste vanj iello kuotsai tålen). 

En vaja åter, som visserligen syntes älska kalven men likväl 
inte tillät den dia, kallades tjudka. Vi brukade bota sådana 
genom att från juvret plocka bort hår, som kittlade, då kalven 
skulle dia. 

Eftersom vi börjat tala om kalvningen och allt vad därtill 
hör, så skall jag berätta, hur det var under dåliga år, då kalven 
var kraftlös och mager och hade hål kring naveln, raike-nahpe, 
då den föddes, så att det kom ut luft genom hålet, då den an-
dades. Vi brukade knyta igen hålet med en tråd eller sy ihop 
det, om det var stort. Det helades fort, och redan dagen därpå 
sprang kalven. Med raike-nahpe följde ofta ett fel, som vi kallade 
tåptjå. Det bestod däri, att bröstet var liksom hoptryckt från 
sidorna; bröstsidorna föreföllo att vara hopväxta inuti, så att 
kalven hade svårt att andas. Vi botade detta fel genom att för-
siktigt trycka bröstet måb framifrån eller rättare sagt underifrån, 
så att det utvidgade sig på bredden. Likaledes under dåliga år 
och isynnerhet då det fanns gott om råttor hände det, att kalven 
hade hål genom gommen, raike-kuopme. De gamla ansågo, att 
det förorsakades av råttsmuts, som kalvarna fingo i sig, då de 
betade (sjnjiera måivest tat påhta). 

Mahtsehk kallades åter en sådan vaja, som hade kalven i 
fel läge eller dubbelvikt och därför inte kunde framföda den. 
Detta var ganska vanligt, då vintern varit snörik (kaset talve) och 
snön på våren varit av sådan beskaffenhet, att den varken bar eller 
brast (tsaskahktak, triepkatak). Om nu hjorden blev skrämd och 
vajorna måste springa mycket under den närmaste tiden före 
kalvningen, rubbades kalven i sitt naturliga läge och blev dubbel-
vikt (måhkohkatjan sjattai), och ofta stack endast ett ben ut (kihtjahii 
ulkus). Då måste man föra in handen och riva sönder kalven, 
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om den nämligen hade börjat ruttna, eller i annat fall ta en 
kniv i nypan, skära sönder kalven och taga ut den bit för bit. Och 
vajorna, som vi behandlade så, levde igenom, men vi brukade 
nog slakta dem på hösten, emedan vi fruktade, att de hade tagit 
skada. Det var mest unga vajor (vuonjal-altoh), som råkade ut 
för denna åkomma. Jag tror, att de äldre vajorna voro mera 
försiktiga. 

När nu kalvarna blivit starka (tjalkam) och gräset börjat 
spira i skogarna, förde vi renarna till Kuoutelis-tjavelk. Anders 
Nilsson Bassem släppte sina renar i skogarna på solsidan av 
Barturt-valle, och Väpsa-strömmen förhindrade sammanbland-
ning mellan hans och våra renar. Under loppet av ett par tre 
veckor återkommo renarna av sig själva. Nu måste vi vakta 
oupphörligt, så att inga spridda flockar skulle slippa igenom 
västerut mot högfjällen. På så sätt samlades hjorden liksom 
av sig själv, och nu började vi valla den natt och dag. 

Så var det redan midsommar, myggen började flyga och 
tiden för västflyttningen var inne (alas-jåhtam-aike lii kietai 
sinne). Uppbrottet berodde på hur tidig våren var. Varma vårar 
flyttade vi långt före midsommar. Jag minns t. ex. en vår, då 
min svärfar och jag midsommardagen redan voro i Kustar. Ibland 
förlorade vi envisa oxrenar (tjahkahk årrait) västerut och måste 
flytta tidigare för deras skull. 

Anders Nilsson Bassem, hos vilken jag i min ungdom var 
dräng, flyttade på nordsidan av Barturte till Maranj, där 
han kom på samma raidstig som vi. Därifrån använde vi sålunda 
gemensam flyttningsväg, ända tills vi kommo över norska gränsen, 
då våra stigar åter skildes och vi drogo var och en till sina bo-
platser och betesmarker. På flyttningsvägarna fanns det bestämda 
lägerställen (luöitaläm-sajeh eller luoitahtakah), som voro förlagda 
till sådana platser, där renarna trivdes (jfr kartan vid s. 194). På 
varje lägerställe hade vi kåta-stänger, d. v. s. bågstänger och 
tältstänger (åtnårasah resp. tiehkakah). Tältdukarna förde vi med 
oss. Längden av varje flytthåll (jåhtem-kaska, jåtos) var så av-
passad, att klövjehärkarna ledigt skulle orka fram. När det var 
brått och vi hade gott om klövjeoxar, flyttade vi två till tre 
flytthåll i ett kör, innan vi slogo upp kåtan. Naturligtvis vilade vi 
oss på varje lägerställe och bytte klövjehärkar och läto hjorden 
beta en stund. 
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Här skall jag räkna upp Bassems1  lägerställen. Från vår- och 
höstvistet, som låg på solsidan av Barturte mittemot östslutt-
ningen av Turpun (Turpun-luleltis) flyttade han tvärs över Bar-
turte till nordsidan och vidare till Muottahk. Därifrån flyttade han 
till Väpsa-passet (Viepsa kurrai), därifrån till Jålle, därifrån till 
Kaise njuonne, därifrån till Kibdna låpme, därifrån till Tjieloh, 
därifrån över Tjielo njuonne till Stab o lahpa i Ikesvagge. Här stan-
nade han några veckor. 1kesvagge och Siktim-skogen utefter 
sörsidan av Mavasjaur äro nämligen gräsrika marker. Till Sik-
tim-skogen drevo vi hjorden, när det var dåligt väder. På 
morgonen sprang någon till den trånga passagen mitt emot västra 
andan av Mavasjaur och motade den. Hjorden fick ströva om-
kring i frihet i den trånga skogen. 

Vackra vårar mjölkade vi något redan vid midsommartid 
och fortsatte därmed så smått under hela västflyttningen; åt-
minstone kaffegrädde mjölkades (kaffa-vilekatasau mii kuit putjii-
mäh). Först i Ikesvagge började dock mjölkningen på allvar. Vi 
gjorde ost, rökte den och lämnade den i Stab o lahpa, en utskjutande 
berghäll, under vilken vi hade iordningställt en förrådsplats. 

Från lägerplatsen vid Stab ° lahpa flyttade vi till Skårv å 
sliado, som också låg i Ikesvagge. Därifrån flyttade vi till Sieite 
vagge, där vi stannade några dagar och mjölkade. Det var en 
trång dal. Det lilla berget mellan Sieite vagge och Ikesjaur kallas 
Sieitatj, vilket betyder den lilla seit e n. I forna tider har 
man visst dyrkat hela berget, enligt vad de gamla berätta. från 
Sieite vagge flyttade vi till Tåresvagge vid västra ändan av Ikes-
jaur. Här stannade vi också några dagar och hade hjorden om-
växlande på Juoksahk söder om Ikesjaur och norrut på Saulo 
mellan denna sjö och Mavasjaur. 

Tåresvagge ligger alldeles vid norska gränsen. Därifrån flyt-
tade vi nästan utan uppehåll till sommarboplatserna i Laipe-

'putilta och Kuikul på den norska sidan. Men däremellan funnos 
lägerplatserna Kä,cide-14pt4, Alkaladde, Sadde-kiehtje eller Lassohk-
jåhkå-kacide och Rissja-kurra. Det tog en tid av tre veckor att 

-flytta från vår- och höstvisterna till sommarboplatserna (kiesse-
uruhtakaita). 1 mitten Evir juli månad voro vi framme. 1 Norge 
Matades vi två månader, och varenda dag, då vädret tillät, 

i) Se kartan vid s. 194. 
11-443952. Sv. landsmål. 
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mjölkade vi (ja te lä akte,t påhtjem tau aikev, ku pär talke pajai). 
Vi hade inga mjölkningsgärden. 1 svalt väder (kallon) mjölkade 
vi på någon backe och i varmt väder (pahkan) på någon snöfläck 
(tsuöptsa). 

På de väl avgränsade betesmarkerna i Norge behövde vi 
inte alltid valla renarna. Vi behövde inte ens alltid följa hjorden 
på bet om kvällen, när den lämnade mjölkningsplatsen, vilket 
annars var regel. Men tidigt om morgonen, samtidigt med solen, 
måste vi stiga upp och gå till renarna, innan de började springa 
för värmen (åutål ku palkalii). Om de hunno börja rusa mot 
vinden, innan vallaren kom, var det sedan svårt att få kontroll 
över dem. Vid 10- eller 11-tiden — i svalt väder vanligen något 
senare — fördes hjorden av samlingsmanskapet till den överens-
komna mjölkningsplatsen, som vi vanligen bytte från dag till dag. 

Till mjölkningsplatsen kom kåtafolket med mjölkkärlen och 
med mat och kaffe. Och sedan samlingsmanskapet fått sig litet 
till livs, började mjölkningen, som räckte till inemot kl. 4 på 
aftonen. Det blev nu fråga om i hur många lag vi skulle mjölka 
(kallev sajev kalkaimäh påht jet, eg. på hur många ställen vi skulle 
mjölka). Gamla tama renkor kunde man mjölka ensam, men när 
man skulle tämja unga vajor (a. sg. vuon jal-altoit), måste man vara 
två, en som infångade och höll vajan och en som mjölkade den. 
Min hustru och jag mjölkade för det mesta ensamma på var sitt 
håll (kuoktev sajev putjämän). Se våra vajor voro mycket tama. 
När man var två vid mjölkningen, använde vi vanligen nahpe; 
tjalmas användes då man mjölkade ensam. Man satte fast tjalmas 
under bältet eller höll den mellan tänderna, då man skulle in-
fånga renkon. Sedan man fått fast denna (tibrihtam), satte man 
nosgrimma på den (njuonohtiimeh)' och mjölkade den från höger 
sida. Vi närmade oss alltid renen från höger sida, då vi skulle 
sätta på den grimma, mjölka, klövja eller sela den. Den gamla 
tidens tama vajor stodo stilla och syntes t. o. m. tycka om, när 
man mjölkade dem, alldeles som getter. 

Någon enstaka gång smorde vi med färsk renlort spenarna 
på vajor, vilkas kalvar voro svåra på att dia (Nakan pale såmes 
njimu mesii etniit siktatin). Den fasttorkade spillningen krossades 
och skrapades bort med handen, strax innan man skulle mjölka. 

1) Jfr fig. 9 s. 135. 
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Fig. 30. Mjölkningsattiralj. Överst fyra ostformar av trä, skahpoh. I undre 
raden en ostform av rottågor, Vävt), en ostskål eller, rättare sagt, ystningsskål, 
vuösta-karre, samt tre mjölkstävor, nahpeh. Underst en kittel för ystning, 

vuösta-klibdne. Lnspe, Arjeplog. 

Men vi använde oss icke ofta av smörjning. Man sade, att juvret 
blev löst och utan styrsel (sjlåbdnjåkii) därav och att vajan 
sinade. Jag har också hört, att lapparna förr i tiden k ä vla d el. 
(skretvvastillin) kalvarna. Men det var visst endast fattigt folk som 
måste göra det, sådana som hade endast ett par tre tiotal vajor 
(kuökte jakt kålbmå tsiehkeh) för att på så sätt kunna samla ett 
förråd av ost till vintern (vajah kilkin ienap vuostatjiit taivai 
tuksistit). 

Till att fånga vajor under möjlkningen använde man ännu 
i mitt minne kasttömmar snodda av rottågor (viettehkah). De 
vecklade ut sig bra (kalketah lin tcth), snodde inte ihop sig och blevo 
inte heller mjuka och utan styrsel, när de blevo våta. Nu finns 
det väl knappast någon, som kan sno rep och tömmar av rot-
tågor. Helt annat var det förr, då kvinnor brukade ha med sig en 
slända (påtnjåm-muorra, snoträ) och en knippe rottågor (vietteh) 
under bältet och sno på en töm, medan de gingo och vallade renar. 

1) Jfr s. 134 not 1. 
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Naturligtvis kunde de inte göra det, när de voro ute för att 
samla renar, ty det blev vanligen mycket mera att springa då. 

När renarna började ge sig i väg från snöfläcken eller backen, 
där den varit samlad för mjölkning, följde ett par personer med 
och vallade den till mörkningen (sjevdnjihtin) utom då betes-
marken var naturligt avgränsad, såsom fallet var på många ställen 
i Norge, då hjorden, såsom vi sett, fick röra sig helt på egen hand 
till ljusningen. Det övriga folket gick hem med mjölken och gjorde 
ost av den. Mjölken uppvärmdes en aning (liekkatuvvui), varefter 
löpe tillsattes. 

Löpet förvarade vi i en särskild kagge, som kallades misso-
kagga, och vi tillagade den på följande sätt. Magen av en späd-
kalv, som förolyckats eller övergivits av modern och måst slaktas, 
torkades med innehållet (som kallas kasse). Så kokade vi buljong 
på avskavda torrköttben och hällde den i misso-kagga och karvade 
den torkade kalvmagen i kaggen. Sedan bitarna upplösts i bul-
jongen, var löpet färdigt och kunde användas. Vi brukade sedan 
utdryga löpet med vassla. 

Sedan- mjölken löpnat (lähpim), öste vi ostmassan i formar 
av trä (skahpoh) eller hopflätade rottågor (tieivoh, jfr fig. 30), 
pressade genom upprepade tryckningar med handen ut vasslan i 
en särskild härför avsedd skål (teptjun vuösta-kare sinne ja på-
tjestin missov) och hällde vasslan tillbaka i kitteln. Vi hade fleia 
ostformar av olika storlekar. Sedan de fyllts med pressad ost-
massa, staplades de ovanpå varandra i ostskålen, den minsta 
underst och den största överst. På den översta lades ett lock och 
en tyngd. På så sätt pressades ytterligare vassla ur ostarna 
(vuotioi misso). Den kallades vuotjah, och den hälldes i löpkaggen. 
Vasslan i kitteln kokade vi. Därvid avskiljde sig först en vit, 
lös ostmassa, som vi kallade tjuvhko. Fortsatte man att koka 
vasslan, övergick det mesta av den till en brungul ostnaassa, som 
kallades kamar. Den åts med bröd. Det blev emellertid kvar 
ytterligare en aning vassla, som var klar som buljong. Den drueko 
vi och fuktade strupen med, då vi åto kamar. Det som blev över 
av tjuvhko och kamar, samlade vi i nätmagar, som vi torkade och 
bundo ihop i knippen (kiemartalaimäh tjalmas-kiepmarin) och 
sparade till vintern. 

Ostformarna (tieivoh och skahpoh) voro gjorda efter priset 
på de olika oststorlekarna. De största ostarna kostade tre kronor 
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och voro ungefär ett och ett halvt kvarter l tvärs över från kant 
till kant och en och en halv tum tjocka. Så fanns det mindre ostar, 
som såldes för två kronor, en och femti, en krona, femtio öre 
och de minsta, som kallades tjui/o och voro avsedda för barn, 
för 25 öre. Och norrmännen kände till de olika storlekarna och 
begärde dem efter priset, och de brukade säga: »Ha dock nå julost?» 

Ja, renost var nästan som pengar. För den köpte vi alla 
förnödenheter, som vi behövde under sommarvistelsen i Norge och 
under östflyttningen till Sverige, mjöl, kaffe och socker samt 
täcken och vadmal till kläder och så brännvin inte att förglömma. 

All ost, som vi gjorde på boplatserna i Norge, avyttrade vi 
i Norge. Inte en enda ost följde oss, när vi bröto upp för flyttning 
till Sverige. Men vi mjölkade ju flitigt under östflyttningen, och 
så hade vi ju ostarna, som vi lämnat på lägerställena, då vi 
flyttade västöver. 1 Kustar stannade vi ett par veckor och mjöl-
kade, och på de egentliga höstmarkerna mjölkade vi ända till 
parningstiden i början av oktober, då vi släppte renarna. När 
brunsten blev mindre häftig (rakat slatkehti) i mitten av oktober 
eller något senare, togo vi renarna åter i vård och mjölkade, tills 
renkorna sinade vid helgamäss-tiden (pasahtis-ptaii). Då det blev 
kallt på hösten, läto vi mjölken frysa i våmmar och nätmagar (kalb-
metiime mielkev tjuivii tjalbmasii sisa). Vi måste ibland slakta 
gamla oxar bara för att få .våmmar och nätmagar, i vilka man 
kunde samla mjölk. Våmmarna hade man på en risbädd på laven; 
de höllo nämligen inte att hänga upp. Så hade vi mjölk också i 
ett slags långa kaggar, som voro urholkade i ett stycke och 
försedda med bottnar i ändarna. 

Den frusna mjölken kallades kalmah. När vi flyttade öst-
över från höstvistet, hade vi flera akjor fulla med frusen mjölk 
och andra mjölkprodukter (mielkos). Den frusna mjölken använde 
vi mest som sovel på bröd och som kaffegrädde. Den räckte ända 
till vårvintern, då vi flyttade västöver, och när vi återkommo 
till vår- och höstvistet, hade vi också där mjölk, som vi hade lämnat 
i »staburar» (njalah) och bodar, då vi på hösten flyttade östöver. 

Vi brukade också blanda kvanne (påskå, Angelica) i ren-
mjölken. Vi hade någon god vän bland de bofasta lapparna i 

1) Ett kvarter, kuörta, var för lapparna måttet mellan tummen 
och pekfingret, när dessa fingrar äro utsträckta. 
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Sverige, som vi vidtalade att samla kvanne åt oss och koka 
färdigt, tills vi kommo tillbaka från sommarlandet; alla växter hade 
ju för länge sedan vissnat, då vi återkommo till höstvistena. 
Man måste ta kvannen, innan blomknoppen (påskån-åive) öpp-
nar sig och stjälken (påskå) börjar bli övermogen och hård (takta). 
Stjälken och blomknoppen skuros i bitar och kokades i lite vatten. 
Spadet hälldes sedan bort och kvannen (krasse) sattes i kaggar. 
Blandningen av mjölk och kvanne kallades krasse-mälke. Den 
gjordes av lika delar mjölk och kvanne; ja, hade man gott om 
mjölk, gjordes mjölkhalten större (takaimäh inelkusubbon). Även 
juomo (sj ra, Rumex) kokade vi och blandade i mjölken, men 
nästan bara om sommaren i högfjällen, och vi brukade aldrig 
spara juomo-mjölk över vintern, såsom vi gjorde med kvanne-
blandningen; den ville nämligen inte hålla.utan möglade gärna. 

Vi brukade också kärna smör av renmjölken, särskilt om 
hösten. Den kallades fierrom-vuodja, och den kärnades i en liten 
låg kärna, som vi låtit någon bonde göra. Det var dock mera 
sällan vi gjorde smör och endast när vi hade mycket gott om 
mjölk. Av kärnmjölken gjorde vi ett slags ost, som kallades 
fierrom -vuösta. 

Med renost gjorde vi förresten affärer även i Sverige. En del 
köpte sig av rikare lappar. slaktrenar (pebmus-svailehkiit ja 
-rånoit) för renost. Så gjorde jag ibland. Lars Sjaggo (Sjaggo 
4änsi) från Arvas-fjället brukade om höstarna besöka oss och 
taga med sig hela bördor av ost, för vilken han sedan lämnade 
mig renar i utbyte. 

Renost användes även som medicin. Då vi hade ont i bröstet, 
snuva eller hosta (ku almatj lii vuobtaist, snuopast jala kåsåhtasast), 
karvade vi renost i vatten, kokade upp den och drucko buljongen. 
Denna var för övrigt bra även mot magont. 

Så var renmjölk lapparnas förnämsta mat i gamla tider, och 
man brukade säga: »Det vi få av våra kära vajor är nog i alla fall 
det allra bästa.» (Te lii alto mälke tulutj sämii åivamus päbmo, ja 
pruvhkujin, hållåt: detjami ältutjii ådjåkatj sä lä täl liik kaik 
puriimus»). 

Men vi ha ju alldeles glömt bort att tala om renbroms, mygg 
och annat flygande otyg, som plågar renen men samtidigt är till 
hjälp, då det gäller att hålla hop renarna. Värst var renbrorasen, 
och det finns två sorter av den. Den ena kalla vi snumpähk (näs- 
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styngen, näsbromsen, Oephenomyia trompe), som flyger omkring 
(halahtalla) invid renens nos och i ett lämpligt ögonblick sprutar 
in larver (paika trisaht sätkimiit) i näsborrarna. Renen försöker 
nysa ut dem, men larverna ha redan följt med andedräkten och 
satt sig fast i svalget (kales-maddakiita), där de sitta hela vintern 
och växa. Om våren, när de äro fullväxta, nyser och frustar 
renen ut dem (snussu ja trussu jala kasneht ulkus). Man hör då ett 
ständigt nysande och frustande, isynnerhet då renarna äro sam-
lade till midnattsvilan (idja-tjecrk-livva). Och när renarna ha lämnat 
vilostället, ligger det fullt av larver på marken. Ibland, när den 
föregående sommaren varit varm, händer det, att nässty-  ngens 
larver dräpa mindre renar. Värst utsatta voro ettåringarna (rem-
stih). De magrade och kunde få luftstrupen igentäppt av larver 
och kvävdes till döds, om man inte upptäckte dem i tid. Vi brukade 
trycka och krama dem under halsen, så att de flesta larver kros-
sades (ienatjumos mutkiitii); jag tror också, att det därvid liksom 
samlades mera blodvatten (vuölsje, väl närmast 'vävnadsvätska') 
kring larverna, så att de lossnade lättare och kunde nysas ut. 

Den andra sorten kallade vi vanligen endast slautja (ren-
bromsen, renstynget, kormflugan, Oedemagena tarandi), men om 
vi t. ex. sade: »I dag är det förskräckligt mycket pituhk», då menade 
vi bägge sorterna. På slautja avsmalnar bakändan liksom till ett 
spjut, och med den skiter den, när den sätter sig på renen. Vi 
tro, att den sticker in bakändan i det översta lagret av huden 
(tsah,ka patau are sisa). En har ju sett på nära håll, när en korm-
fluga sätter sig på (seivu) en tamoxe. 1 det ögonblick den sätter 
sig, är renen ännu lugn. Men när den sticker in baken i pälsen, 
blir renen liksom tokig (härke pär taisal) och ristar sig våldsanit, 
och huden omkring det stungna stället liksom spritter eller darrar 
(svarra). Och så blir det larver (kurbmah), som växa under huden 
eller rättare sagt mellan huden och hinnorna (tsuödtsa) under 
huden. På våren äro en del larver lillfingertjocka. När renen 
är mager av dåligt bete, har larven liksom mera kraft. På en del 
ettåringar varas då båda sidorna av korsryggen. Men på full-
växta renar har kroppen större motståndskraft. Och när renen 
är fet, torkar larven liksom ihop i sitt hål, och det syns, att den 
inte har makt att växa. 

Då larven är fullväxt, faller den ut ur sitt hål och är då i 
ett slags fodral (tet lä vani kunik sida-dåsa sinne). Antagligen blir 
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det nu en broms inne i skalet. En har ju sett, när en efter en tid 
kommit till ett ställe, där renen vilat sig, att det varit fullt på 
marken av tomma skal med en öppning i ena ändan. Så en förstår 
ju, att det är liksom ett äggskal, som blivit kvar, sedan ungen 
farit ut. 

Nå, nog pinar myggen också renen, isynnerhet klövjeoxar. 
Renen är ju korthårig (sjnjiltjan) under sommaren. Myggen sätter 
sig i klungor på buken och i kanterna på ögonlocken, så att 
renen måste gå med halvslutna ögon. 

— Och så gick sommaren. De boplatser, på vilka vi stannade 
längst, voro som sagt Laipe-puölta och Kuikul. Till de översta 
gårdarna var det från dessa visten endast några få kilometer, och 
det gick knappast en dag utan att vi träffade åborna. (Idtjä sa täl 
åpå päive manah, ku idtjiimäh vuöidnaläh tai häibmolatjai). Vi 
kände varandra mycket väl och voro goda vänner. De besökte 
oss och vi besökte dem nästan dagligen. Nå, en del åbor voro 
ju också av lapsk stam och släkt med oss fjällappar. De hade 
förlorat sina renar genom oår och bosatt sig i Norge som egna 
gårdsbrukare eller som »husemän» under norska bönder. En var 
t. ex. Talsje Änti, som var släkt med Västerfjällborna. Han bodde 
i Lien (Lidja), och strax nedanför honom bodde Niisj-Mårten, 
i Nuipa. 1 Rognan bodde Klihpa Jåuna, som också var kunnig i 
lapska. Han var son till Junga, han som såg vad andra människor 
inte kunde se, bl. a. hur Sulitelmas gruvsamhälle skulle växa upp 
på en plats, där det då fanns endast en liten lappkåta. Niisj -Mårtens 
hustru Johanna var dotter till Ruovat, som kunde bota sjuka. 
Johanna hade ärvt sin faders förmåga, och då hon var på besök 
i kyrkbyn vid helgerna, brukade hon vandra på kyrkogården 
om nätterna. Ja, Ruovats Johanna (Ruovatct Juhannahkutj) ägde 
stora kunskaper om övernaturliga ting, och sådana som hon 
voro ej så få i gamla tider. (Te lä täl tat ai taist tulutj siefohkäst). 

Vi skötte även renar åt bofasta i Norge. Skötarlönen betalade 
de, då vi kommo till Norge på vårsommaren. Den utgjorde en 
krona pr år och ren för gamla renar och 25 öre för kalvar. Min 
svärfar skötte renar t. o. m. åt folk ända bort i Rognan i Saltdalen. 
Och naturligtvis skänkte renskötaren en och annan ost till ren-
ägaren, och denne skänkte gengåvor av produkterna från sitt 
gårdsbruk, såsom bröd, vadmal, täcken och vantar. Norr- 
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männen voro vänliga mot lapparna, och i all synnerhet mot dem, 
som skötte renar åt dem. 

När vid tiden omkring Bartolomeus (Parsjoh) i slutet av 
augusti tidpunkten för östflyttningen närmade sig, kommo norr-
männen för att hämta slakttjurar av renarna, som de hade hos 
oss, och de som ej hade egna renar, bytte till sig slaktdjur för 
fällar och sådant som man kunde göra kläder av. Och så blev 
det då att ta avsked från varandra. (Ja tä sjattai farvaltahtaläm, ja 
kuvnahtahtaläm). Norrmännen sade: »Välkommen atter!» och 
foro med sina slaktrenar hem till sitt, och vi bröto upp och an- 
trädde flyttningen till vårt eget gamla Sverige — Ja te vulkin 
ietjasäh pebm,usii hieimaitäse ja mijah jåhtairnäh luksa ietjamäh 
vuoras Sverdjii. 

Då hade vi redan köpt in förnödenheterna från Norge, med 
vilka vi skulle klara oss till höstvistena. Vi hade låtit hämta 
dem från Rognan till de översta gårdarna och klövjat med renar 
till kåtorna eller lejt någon norrman att klövja med häst. Men 
det var ofta nog svårt att få med allting (vieraimus lii tät låg-
yånit). Vi måste ibland göra provisoriska klövjebågar (sputjeh)' 
och packningar (kurpeh), då klövjekorgarna (kiisah) och de rik-
tiga klövjebågarna ej räckte till. 

Östflyttningen var alltid mera ansträngande än västflytt-
ningen. Det fanns ju svamp då, och det kunde många gånger 
vara mycket svårt att hindra renarna från att sprida sig över 
markerna under sökandet efter svamp. Och så var det ju också 
vinden som drog. När det blåste från öster, blevo renarna som 
tokiga av trånaden till höstfjällen. (Pägga lii vanj ai mii vuol-
kahtii, lulad-pägga, ja tä vanj påtsoi lutas tjaktja-väriita pär 
tadjola-piejai). Vi måste naturligtvis valla dygnet om. Men höst-
nätterna äro mörka, och mer än en gång stupade man över stenar 
eller föll i vattengropar. Jag minns särskilt en gång, då jag for 
över ett helt litet »flygg» (d. v. s. avsats) och tappade mössan (ku 
åpå rapmatja padjel vulkiv ja tjuhpau lähpiv). 

Läger ställena besöktes nu i omvänd ordning. Då vi kommo 
till Maranj (3 a), for min svärfar vanligen till Partaure för att fiska. 
Vi brukade då också bära ned det mesta av flyttsakerna till 

1) Sputjeh, provisoriska kIövjebågar, gjordes av tvegrenade tjocka 
vidjor, vilka kopplades ihop över ryggen och bundos ihop under buken. 
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sjöstranden -- de fraktades sedan vidare med båt —, varpå 
vi unga med några få klövjerenar flyttade efter Barturte-fjäl-
let. 1 Njierhk (1 a) började vi att kastrera tjurar och samband 
därmed såga av hornen på dem (sarvait k,askatjit ja nalatit). Och 
när vi omkring den sista september kommo till Påråk (H) höst-
och vårvistet, släppte vi renarna helt fria över den värsta brunst-
tiden. Kring Helgamäss (hielkoh, Allhelgonadagen) började höst-
skiljningarna, och sedan dessa voro avklarade;flyttade vi åter till 
skogarna.» 

7. 
Så långt meddelaren. Såsom ovan i inledning till denna avdel-

ning redan sagts, äro höst- och vårmarkerna de mest anlitade 
av fjällapparnas beten, vilka fördela sig i tre från varandra mer 
mer eller mindre skarpt avgränsade betesområden, nämligen vin-
terbetesmarker, vår- och höstmarker och sommarbetesmarker. 
Denna tredelning av betena är typisk för fjällrenskötseln.1  Dessa 
beten lågo i olika fall olika långt från varandra. 1 det föreliggande 
fallet lågo sommarbetena på betydande, avstånd från vår- och 
höstbetena, och flyttningarna mellan dem gingo också mycket 
snabbt, östflyttningarna om hösten dock något långsammare än 
västflyttningen om våren. Vinterbetena däremot anslöto sig mera 
direkt till höst- och vårbetena. De utgjordes av tvenne områden, 
ett västligare (Skerutj och Råvvemuotke), som man använde då 
betet var gott och hjordarna av lagom storlek och ett östligare 
kring Kuollejaur och Vargisån (Stuor-Varka) i Arvidsjaur, vilken 
användes under sämre betesförhållanden och då hjordarna hade 
svällt ut. Intressant är uppgiften, att fjällapparna betalade till 
skogslapparna för betning på deras skatteland. Den utgör ett 
vittnesbörd om att skattelandsinstitutionen var relativt fast för-
ankrad i rättsmedvetandet ännu under senare hälften av 1800-
talet. 

Av intresse är också uppgiften om att fjällappar hade f a s t a 
kåtor p å v inter land e t. Denna företeelse bör måhända 
sättas i samband med det skogslapska systemet med fasta kåtor 

1) För skogsrenskötseln äro däremot betens fördelade i två om-
råden, vår-, sommar- och höstbetesmarker å ena sidan och vinterbetes-
'marker å andra sidan. 



Fig. 31. Torvkåta av nordlig typ. Luspe, Arjeplog. 
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Fig, 32, Torvkåta av den nordliga typen under byggnad. De upprättstående 
strävorna gå, till skillnad från vad som är fallet med den sydlapska typen, 
endast till tvärslån, vuodjem, som går mellan bågstängerna, åtnårasah. 

Luspe, Arjeplog. 



172 ISRAEL RIIONG. 

Fig. 33. Vaktkåta på vägen mellan Sädvajaur och Tjallas av den koniska 
sydliga typen. 

och kanske även med liknande system här och var på fjällapparnas 
vår- och höstland. Sålunda omtalas av andra meddelare, att den 
på s. 155 omtalade Snunk hade fyra fasta kåtor på sitt höst-
och vårland omkring och österom fjället Vuoktanj och kring 
Åk/ca- och Harrok-sj öarna sydöst om detta fjäll. Överhuvud-
taget bar hans renskötsel i mångt och mycket en tydlig skogs-
lapsk prägel. Ännu i mans minne hade man ett system av 
fasta kåtor för höstrenskötseln söder om Laisälven kring fjällen 
Kralyesvare och Tjamurt. De uppgifter, som jag hittintills fått, 
tyda på att systemet med fler a fasta kåtor är ett 
sydlapskt-skogslapskt drag. Något bestämt kan dock icke sägas, 
innan man samlat fylligare uppgifter både bland nordlappar 
och sydlappar inom ett större område.1  

1) De fasta fjällapska kåtorna i Arjeplog äro av tvenne typer, en 
nordligare (fig. 31 och fig. 32) och en sydligare (fig. 33). Den ur-
sprungliga gränsen mellan dessa gick ungefärligen efter Skellefte älv 
och sammanföll sålunda i stort med gränsen mellan sydlapskan och 
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8. 

Alldeles klart är däremot, att systemet med mjölknings-
gärden är gemensamt för skogslappar och sydlappar.' Enligt 
uppgifter, som jag erhållit, voro mjölkningsgärden ännu allmänt 
i bruk i Vilhelmina under senare hälften av 1800-talet, likaså i 
Frostvikens socken i norra Jämtland. Bland fjällapparna i Arje-
plog minns ingen mjölkning i gärden, men däremot omtala äldre 
personer från Rasjvärta, att de i sin ungdom sett rester av 
mjölkningsgärden, vilka då voro så nedruttnade, att de knappt 
kunde urskiljas. Av ortnamnet Kärta-jauratj (på den ovan om-
talade Snunks höst- och vårland) att döma har man förr använt 
sig av mjölkningsgärden även här. Norr därom har jag däremot 
varken i traditionen eller annars funnit några spår av användning 
av gärden för mjölkning i Arjeplog. 

Vad sk ilj ning sgär d ena i Arjeplog beträffar, så äro de 
av dubbelt ursprung. Norr om Laisälven infördes de av inflyttade 
Karesuando-lappar på 1920-talet. Söder om denna älv byggdes 

Pitelapskan, vilken senare tillhör de centrallapska dialekterna. De båda ty-
perna ha under benämningarna »gammetyp» resp. »tälttyp» med stöd av 
förebildliga illustrationer utförligt beskrivits av Manker i »Lapsk kultur 
vid Stora Lule älvs källsjöars, 1944. Beträffande deras ursprungliga 
geografiska utbredning är emellertid Manker på fel spår, då han påstår 
(s. 150), att gammetypen spritts till sydliga lappmarker av nordlap-
parna. Han har rätt till alla delar, när det gäller Västerbottens lapp-
marker, och med avseende på torvtäckningens anordning även för 
Pite och väl också för Lule lappmarkers vidkommande. Som bygg-
nadskonstruktion däremot förekom gammetypen redan av gammalt i 
varje fall i Arjeplog. Av gammekonstruktion voro sålunda så gott 
som samtliga fasta kåtor byggda långt före Karesuando-lapparnas 
invasion, t. ex. i trakterna omkring Barturte, så långt tillbaka författaren 
minns. Undantagen utgjordes av en del fiskokåtor. En sådan fanns 
t. ex. i Luspe vid Partaur (se kartan), och den var byggd av en per-
son, som tillbringat en stor del av sin ungdom bland sydlapparna och 
för övrigt hade sydlapskt påbrå. — Hur sammanfallet av gränserna 
mellan sydlapskan och Pitelapskan å ena sidan och gränsen mellan 
»gammetypens» och »tälttypens ursprungliga utbredningsområden å andra 
sidan skall förklaras, är svårt att säga. 

1) Se även Sigrid Drake, Västerbottenlapparna, 1918, s. 40 f, 
om mjölkningsgärden i Västerbottens lappmarker samt s. 60, där upp-
giften uppenbarligen hänför sig till Trondhjems fylke eller Helgeland, 
d. v. s. södra delen av Nordlands fylke; jfr även s. XIV, hskr. XV. 
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det första skiljningsgärdet vid sekelskiftet, ett tjugotal år innan 
Karesuando-lapparna kommo till Arjeplog — de första inflyttade 
till Stuorlione i nordligaste delen av denna socken år 1920 — 
och seden kom söderifrån. Bland sydlapparna har skiljningsgärdet 
uppenbarligen uppkommit av mjölkningsgärdet. Mjölkningen 
upphörde ju tidigare i Västerbotten och bland skogslapparna i 
Arvidsjaur och Malå än bland fjällapparna i södra Norrbotten, 
och i samband därmed blevo renarna mindre tama. De kunde 
inte som förr kvarhållas på en myr, en tillfrusen sjö eller en 
backe ens med hundarnas hjälp, när man skulle utföra skilj-
ningar. Intet var då naturligare än att man började använda de 
ursprungliga mjölkningsgärdena som skiljningsgärden och om-
vandlade och vidare utvecklade dem för detta ändamål. 

Enligt uppgifter, som jag fått i Vilhelmina socken,' erhöll 
man det första skiljningsgärdet där år 1892 genom att man ut-
vidgade och utbyggde ett gammalt mjölkningsgärde på nord-
sidan av fjället Fasovardo ungefär en halv mil i östlig riktning 
från riksröset nr 206. Samma år byggdes ett stort skiljnings-
gärde på norska sidan vid sammanflödet av Dragon juhke och 
Tiplingelven. Omkring 60 personer, både män och kvinnor, hjälp-
tes åt att bygga gärdet. År 1893 byggdes ytterligare ett gärde 
på västra sluttningen av Vardo/jäll ej långt från byn Kroken 
vid Busenelven på norska sidan. Det året hade betet varit dåligt 
under vintern. Hjordarna hade spritt sig och sammanblandats, 
varför skiljningarna blevo synnerligen omfattande. Till dessa 
skiljningar kommo lappar från Sorsele, Tärna och Frostviken. 
Gärdesbyggandet spred sig enligt meddelåren härifrån hastigt 
både söderut och norrut. 

Sorsele byggdes den första skiljningshagen på förslag av 
Tärna-lappar på en plats ungefär 5 km. i sydlig riktning från 
riksröset nr 220 vid Mjölbäcken (Mielkon juhke), som nedrinner 
till Stora Umevattnet.2  Gärdet kallades Mielkon geärde och var 
byggd på samma sätt som mjölkningsgärdena hos sydlapparna. 
Mot åsar som vilade på sammankopplade klykstänger — den 
gängse 'bland lapparna förekommande åskonstruktionen — restes 

• 
Av Torkel Larsson Kräik i Röberg, ULMA 17236. 
Enligt vad f. d. nomaden Anders Paulusson-Högberg i Am-

marnäs meddelat mig. 
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Fig. 34. Skiljningsgärde vid Juoksahk ej långt från Luspe på solsidan av 
Barturte. Här förrättas höstskiljningarna, då Barturte-lapparna dela upp sig 

i vintergrupper. 

okvistade björkar; här och var tätade man med avkvistade björk-
stockar. Men snart övergick man till att bygga verkliga palis-
sad-gärden av uteslutande kvistade och barkade björkstockar, 
som restes mot åsarna, alltså av den typ, som är avbildad på fig. 
341. Till en början behövdes inga fångstarmar vid skiljnings-
gärdena, då renarna ännu voro relativt tama. Först så småning-
om började man bygga sådana, och de gjordes allt längre och 
vidlyftigare i samma mån som. renarna blevo mindre tama och 
mera svårhanterliga. 

Beträffande de sydlapska skiljningshagarna i sydligaste Arje-
plog och närgränsande områden i Sorsele har nomaden Johan 
Larsson i Arjeplogs lappby meddelat mig följande. Den första 
skiljningshagen, som han minns, byggdes vid en krök av Vindel-
älven i nordligaste delen av Sorsele (på den vidfogade kartan 
betecknad med A) sommaren 1900 gemensamt av Grans lappby 
i Sorsele och Arjeplogs lappby. Året därpå byggdes Buoites-gärdet 

ly Se även Ernst Mankar, Lapsk kultur vid Stora Lule älva käll-
sjöar, 1944, s. 213, bild 309. 
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(B), som sålunda enligt sagesmannen var den första skiljnings-
hagen inom Arjeplogs fjälltrakter. Den användes sista gången 
år 1921. Omkring år 1904 byggdes så Skäldtji-gärdet (C). Det 
användes under vårskiljningarna i slutet av juni och början av 
juli, då lappbyns lappar delade upp sig i sommargrupper. Hit 
kommo också lappar från Grans lappby för att utskilja sina 
renar. Ett år senare byggdes slutligen Gaimehk-gärdet (D). Det 
användes liksom Buoites-gärdet vid höstskiljningarna, då man 
delade upp sig i vintergrupper. Även till dessa gärden kommo 
lappar från Grans lappby för att utskilja sina renar. 

norra Arjeplog funnos såsom redan ovan framgått inga 
skiljningshagar före den nordlapska invasionen. För gärdes-
byggandet i Arjeplog efter denna invasion skall redogöras i ett 
senare arbete. Vad nu de nordlapska skiljningshagarnas typo-
logi beträffar, så är det inte för närvarande klart, om dessa ur-
sprungligen voro uteslutande eller endast huvudsakligen rishagar. 
Hur som helst är det uppenbart, att den mera tillfälliga och im-
proviserade rishagen bättre hörde ihop med den nordlapska ex-
tensiva, mindre fast organiserade renskötseln än vad den mera 
omständiga palissad-hagen gör. Hade nu palissad-hagen före-
kommit endast på sydlapsk botten vore saken klar. Enligt vad 
Manker meddelar i sitt ovan i not omnämnda arbete, förekommo 
tvenne palissad-gärden före nordlapparnas invasion på norra 
stranden av Stor Lule. Det hade emellertid varit av intresse 
att få veta, hur långt före den nordlapska in-
vasionen dessa gärden tillkommo. Måhända hade nordlappar 
redan då anlänt till närgränsande områden. Som bekant har ju 
den nordlapska dislokationen skett i flera vågor. Den första 
vågen nådde Jukkasjärvi och norra Gällivare på 1870-80-talen. 
Det är därför möjligt, att metoden med skiljningshagar nått 
Stor Lule någon tid, innan de första nordlapparna anlände dit. 

Vad området närmast söder om Stor Lule, d. v. s. Sirkas 
lappby, beträffar, så byggdes det första skiljningsgärdet på för-
slag av en nordlapp ej långt från västra ändan av Iffttjaure 
(kartans Kåtjasjaure) på Vuojatätnol, Meddelaren, som själv 
hjälpte till vid byggandet, var då vid pass 15 år. Som han är 

1) Enligt vad nomaden Mattias Kuoljok i Sirkaa lappby med- 
delat mig. , 
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13 
Fig. 35. Kartskisser av renskiljningshagar från Jokkmokk efter meddelande av 
nomaden Mattias Buoljok, Sirkas lappby i Jokkmokk. Äldre typ (A) och 

yngre typ (B), a. pårkah, b. kånturah och c. såajeh resp. vuopma. 

född 1897 tillkom alltså gärdet omkring år 1912. Det var ett slags 
rishage, som förstärkts överst med åsar, vilka vilade på klyk-
stänger. Det gick nämligen icke längre som förr att ha renarna 
på en udde vid skiljningarna, ty »nordlapparnas renar voro vana 
simmare och gåvo sig gärna i sjön och simmade bort». Gärdet 
byggdes i flera avdelningar (pårkah) och försågs med tillbyggda 
mindre avdelningar för »gästerna» (kuosseh). 1 pålrkah delade 
Kuoljoks och deras grannar upp sina hjordar i sommargrupper, 
samtidigt som kuosseh kunde skilja ut sina renar i kånturah. 
Kånturah byggdes först som fig. 35 A utvisar. Senare byggdes 
de som på fig. 35 B, för att en kuosse skulle kunna dra sina renar 
direkt från två pårkah i stället för som förut endast från en. 
Gärdet hade fångstarmar, som kallades såajeh. Benämningen 
vuobrna på fångstarmarna betecknar Kuoljok såsom ett nordligt 
ord. Senare ombyggdes gärdet vid Kiitjaure (även kallat Uppa 
kärta) till en palissad-hage. 

Med avseende byggnadssättet ha vi tills vidare kunnat 
konstatera tre gamla typer av ringgärden: timmerhagen, ris-
hagen och palissad-hagen.' Timmerhagen är en skogslapsk före- 

]) Från moderna gärdestyper, såsom gärden av järntråd eller av 
flyttbara, av bräder hopspikade skärmar (ett gärde av den senare typen 
finns t. ex. vid Maskaur) bortse vi här. 

12-443952. Sv. landsmål. 
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teelse, och den förklaras av tillgången på furu och gran. Vad åter 
den ursprungliga utbredningen av rishagen och palissad-hagen 
beträffar, så kunna vi tills vidare icke fastslå mera än att båda 
äro och ha varit begränsade till björkskogsbältet — rishagen 
byggdes dock i undantagsfall av vide ovanför trädgränsen — och 
att rishagen huvudsakligen är en nordlapsk gärdestyp medan 
palissad-hagen är en sydlapsk. Den senare har utvecklats ur 
mjölkningshagen, som byggdes av okvistade träd, vilka restes 
vertikalt mot på klykstörar vilande åsar. Rishagen däremot 
består av horisontellt lagda buskar och träd, vilka med 
tjockändarna vila på klykstörar. Vid behov förstärktes övre kan-
ten med åsar. Byggnadselementen äro i bägge fallen klykstången, 
åsen och det okvistade trädet Skillnaden — och den är viktig 
nog — ligger i de okvistade trädens läge, horisontalläge i ena 
fallet och vertikalläge i det andra. Båda typerna kunna förklaras 
enligt ändamålsenlighets-principen. Det förhål-
ler sig nämligen så, att den sycllapska mjölknings-hagen haft ett 
dubbelt ändamål; den har tjänstgjort både som stängsel och 
solskydd, medan rishagen endast varit ett stängsel. 
Från Vilhelmina berättar en del av mina sagesmän, att mjölknings-
gärdena där gjordes högre på solsidan, för att renarna skulle få 
skugga under solb.eta dagar.1  Och till yttermera visso place-
rades gärdet helst på nordsluttningen av en backe eller ett berg 
för att så stor del av gärdesvallen som möjligt skulle komma i 
skuggan av solskyddet. Det uppgavs också, att renarna med 
förtjusning uppsökte skuggiga platser i gärdet, något som för 
övrigt väl överensstämmer med i synnerhet skogsrenens natur.2' 
Av utomordentligt intresse är nu att konstatera, att konstruk-
tionen med det mot en klykstångsås uppresta okvistade trädet 
återfinnes i en del bakvals-typer (liehpa, se fig. 20 s. 146). De 
mera för tillfälligt bruk avsedda »bakvalarna» byggdes nämligen 
och byggas väl alltjämt endast av okvistade träd, vilka med 
tjockändarna vii amot åsen och med »tullarna», d. v. s. trädtopparna, 
direkt på marken, detta för att regnvattnet skall rinna av bättre.s 

i) En sådan hage kallades -tanuo-gieddie. I Frostviken kallades 
själva solskyddet även sieke. betecknar bakre tjockt (ryskt) 1-ljud. 

2) Jfr s. 141. 
.3) Författaren har varit med om att bygga dylika vid myrslåtter.. 
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När det däremot gäller att bygga ett skydd mot solen, är det 
ändamålsenligare att resa träden med topparna uppåt. 

Det är emellertid icke endast på sydlapsk botten man byggt 
solskydd åt renarna. Bland östlapparna eller närmare bestämt 
bland skolterna i Petsamo-området och på Kola-halvöxi har man 
ännu för ett par årtionden sedan byggt riktiga skjul för detta 
ändamål. Enligt Tan.ner förekom i lappbyn Suenjel »sommartid 
en form av renskötsel, som kan sägas ha lett till höjdpunkten av 
denna merendels halvvilda boskaps domesticering. Lapparna resa 
en c:a 20 m lång takås vid något mer än manshöjd över marken 
och luta mot denna från båda långsidorna strävor, vilka beläggas 
med näver, granbark eller torv, så att de bilda skylande väggar 
mot både solgass och regn».' När myggplågan var svår, tände 
man en rök i lovart om skjulets ena öppning. Renarna voro så 
tama, att de skötte sig själva. Om natten betade de i det fria 
och återvände till skjulet på morgonen.2  

Skjulet till skydd mot solgasset har emellertid en motsvarig-
het bland sydlapparna också i en annan form än den ovannämnda 
solskärmen på solsidan av ett gärde. Från Frostviken i norra 
Jämtland omtalas, att mjölkningsgärden kombinerades med ett 
slags gång eller allé, huggen genom tät björkskog. Topparna av 
de närmast gången stående björkarna böjdes in över gången 
och hopflätades, så att de bildade ett beskuggande lövtak.3 
Namnet på en dylik gång var -lana°, vilket uppenbarligen är ett 
nordiskt lånord, som har etymologiska motsvarigheter i mellan-
svenska dialekter och i dalmålet bl. a. under formerna lana 
resp. 1 ane och i betydelsen 'förstuga', 'rummet utanför fähuset', 

'fähussvale', 'förstuga i fäbod' m. m.4 Men trots 

5 De båda motställda lutande väggarna voro alltså av samma kon-
struktion som en bakval. 

V. Tanner, Antropogeografiska studier inom Petsamoområdet, 1 
Skoltlapparna, Fennia 49, Helsingfors 1929, s. 201 f. — Se även S. 
Paulaharju, Kolttain mailta (»Från skolterna land») 1921, s. 60, där det 
dåns ett fotografi av ett dylikt skjul (liahka). 

Bl. annat enl. muntligt meddelande av folkskolläraren och skrift-
ställaren Levi Johansson, som tillbringat sin barndom och ungdom i 
Frostviken i nära kontakt med lapparna. Jfr även Drake a. a. s. 40. 

Se Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, SAOB och ULMA:s 
Dalmålsordbok. — Ordet är besläktat med eng. lane, 'smal väg', in. ni., 
möjligen bildat till den ieur. roten la 'driva'. 
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benämningens karaktär av lånord, är det icke omöjligt att 
själva saken är av lapskt ursprung. Det ges ju exempel på otve-
tydiga nordiska lånord i lapskan, vilka beteckna kulturelement, 
som dock måste ha förefunnits hos lapparna, innan dessa kommo 
i beröring med nordborna. Ett sådant ord är t. ex. namnet på 
eldstaden i kåtan aran, som ju etymologiskt sammanhänger med 
sv. ä r il, isländskans ar i nn osv. Vad tanuo beträffar, så kan 
det tänkas, att namnutbytet skedde i samband med att lapparna 
började mjölka renarna under inverkan av nordbornas boskaps-
skötsel. Solskyddet skulle då ha funnits redan på det rena jägar-
stadiet, då man ännu höll de fåtaliga tama renarna endast som 
lock- och dragdjur. Det förefinnes sålunda icke något hinder 
för att östlapparnas liahka och sydlapparnas tanuo resp. tanuo-
gieddie ursprungligen höra samman. 

Hur som helst, så tala även många andra skäl, som icke an-
föras här, för att östlapparna och skogslapparna i Sverige och 
med dessa sydlapparna bevarat samernas ursprungliga form av 
noraadism den s. k. halvnomadismen längst. Denna kultur- och 
näringsform kännetecknades av att jakten och fisket spelade 
minst lika stor roll som renskötseln, som bland halvnomaderna 
från början med all sannolikhet inskränkt sig till hållande av 
ett fåtal mycket tama renar som hjälpmedel vid vildrensjakten. 

9. 

Såsom vi sett, har renskiljningshagen på sydlapsk botten 
i mans minne uppkommit ur mjölkningshagen i samband med 
mjölkningens upphörande och tamrenens tilltagande förvildning 
till följd därav, och den är därför i viss mån att betrakta såsom 
ett dekadensfenomen. Med den nor dl ap ska skiljning s-
ha gen förhåller det sig av allt att döma tvärtom, i det att den 
med största sannolikhet ingenting annat är än en avläggare till 
de vuomah (sg. vuobma), vilka enligt historiska källor förr ax-
vändes av lapparna i Torne lappmark och i norra Finland vid 
massjakt på vildrenen. Den har från första början tjänstgjort 
endast och allenast som stängsel, varför det horisontella läget 
på trävirket var det mest ändamålsenliga. Vuomah omtalas 
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och beskrivas på 1600-talet av Tornaeusl och i början på 1800-
talet av Yellman.2 De bestodo av milslånga mer eller mindre sta-
bila spärrhagar, som löpte ihop mot en punkt, bildande en vinkel. 

vinkelspetsen fanns en väldig omhägnad fallgrop, i vilken ren-
flocken drevs mellan de båda vingarna eller vinkelbenen. Sirelius 
har,8  som det synes mig, framlagt goda bevis för att tämjning av 
renen har skett med hjälp av dylika vuomah. Vad som emellertid 
är det avgörande vid bedömandet av det genetiska förhållandet 
mellan dessa vinkelformiga spärrhagar för vildrensjakt och de 
nordlapska skiljningshagarna, är att fångstarmarna vid dessa 
senare kallas vuobma, medan de söderut ha andra benämningar, 
såsom åtkeh 'axlarna' eller njiello (av njiellat 'sluka, svälja'4). 

Skiljningshagarnas dubbla ursprung i Pite lappmark kan så-
lunda med fördel diskuteras i samband med frågan om renskötselns 
uppkomst. Wiklund6  har visat, att renens domesticering med säker-
het uppstått på olika sätt alltefter ändamålet med tämjningen. På 
s. 252 i nedan i noten angivna arbete skriver han: »Det är tydligt, 
att olika former av renskötseln, tagna var för sig, kunna medföra 
helt olika metoder för domesticeringen, för överförandet av renen 
från det vilda till det 'tama' stadiet. Om man endast har renens 
kött och skinn i tankarna, kommer domesticeringen att bestå i att 
förvandla renen från ett jaktobjekt, som man har att tillägna sig 
med svett och mögla, till ett slaktobjekt, som man kan taga fast 
utan större besvär. I detta fall behöver man icke rikta sin dome-
sticerande verksamhet på varje särskilt djur, utan blott på 
en större eller mindre flock av renar,6  vilka i 

i) Johannes Tornaeus, Berättelse om lappmarckerna och deras till-
stånd, 1900, Sv. Lm. XVII. 3, s. 58 f. 

2) Jacob Fellman, Anteckningar under min vistelse i Lappmarken, 
II, s. 222 if. Jfr även en uppgift hos Knud Leem i Lexicon Lappo-
nicum 1768, där vuobman betecknas såsom »det Gjterde, inden for 
hvilket Varangers-Fjords Lapper anstillede Jagt efter vilde Rensdyr». 

8) U. T. Sirelius, 'Ober die Art und Zeit der Zähmung des Renn-
tiers, Journal de la Société Finno-ougrienne 33: 2, s. 19-35 (sär-
skilt 30 f.). 

4) Benämningen såajeh, eg. 'vingarna', se s. 177, figuren, tycks 
däremot finnas både norrut och söderut. 

2) K. B. Wiklund, Om renskötselns uppkomst, Ymer 1918. 
6) Spärrat av mig. 



182 ISRAEL RUONG. 

följd av sin naturell — renarna äro ju utpräglade hjorddjur — 
hålla samman med varandra. Man har då att vänja denna ren-
flock vid människans närvaro och åsyn, så att den icke utan 
vidare tager till flykten vid hennes annalkande, utan låter henne 
utan särskilt krypande eller smygande komma på bågskotts- eller 
lassokastningshåll. På samma gång måste också jägaren lära sig 
behärska sin jaktlust och vänja sig vid att blott nödtorftigt be-
skatta den renflock han uppfattar som sin, icke genast döda alla 
djur han kan komma över. 

När man åter eftertraktar mjölken, har man att under som-
maren hålla renkorna samlade och vänja dem vid människans 
närvaro, så att de låta taga fast sig och mjölka sig, vilk et 
tydligen förutsätter en rätt mycket högre 
grad av tamhet hos renarna än det före-
gående alternativet.»' 

Ett för skogslapparnas och sydlapparnas renskötsel gemensamt 
drag, som framträtt allt tydligare, ju mer jag hunnit utfråga 
traditionsbärarna, är de relativt små men mycket tama2  hjor-
darna. Det synes mig, att man som arbetshypotes kan antaga, 
att deras renskötsel utvecklats på så sätt, att de fåtaliga lock-
och dragdjuren, 3  vilka användes vid vildrensjakten resp. hemfors-
landet av bytet, så småningom genom avel utökats till en liten 
renhjord, måhända i samband med att man frön nordborna lärde 
sig seden att möjlka.4  Medan man fortfarande tillgodosåg sitt kött-
behov genom jakt, använde man de tama renarna uteslutande 
eller nästan uteslutande till lockrenar, dragdjur och till mjölk-
ning. Den med hjälp av en vuobma tämjda hjorden var däremot 
redan från början avsedd att tillgodose ägarens köttbehov, och 
domesticeringen drevs därför ej så långt. 

Frågan är nu om den extensiva metoden, varigenom Kare- 

Spärrat av mig. 
En mycket stor tamhet hos renen förutsätter användningen av 

piska vid samling av renarna. Piska omtalas av Drake, Västerbottens-
lapparna, 1918, s. 45. En liknande uppgift från Vilhelmina finns på 
grammofonskiva i Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala. 

Jfr Sirelius' ovannämnda uppsats s. 5 if. och s. 13. 
4)1 detta sammanhang må anföras en uppgift hos Tanner i ovan 

citerade arbete s. 201, att i Suenjel-byn i Petsamo vajorna höllos 
tjudrade under kalvningstiden och släpptes i frihet först sedan kal-
varna voro märkta och »någon månad gamla». 
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suando-lapparnas renskötsel så skarpt skilde sig från de syd-
liga lapparnas intensiva, är att betrakta som ett dekadens-
fenomen i likhet med Arvidsjaur- och Västerbottens-lapparnas 
i sen tid uppkomna extensiva metoder. Mycket talar för att 
så icke är fallet utan att den utgör en relikt från den tid, då 
man ännu jagade hela renflockar med hjälp av en vuobma och 
så småningom började betrakta en viss renflock som sin egendom, 
tämjde den nödtorftigt och började följa den och anpassa sitt 
arbete och sitt liv efter den. Och alltfort voro kött- och skinn-
produkterna de viktigaste för exploatören, medan mjölken an-
tagligen först så småningom kom att få en viss betydelse för 
honom. 

För den skogs- och sydlapska renskötseln däremot har 
mjölkningen uppenbarligen redan från början spelat en avgörande 
roll. 1 den riktningen talar bl. a. även det förhållandet, att i 
sydligare lappmarker kvinnorna allt intill senaste tid deltagit 
i renskötseln på ett långt intensivare sätt än i de nordligaste 
lappmarkerna. Det ligger nu nära till hands att antaga, att detta 
sammanhänger med att skötseln av de mycket tama små hjor-
darna ursprungligen åtminstone under vissa årstider helt och 
hållet eller huvudsakligen var kvinnornas sak, medan männen 
ägnade sig M jakten och fisket. Först när hjordarna började bli 
större och i samband därmed jaktens och fiskets betydelse pro-
portionsvis blev mindre, började även männen mera intensivt 
ägna sig åt skötseln av hjorden, allt medan även kvinnorna 
fortfarande i mycket stor utsträckning deltogo i den direkta vår-
den av renarna. Och ju mindre hjorden var, desto intensivare 
var säkerligen denna kvinnornas medverkan, ty med smärre 
hjordar följde med nödvändighet en starkare inriktning på mjölk-
produktion. 

Ett annat förhållande, som bör påpekas i detta samman-
hang, är att med de olika tämjningsmetoderna respekten för 
äganderätten måste ha utvecklats mycket olika. De fåtaliga lock-
och dragrenarna och den av dessa framavlade lilla hjorden ha med 
nödvändighet kommit att betraktas såsom brukarens privata 
egendom med en långt fastare och okränkbarare rätt än den med 
hjälp av en vuobma nödtorftigt tämjda, förhållandevis stora 
hjorden; detta väl också av den anledningen, att den säkerligen 
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var under ständig övervakning, vilket däremot troligen icke var 
fallet med de vuobma-tämjda hjordarna. 

sin synnerligen intressanta bok Lappiske rettsstudier vill 
Solemi förklara lapparnas (det gäller lapparna i norska Finn-
marken) rentjuveri delvis som en följd av att de »ikke hatt full 
forståelse av at eiendomsretten til de halvville ren i en stor tam-
renhjord var av samme art og styrke som eiendomsretten til 
'dode ting'. Og til tross for de strenge straffedommer som er 
avsagt ned gjennem tidene over rentyver, henger dette delvis 
igjen den dag idag». Med detta citat må jämföras en uppgift hos 
Jacob Fellman,2  att »lagen, eller kanske rättare den af fäderne 
ärfda seden, hvilken är helig hos Lapparna i Enare, tillåter den, 
som anträffar tama eller märkta renar bland vildrenar, att i fjell-
trakten skjuta dem, dock med vilkor att huden tillställes ägarn3  
och endast köttet tillfaller skytten». 

Bland sydlapparna har, så vitt jag kunnat finna, respekten 
för äganderätten till renen varit mycket större. Att just ren-
tjuveri betraktades såsom ett så grovt brott, att det t. o. m. 
ansågs böra bestraffas med döden, tyder en sägen på, som jag 
upptecknat 4  i Vilhelmina. Enligt denna fasttogs en rentjuv och 
dömdes till döden samt avrättades under gemensamt ansvar 
av ett antal lappar. 

Skillnaden i respekten för den enskilda äganderätten med 
avseende på renen har för övrigt framträtt på ett synnerligen 
markant sätt efter invasionen av nordliga lappar till sydligare 
belägna lappmarker. Denna skillnad bör till en del kunna för-
klaras såsom beroende på olikheter i sättet för renens domesti-
cering i norr och i söder, en olikhet, med vilken även skiljnings- 

Erik Solem, Lappiske retsstudier, Oslo 1933 (Inst, for sam-
menl. kulturforskning, ser. B: Skrifter XXIV), s. 263. 

Anteckningar etc. I s. 208. 
Om nämligen denne anträffades; varom icke, tillföll även huden 

skytten — såsom framgår längre ned på samma sida. 
ULMA 16772 s. 86 if. Uppteckningen är gjord efter Torkel 

Larsson Kråjk i Röberg, vilken hört sägnen av sin farmor, som då var 
mycket gammal. Kråjk har även intalat berättelsen på grammofon-
skiva i ULMA. 
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gärdenas dubbla ursprung i Arjeplog med den allra största sanno-
likhet sammanhänger.' 

10. 

D om estic eringen var enligt den föreliggande skild-
ringen från Barturte mycket långt driven, längst under kalv-
ningen på våren och under mjölkningen på sommaren och hösten. 
Det var framförallt då som renskötaren skaffade sig en så intim 
och detaljerad kännedom om sin hjord, att han praktiskt taget 
kände varenda enskild ren och kunde bedöma denna ur avels-
synpunkt, en kännedom, som gjorde det möjligt för honom att 
beskatta hjorden på det förnuftigaste och mest lönande sättet. 

Beträffande flyttningarna bör man framförallt uppmärk-
samma systemet med bestämda lägerplatser, på vilka man hade 
tältstänger för kåtan, en anordning som kan betecknas såsom ett 
mellanting mellan det halvnomadiska systemet med fasta kåtor 
och det helnomadiska, som kännetecknas av att hela kåtan, 
således inte endast duken, medföres under flyttningen. Vidare 
är det värt att lägga märke till skillnaden mellan de snabba 
flyttningar, som förde nomaden från höst- och vårmarkerna till 
sommarbeteslanden, och de långsammare på själva sommarlandet,2  
vilka möjliggjorde ett rationellt utnyttjande av sommarbetet och 
företogos i regel först när gräset på fjällen i kåtans omgivningar 
blivit upptrampat och avbetat, så att det blev besvärligt att nå 
hjorden med mjölkkärlen, när man skulle mjölka. 

I detta sammanhang bör också det kända förhållandet påpekas, 
att lappskattelandsindelningen med dess fasta utbildning av den pri-
vata nyttjanderätten för att inte säga äganderätten till vissa genom 
laga syn avgränsade landområden, de s. k. lappskattelanden, hade ut-
vecklats längre bland sydlapparna och skogslapparna än norrut, t. ex. 
i Torne lappmark (se Åke Hohnbäck, Om lappskattelandsinstitutet och 
dess historiska utveckling, Uppsala 1922, bl. a. s. 35 f.). 

Med långsam flyttning menar jag den som kännetecknas av 
långa, ofta ända till flera veckors uppehåll på en lägerplats. Språket gör 
skillnad mellan två slag av lägerplatser, luoitahtakah (av luöitet 
'släppa') och uruhtakah (av årrot 'bo'). På de förra stannade man 
vanligen endast över en natt, på de senare i veckotal. Beteckningen 
uruhtak användes även om höst- och vårvistet. 
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Av intresse är slutligen att notera det vänskapliga umgänget 
med de bofasta i Norge och bytes]) andeln med dem, vid vilken 
renosten praktiskt taget utgjorde det enda betalningsmedlet från 
lapparnas sida, samt systemet med skötesrenar och seden med 

`gåvor och gengåvor mellan nomaden-renskötaren och den bofaste 
renägaren.1  

11. 

Språket, framförallt det av skriftspråk och litteratur opå-
verkade vardagsspråket, får sin prägel av vardagsbehoven. Lapskan 
har ju som bekant ej någon litteratur att tala om, och man kan 
därför vänta sig att den trognare och mera adekvat än kultur-
språken avspeglar sina bärares arbetsliv. Att så verkligen är fallet, 
därom vittnar dess oerhörda rikedom på termer rörande renen och 
renskötseln, något som flera forskare ur olika synpunkter uppmärk-
sammat. Nielsen2  anser den rika terminologien vara ett utslag av 
»sprogets (d. v. s. lapskans) gjennemgaaende tendens til att 
specialisere» och Collinder3  betecknar lapparnas rennomenklatur 
såsom »en vetenskaplig insats av hög rang». — »Renarna indelas 
efter flera olika grunder. Redan efter hårfärgen kunna de få ett 
femtiotal olika namn. Hornkronans form, sådan den ter sig 
framifrån och från sidan, liksom ock frånvaron av horn, har givit 
upphov åt flera tiotal benämningar. Och lika många äro de namn, 
som ange renens kön och ålder. Hanrenen skiftar namn ungefär 
två gånger om året tills den blir sju år gammal. På så sätt ha 
samerna under tidernas lopp ett flerledat namngivningssystem, 
som sätter dem i stånd att kort och noggrant beskriva varje en-
skild ren i en aldrig så stor hjord». 

Beträffande rennomenklaturen gäller om någonsin, att man 
kommer sanningen närmast, om man både vid upptecknings-
arbetet och den efterföljande vetenskapliga bearbetningen tager 
hänsyn såväl till ordet självt som dess reella grundval d. v. s. 

i) Seden med gåvor och gengåvor lappar och nybyggare emellan 
har behandlats ingående av docenten Åke Campbell i ett ännu opubli-
cerat arbete. 

Konrad Nielsen, Lappisk som gjenstand för videnskabelig forsk-
ning, 1912. s. 5. 

Björn Collinder, Lapparna 8011I kulturfolk, s. 292 f. (Nordisk 
Tidskrift 1941). 
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den med ordet betecknade verkligheten. En undersökning som 
toge sikte på den geografiska utbredningen av renskötselnomen-
klaturen i alla dess enskildheter, helst över hela det lapska 
området, borde kunna ge icke blott ett tungt vägande bidrag 
till kännedomen av de olika dialekterna och deras inbördes ställ-
ning utan även en rätt klar bild av renskötselns utformning under 
äldre tider i olika delar av lapparnas land. Det är ju klart, att 
en så starkt specialiserad terminologi måste visa olikheter i skilda 
delar av det lapska språkområdet. Till att börja med vore det 
nu av vikt att få fastslaget, vilka delar av det flerledade sy-
stemet som äro minst stabila, d. v. s. äro mest varierande från 
trakt till trakt och vilka som hålla sig mest oförändrade. Vi 
kunna genast konstatera dels, att namngivningen överallt sker 
efter samma huvudkategorier, nämligen kön och ålder, hårfärgen 
och hornkronans form, dels, att de benämningar, som hänföra 
sig till kön och ålder äro till allra största delen desamma från 
Härjedalen i söder till norska Finnmarken i norr. Här några 
exempel.' Rentjur heter i lp H sarva, lp V sarva, lp A sarves, 
lp G sarves och i lp N sårves; en renko heter i lp H aida, lp V 
aiduo, lp A alto, lp G alto och lp N al'do. Kalven kallas i lp H 
miesje, lp V miesie, lp A miesse, lp G miesse och lp N miesse. 
Men ej endast dylika mera sammanfattande benämningar äro 
gemensamma för alla lapska dialekter utan även de flesta av 
de mera speciella åldersbenämningarna på banrenen. En 51/2  till 
61/2  år gammal tjur heter i lp H makänakka, i lp V makenohkuo, 
i lp A mahkanis, lp G makkan, (-sarves) och i lp N mäkkån. När 
en rentjur är 61/2  år och däröver, kallas den i lp H njimmä-lahpije, 
i lp A namma-lahpiei, i lp G namma-lahppe och i lp N nåmmå-
lap'pe. Det finns dock även skillnader. Sålunda heter en 31/2  till 
41/2  år gammal rentjur i lp H gerrehkä, i lp V girrehkä, i lp A 
kuttutis, i lp G kåttutis eller kåttutas och i lp N goddudås eller 
goddås. Man bör observera, att de skiljaktigheter som finnas äro 

1) Exemplen äro för Härjedalen (lp H.) hämtade ur Björn Col-
linder, Lappisches Wörterverzeichnis aus Härjedalen, 1943, för Vilhel-
mina (lp V) och Arjeplog (lp A) ur egna uppteckningar, för Gällivare 
ur ULMA 1225: 3, som utgöres av uppteckningar av renskötselsnomen-
klaturen i Norrkaitums lappby i denna socken, gjorda av professor Col-
linder, och för norska Finnmarken (lp N) ur Nielsens Lappisk ordbok. 
Termerna äro anförda i normaliserat skick. 
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skiljaktigheter mellan nordlapskan och sydlapskan, medan t. ex. 
överensstämmelsen mellan Arjeplog och Finnmarken är fullständig. 

Annorlunda är förhållandet med färg- och hornbenämningar-
na. Själva grunden för namngivningen eller grundkategorierna 
äro visserligen såsom vi redan omnämnt desamma överallt, men 
de enskilda termerna variera högst betydligt från trakt till trakt. 
Mera omfattande jämförelser skulle här föra för långt. Vi skola 
här endast ge det fullständiga färgbenämningssystemet från norra 
Arjeplog och i slutet till jämförelse meddela termer från norra 
Gällivare.1  Först ges in extenso vad min sagesman (se s. 153) med-
delat om grundfärger och teckningar på renen, såsom de upp-
fattas på Barturte, varefter ett kombinationsschema meddelas. 

»Vi hade många namn på renar efter färgen. De allra mör-
kaste kallade lapparna suortahkah (sg. suortahk). Sådana hos vilka 
icke blott pälsen i sin helhet utan även borsten kring klövarna 
(sähko-kuolkah) äro svarta, kalla vi sähko-suortahkah. När klöv-
borsten och buken på en ren skifta i ljust eller t. o. m. vitt (tjuv-
kiitillin, velkiitillin) men kroppen i övrigt var svart på en ren, 
kallas den kiepak eller riintehk. Renar, på vilka sidorna, ryggen 
och halsen stöta i rött eller rödbrunt (valk& vallak rupsiitillin), 
benämnas rusjkuhk. De ha nästan samma färg som barken på 
ungtall (sadka-pietse karra).2  Bland fjällrenarna var det bara en 
och annan som hade den färgen, bland skogsrenarna däremot 
många. Ja, vi kunde av den rödbruna färgen avgöra, om en ren 
var en fjällren eller en skogsren. Den vanligaste färgen bland 
renarna är den gråaktiga, som mycket svagt skiftar i blått. En 
ren av den färgen kallas tjuivuhk. Halsskägget (njaveh) och håret 
under bringan och buken är ljust eller nästan vitt, medan hals- och 
ryggkammen och svansstumpen äro ganska mörka (vallak tjäh-
piitillin). En ännu ljusare ren är muovas. Den är ljusgrå med 
bukhåret och halsskägget vita. Så komma de vita renarna, vilka 
kallas velkuhkah eller någon gång jievjahkah (sg. resp. veikuhk 
och jievjahk). Sliengahk-velkuhkah eller klassa-velkuhkah till slut 
äro vita renar, som ha ljusa ögon, dåliga horn och äro såriga på, 

Enligt ULMA 1225: 3 jfr not ovan s. 187. 
I ett annat sammanhang upplyser meddelaren, att dessa renar 

hade långsträckt kropp och långa ben. Vajorna hade stort juver och 
mjölkade bra. 
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nosen (ruöbbe-njuonne). De äro sömniga av sig och bli ofta 
kvar sovande, så att de måste väckas, då hjorden ger sig i väg 
från ett viloställe. 

Även de brokiga renarna hade många namn. Här skall jag 
endast ge några exempel. En svart eller mörk ren, som har en 
två till tre fingrar tjock vit fläck eller rand, som går från horn-
fästet (aksetiepme) nedåt snett till höger eller vänster eller rakt 
över pannan och nosryggen, kallas kiepak-stalehk. Hade en svart 
ren en vit stjärna på pannan, kallas den kiepak-naste-kallo. Kiepak-
kalpehk eller kiepak-kalpa är en mörk ren, på vilken hela nosen 
är vit. En sådan kallas kiepak-velkisåive». 

Den uppmärksamme läsaren har väl redan konstaterat, att 
färgnamnsystemet grundar sig dels på ett antal grundfärger och 
dels på teckningar, som kombineras med en del av dessa. Grund-
färgerna äro enligt meddelaren sju, eller om man börjar med 
den mörkaste och slutar med den ljusaste följande: I suortahk, 
helsvart ren, II kiepak, mörk ren med vita eller ljusa klöv-
borst och ljust bukhår, m rus jkuhk, rödbrun ren, IV tjuivuhk 
(eller tjuoivak) gråblå ren, V muovas ljusgrå ren, VI tjuorak, 
skimmel, ljusgråspräcklig ren, håret under halsen och buken och 
på benen nästan vita, VII velkukh, vit ren (om varianten sliengahk-
eller klassa-velkuhk, se ovan s. 188 och noten å s. 193). 

Teckningarna finnas på huvudet, kroppen och benen. Huvu-
dets teckningar äro de viktigaste, och meddelaren särskiljer icke 
mindre än tio sådana (A 1-10 på schemat); på kroppen finnas 
enligt honom fyra (B 1-4 på schemat) och på benen två (0 
1-2 på schemat). Teckningar förekomma i kombination med 
mellanfärgerna II, IV och V. Grundfärgen VI tjuorak förekommer 
i kombination endast med en enda teckning, Bl avak, varför den 
ej medtagits på schemat. Tjuorak-avak är en skimmel med ett 
bälte av ljusare eller mörkare färg på bålen. 

Brokiga renar beskrivas vanligen endast med angivande av 
grundfärgen och huvudets teckningar. Vid, en noggrannare be-
skrivning kunna dessutom även benens och kroppens teckningar 
angivas. Så är t. ex. kiepak-tjuosehk-sjutjehk-stebli-juölke en mörk 
ren med vita fläckar på nosen, hårtopparna ljusare än håret i 
övrigt och med ljusare och mörkare partier även på benen. 

Frekvensen av de olika grundfärgerna på Barturte under 
den intensiva renskötselns tid var enligt meddelaren föl- 



Schema över benämningarna på renen efter färgen i norra Arjeplog. 
(Av grundfärgerna ha i schemat medtagits endast de tre, som förekomma i kombination med teck-

ningar av olika slag. Beträffande de övriga grundfärgerna, se texten, s. 189.) 

Tecknin ar 

Grundfärgerna 
II 

kIepak 
IV 

tjulvuhk 
V 

muovas 
Mörk på kroppen. 

dock en aning lju- 
sare än I suortahk 
(se text, s. 189). 
Klövborsten är ngt 
ljusare än kroppen 
i övrigt. Dessa re- 
nar kunna ha föl- 
jande teckningar. 

Kallades även 
vanli flergak. Den 
vanligaste färgen 
på renarna jämte 
V. Mörkare grått 
med svag skiftn. åt 
blågrått. Hals, bo- 
gar och nedre de-
len av sidorna lju-
sare än ryggpartiet. 

Ganska ljus ren- 
sort. Ljusaktigt 
grå på ryggen, 
ljusgrå på sidorna 
och vitgrå på 
buken. 
Vanlig. 

A.
 

P
å  h

u
v
u

d
e

t. 

slhtsa-njuonne. Små vita pric- 
kar på mulen (njuonne tuctga). 

kiepak-sihtsa-njuon- 
ne 

tjuivis (tjuivuhk-) 
sihtsa-njuonne 

muovas-sihtsa-
njuonne 

tjldbmak (tjlibinå). Små ljusa 
fläckar på nosen och pannan. 

tjuivis tjabmak enuoras-tjittbmak 

tjuosse-njuonne. Vita fläckar på 
nosen från mulen till strax nedan- 
för ögonen. 

kiepak-tjuosehk el. 
k. -tjuosse-njuonne 

tjuivis tjuosse- 
njuonne(-tjuosehk) 

muovas-tjuosse-
njuonne el. muovas-
tjuosehk 

stalehk. Större avlång två till 
tre fingrar bred vit fläck fram på 
nosroten. 

kiepak-stalehk tjuivis stalehk muovas-stalehk 

naste-kallo. Ganska stor vit 
fläck på pannan från hornfästet 
till nosroten mellan ögonen. 

kiepak-naste-kallo tjuivis naste-kallo 
Sällsynt. 

muovas-naste-kallo 

Illnak eller IIInak-stalehk. Vit 
kring hela nosen från pannan eller 
ögonen och nedåt. 

kiepak-liinak(-sta- 
lehk) 

tjuivis liinak(-sta- 
lehk) 

muovas-liinak(-sta-
lehk) 

Illnak-tjuosehk eller -kalpehk. 
Samma som A 6 men med mörkare 
fläckar i det vita. 

kiepak-liinak-tjuo- 
sehk el. kiepak- 
kalpehk 

tjuivis liinak-tjuo- 
sehk 

muovas-liinak-tjuo-
sehk 

A 84 kalrehk eller kalrehk-tjuosehk. 
Avlånga ljusa fläckar på huvud- 
sidorna fram till nosryggen. 

kiepak-kairehk- 
(-tjuosehk) 

Sällsynt. 

tjuivis kairehk 
Ngt sällsynt. 

muovas-kairehk 

velkls-ålve. Hela huvudet vitt 
ända till öronen. Sällsynt. 

kiepak-velkis-etive tjuivis velkis-dive /n uovas-velkis-dive 

slIengan-ålve. Som A 9, men 
med fläckar på nosen av samma 
färg som kroppen. 

kiepak-sliengan- 
-dive 

tjuivis sliengan- 
-dive 

muoms-sliengan-
-kivs 

B . P
å

  k
roppen. 

B 1.) svek. Har bälte av mörkare 
eller ljusare färg, oftast över 
manken och bogarna. 

kiepak-avak 

sjutjehk el. rIlmehk. Hårtoppar 
ngt ljusare än håret i övrigt. Håret 
mjukt o. dunigt. sjuhtje rimfrost. 

kiepak-sjutjehlo tjuivis sjutjehk muovas-sjutjelik 

luostak eller Inöste-slits, även 
pälve-luostak. Sidorna från bogarna 
till ljnmeken ljusare än ryggen 
och bukens sidopartier. 

tjuivis luöste-siito muovas-luöste-siito 

trablak. Fläckig på ryggen, 
mest på bakryggen. 

kiepak-trablak tjuivis trablak 
Ytterst sällsynt. 

muovas-trablak 

C. På  b enen. 

C 1.) täble-Juölke eller tebll-juölke. 
Benen fläckiga. Fläckarna ljusare 
eller mörkare än kroppen. 

kiepak-teible-juölke tjuivis teible-juNke muovas-table-juake 

C 2.) stebIlluölke. Samma som C 1, 
men med ljusare och mörkare par-
tier även på klövarna. 

kiepak-stebli-juölke muovas-stebli-juölke 
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jande.1  Vanligast var IV tjuivuhk och därnäst kom V muovas. De 
övriga färgerna kommo i följande ordning med avseende på fre-
kvensen: II kiepak, VI tjuorak, VII velkuhk, III rusjkuhk, och allra 
sällsyntast var 1 sähko-suortahk. Nu är frekvensförhållandet delvis 
ett annat. De vanligaste äro fortfarande tjuivuhk, muovas och 
kiepak, men beträffande de övriga grundfärgerna har frekvens-
förhållandet omändrats till suortahk, rusjkuhk, tjuorak och vel-
kuhk. Förändringen av frekvensförhållandet beror enligt medde-
laren på sammanblandningen av renar från olika trakter, en följd 
av den extensiva renskötseln. 

Hur förhåller det sig nu med motsvarigheter i andra trakter 
till detta benämningssystem? Några detaljerade systematiska upp-
teckningar ha vi ej från andra håll än Gällivare.2  Där urskiljer 
man fem grundfärger. 1 riihmek, rygg och buk av svart, svart-
brun eller mörkbrun färg. II tjahppat, ryggen mörkbrun eller brun, 
buken ljusgrå, vitgrå eller smutsvit. III tjuoivak, varierar med 
avseende på ryggens ljushetsgrad ända från brunt till gulaktigt 
ljusgrått; bålens färg stöter alltid i smutsgult (gulaktigt grått, 
gulgrått eller isabellafärg); sidorna äro alltid ljusare än ryggen, 
och buken är ljusast. IV ranak, skimmel med mest ljusa hår; buken 
något ljusare än sidorna; mindre vanlig. V päjuk, vit ren; mindre 
vanlig. 

Dessa grundfärger ha varianter. Sålunda sönderfaller I 
riihmek i följande tre varianter: A kiehpa-riihmek, glänsande svart 
(motsvarar lp A suortahk), B tavalasj-riihmek, brun, med någon 
inblandning av ljusare hår och C kalhko-riihmek eller luostak-
riihmek, brun, med en ljus rand utefter sidan (skulle väl i lp A 
närmast motsvaras av kiepak-lttostak om sådana finnas där — 
eller möjligen av de mörkaste varianterna av tjuivis-luostak)a 
TT tjahppat har följande varianter: A tavalasj tjahppat, sidorna 

Enl. uppskattning av meddelaren. 
ULMA 1225: 3, jfr s. 187 noten. 
Skiljaktigheterna i färgbenämningar bero säkerligen delvis på att 

frekvensen av de olika färgnyanserna ax olika i olika trakter, vilket i 
sin tur sammanhänger med att skilda, mer eller mindre stabila, regionalt 
bestämda renraser utbildat sig, delvis helt säkert under inverkan av 
renskötseln. Därför äro icke heller färgbenämningarna från skilda håll 
direkt jämförbara, innan man med hjälp av färgfotografier utfrågat ett 
stort antal renskötare från hela det lapska området. 
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bruna men ljusare än ryggen, och B velkuk, sidorna (ljus-)grå, 
ej ljusare än buken, halsen grå. A har i sin tur en undervariant 
rusjkok eller rusjkis tjäpet, halsen gulaktig, och B har under-
varianten velkis-rusjkok, halsen gulaktig. De mörkare varianterna 
motsvaras i lp A av kiepak och de ljusare varianterna väl närmast 
av rus jkuhk. Att märka är dock att den senare benämningen i 
lp A tillägges en från den vanliga fjällrenen med avseende på 
kroppsbyggnaden avvikande rensort, som är att räkna till skogs-
renarnas ras. III tjuoivak har fem varianter. A kutna-tjuoivak 
liknar med avseende på ryggens ljushetsgrad tjahppat; sidorna 
äro gulgrå med inblandning av riihmek-hår; buken ljusare, men 
ej så ljus som hos följande sort. Motsvarar väl i det stora hela 
lp A IV tjuivuhk. B tavalasj tjuoivak, ryggen ljusare än på tjahppat; 
sidorna gulgrå, buken vitaktigt gulgrå. C velkis-tjuoivak, sidorna 
ljust gulgrå. D harman-tjuoivak, något ljusare än föregående sort. 
E skauhle-tjuoivak, har fått sitt namn efter en måsart skauhle 
(Jfr lp N skawle Larus argentatus = gråtrut). De två sista 
varianterna motsvara lp A muovas. IV ranak motsvarar med sina 
varianter tjuorak i lp A. Meddelaren i Gällivare urskiljer här tre 
varianter. A tuolva-ranak även riihmek-ranak, de mörka håren 
äro av riihmek-färg; huvudet är av samma färg som bålen, medan 
hos undervarianten tjurkis-etiv-ranak huvudet ,är ljusare än bålen. 
B tavalasj ranak, de mörka håren äro av tjahppat-färg. C velkis-
ranak, med mycket ringa inblandning av mörka hår. V päjuk 
motsvaras i lp A av velkuhk. Meddelaren i Gällivare urskiljer tre 
varianter. A skauhle-päjuk, ej alldeles snövit, regnbågshinnan 
mörk; sidorna ha samma färg som hos skashle-tjuoivak. B tjahppis-
tjalmak-päjuk, vit över hela bålen, men ej alldeles snövit; regn-
bågshinnan mörk; stundom vita klövar. C snedda-, även tjäskok-
eller tjeskis päjuk, snövit, regnbågshinnan vit, vanligen — men 
ej alltid — vita klövar. Denna sort är trög och stillsam av sig 
och blir ofta ett lätt byte för rovdjur. Motsvaras i lp A av slingah,k-
eller klassa-velkuhk. 

Meddelaren i Norrkaitum har som synes en ännu mera nyan-
serad grundfärgskala än vad min sagesman i Arjeplog givit. 
Av intresse är att konstatera att i stort överensstämmelsen är god 
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mellan norra Gällivare och Arjeplog. Och även där termerna äro 
olika, är dock betydelsen i stort sett densamma.' 

Vad teckningarna beträffar, finnas även här både likheter 
och olikheter. Lika både med avseende på termen själv och dess 
betydelse äro exempelvis lp A sjutjehk och lp G sutjak. Säges 
om ren, som har hårtopparna ljusare än håret i övrigt, så att 
den har liksom rimfrost på pälsen; sjuhtje, suhtje rimfrost; lp A 
naste-kallo lp G naste-kallo, ren med en vit fläck (stjärna) på pan-
nan. Exempel på lika benämningar, som ha olika betydelse i 
de båda dialekterna, äro lp A kairehk, ren med avlångal jusa 
fläckar på sidorna av huvudet fram till nosryggen; lp G kairak, 
ren med två till tre fingrar bred, vit rand från pannanmella n 
ögonen och ned på nosen; lp A tjuosse-njuonne eller tjuosehh, ren 
med vita fläckar på nosen från mulen till strax nedanför ögonen; 
lp G tjuosse-n,junnje, tjuosek, ren med en vit rand, som börjar 
nedanför ögonen och går ned på nosen. 

lp G återfinnas att döma av den citerade källan ej följande 
Arjeplogs-lapska termer: Al (se schemat) sihtsa-njuonne, ren med 
små vita prickar på mulen, A 2 tjidbmak, ren med små ljusa 
fläckar på nosen och pannan, A4 stalehk, ren med större, av-
lång, två till tre fingrar tjock fläck framme på nosen (betecknas 
i Gällivare med termen tjuosse-njunne), A 10 sliengan-åive, ren med 
vitt huvud, på vilken finnas små fläckar av samma färg som bålen. 

Exempel på termer, som förekomma i lp G men ej i lp A 
äro tsåhppe-kallo, ren med en ljus eller vit liten tofs mellan hornen, 
piddo-juölke, ren på vilken nedre delen av bellingen är vit (van-
ligen på ett eller två, sällan på tre, aldrig på samtliga ben), 
velkis-njiktja, ren med vit fläck i övre ljumsktrakten. Sällsynt. 

Som allmänt slutomdöme kan sägas, att beträffande termer 
på teckningar är lp A något rikare än lp G. 

1) Intressant i detta sammanhang är en jämförelse mellan de syd-
lapska och de Arjeplogs-lapska termerna för de vitaste renarna, d. v. s. 
albinos. I Härjedalen ha vi termen k?åse ganz weisses Renntier 
(Albino mit hellen Augen und weissen Klanen). Ordet är detsamma 
som sv. glos- i glosögd, som en]. SAOB användes äv. om  häst, som 
har ytterst svagt färgad regnbågshinna. I samma betydelse (ibid.) 
kan ordet glasöga användas. Arjeplogs-lapskans klassa-velkuhk resp. 
sliengahk-velkuhk sammanhänger uppenbarligen med det sena reor det, 
men under det att klassa-v. är ett direkt lån, är sliengahk-v. ett 
översättningslån. 

13-443952. Sv. landsmål. 
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Förklaringar till karta över Barturte-lapparnas flyttningar 
i Pite lappmark och angränsande områden i Norge. 

I. Luspe. II. Påråk. III. Turpun-luleltis-kåhte. 

1 a. Njierehka kåhte ja njalla. 13. Skårvå sliecto kädde. 
1 b. Serun-parsja luoitahtak. 14. Näita-njuone Udde. 
2 a. Kalto-kask-kådde. 15. Sieite vakke kädde. 
2 b. Tjieura kådde. 16. Tåres-vakke kädde. 
3 a. Maranj-kåhte. Hår fanns en kåta 17. Klidde-låptå kädde. 

och njalla (stabur). 18 a. Lassohk-kädde. 
3 b. Suönnger-luoitahtak. 18 b. Jilkis pide Udde. 
3 c. Muottahk-kådde. 19 a. Rissja-kura luoitahtak. 
4 a och b. Kerun-kietteh. 19 b. Vakkatj-kädde. 
4 c. Viepsa kura kädde. 20 a. Laipe-puölta-kådde. 
4 d. Sjnjaktja kådde. 20 b. Påtsoi-jåkåtj-kädde. 
5 a. Tsaitsa kådde. 20 c. Sjielma 
5 b. Muskusa Udde. 20 d. Kuikula Udde. 
6 a och b. Tjåltå kietteh. 21. Kallak- alla paska luoitahtak. 
7. Jålle kådde. 22. Kallak-alla-kådde. 
8. Kaise njuone kädde. 23 a. Sautsa-jauratj-kädde. 
9. Kibdna låme Udde. 23 b. Sjielma kädde. 

10. Nuorjo kädde. 23 c. Saulo njuone 
11. Tjielo njuone mulsuhtak. 24. Evenes. 
12. Stab o lahp-kädde. 
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Svenska landsmål, och svenskt folkliv, 
årg. 1943-44, omfattar: 

Årgångshäfte: h. 1-2 (s. 1-194). 
3-4 (under utgivn.). 

Bilagor: Schagerström, Grammatik över Gräsö-
målet: h. 5. 
Sagor, sägner, legender etc.: h. 6-7 
(avslutning och register i följande årg.). 
Hushållning och levnadssätt: h. 8 
(under utgivn.). 

Uppsala i juni 1945. 
Red. 

Stockbelm 1945. Kungl. Boktr. 1'. A. Norstedt & Söner 443952 


