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Bin ock biskötsel.
Vilda bin ock vildhonung? Finnas exempel på att man
skattat vildbin i träd (biträd) i skog? Utan att man dödat
bina? Har man tagit upp någon extra öppning på trädet för
att kunna skatta bina? Mitt emot flyghålet? Hur märkte
man det träd, som man hittat ett bisamhälle i, för att ingen
annan skulle ta honungen? Ha träd med vilda bin sågats av
ock förts hem till gårdarna (bitäkt)? Vad kallas att hålla
tama bin (odla, sköta, vårda bin)? Har man tillvaratagit
honung hos humlor (mjödhumla)? Fanns särskilt namn på
denna (mömmälsöta)?
Bihus? Ha ihåliga trästockar (bistock, bikubb, biholk)
annat än tillfälligtvis använts som bibostäder? Av vilka träslag tog man bistockarna? Användes de liggande eller stående
(liggstock, ståndstock)? Se fig. 1 ock 2. Hur gjorde man
dem? Flygöppning ock möjlighet att skatta bina? Andra
namn på bihus (skämming, skämling, bihövle, bikupa,
bikorg, bilåda, Mask)? Kunde ordet skruv användas om
annat än tillfälliga bibostäder?
Användes bikupor av korgflätning, tätad med lera, kogödsel, e. d.? Bikupor av halm? Se fig. 3 ock 4. Konstruktion? Tillvärkades de i ett stycke (i spiral) eller i särskilda
kransar? Bottnen? Vad kallades den • vid ingången utskjutande delen av bottnen (flusterbrädan)? Har man målat
eller märkt flusterbrädan på något sätt? Vad menades med
skägg? Ingången (flyghål, fluster)? Fanns hål i kupans
tak (topphål)? Stängt med en träplugg? Tillvärkningen av
halmkuporna? Hur gjorde man för att få halmvarven jämna?
8 — 28287.

Sv. landem. Frågelistor.
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Fig. 1. Liggstock från Uppland.
Skiss av M. Eriksson efter original i Nordiska
Museet. (Fatab. 19074

Fig. 2. Ståndstock från
Småland.
Skiss av M. Eriksson efter original i Nordiska Museet.
(Fatal). 1907.)

Varmed sydde man? Om med träspånor, vad kallades de, ock
hur tillvärkades de? Hade man extra, lösa kransar att sätta
ovanpå kupor med kraftiga svärmar? När började man använda ramkupor i trakten? Se fig. 5. Brukade man ha
pinnar eller dylikt inuti kupan till fäste för kakvärket (ledare, strilar)?
Hur uppställdes kuporna? Bigård? Vad kallades den
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Fig. 3. Halmkupa.
Skiss av M. Eriksson.

Fig. 4. Halmkupa med botten
ock flusterbräda.
Skiss av M. Eriksson.
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ställning, kuporna stodo på (bibänk, bistånd)? Hur täcktes
kuporna under vintern? Med bihatt av halm, granbark? —
Var något särskilt att iakttaga vid tillvärkningen av binas
bostad, för att de skulle trivas?
Bin, olika slag, vildbin, tambin? Vad kallades bisamhället (bistock, bikupa)? De enskilda bina (bi, bifluga)? Vad
kallades visen (vise, bia, dronning, bimoder, bikonung,
bise)? Drönarna (drönje, vattenbi)? Arbetsbina (arbetare)? Vilken uppfattning hade man om visens, drönarnas
ock arbetsbinas uppgifter ock funktion inom bisamhället? Ansågs visen föra befäl över samhället?
Hur tänkte man sig detta? Vilken uppgift ansågs visen ha vid svärmningen?
Vad kallades ett samhälle med vise (viseriktigt)? Utan vise, viselöst? Varpå
kunde man märka, att vise saknades (bina
tjuta, visa bristande lust att draga)?
Kände man något sätt att ersätta bristen?
Fig. 5. Träkupa.
Vad kallades larverna (bimask, biunge,
Skiss av M. Eriksson.
biyngel)? Vad kallades gammal vise eller
arbetsbi, som blott kunde lägga drönaryngel (puckeldrottning,
drönarmoder)? Vad kallades detta slags yngel (drönaryngel,
puckelyngel)? Skilde man på äldre ock yngre bin (flygbin,
fältbin, ungbin, husbin)? Benämning på biets olika delar?
Huvudet, tungan, vingar, ben, mellankropp, bakkropp? Korgen
på benen för transport av frömjöl (byxor)? Gadden ock giftet?
Ansågos bistyng (bistygn, bistick) vara bra som botemedel
mot sjukdomar? Vilka (reumatism etc.)? Hur behandlades
den, som fått ett bistyng? -Ansåg man, att bina voro särskilt
arga vid vissa tillfällen? T. ex. när de hörde skriket av ett
klämt bi? På vissa personer (illasinnade, mot ägaren ovänligt
stämda personer, tiggare)? Namn på binas läte, då de äro
uppretade ock vilja stickas (stickton)? Något sätt att blidka
binas vrede?
Binas bygge? Bivax, klibbvax, biharts? Bikaka
(biskott)? Skilde man på olika slags celler (bibo, bipipa,
birum), t. ex. honungs-, arbetar-, drönar-, övergångs- ock
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drottningceller (sv ärmc eller)? Något namn på kokonger?
Skilde man på varmt bygge (kakorna parallella med flusterhålet) ock kallt bygge (kakorna stå vinkelrätt mot flusterhålet)? Vildbygge? Vad kallades cellernas lock? Hade man
särskilda namn på äldre, mörka kakor? Ock yngre, ljusa?
Svärmningen? Svärm (blomster, yting, yding), försvärm, eftersvärm? Eller första, andra, tredje svärm o. s. v.?
Kan man höra, om ett bisamhälle snart ämnar svärma
(svärmton, svärmljud)? Vad kallar man detta ljud (mana,
tuta, ropa, yta)? Ansåg man, att därvid ett par visar samtalade? Utdelade den gamla visen en befallning till den yngre
att ge sig ut med en svärm? Har man något ljudhärmande
ord för manandet (tyt-tyt)? Ock för svaret (kva-kva)?
Brukade man föra oväsen, skjuta, slå på järn- ock bläckföremål e. d., när bina svärmade? Varför? För att häjda dem,
om de ville flyga bort? Benämning på denna åtgärd?
Vad kallades det samhälle, från vilket svärmen utgick
(moderstamskupa)? Särskild benämning på svärmningen,
om det är ett samhälle, som överlevat vintern (överliggare),
eller om det är en av årets svärmar, som i sin ordning svärmar? Vad menas med jungfrusvärm? Särskild benämning
på svärm, som återgår till modersamhället efter en stunds
kringflygande? Vad trodde man om anledningen därtill? Särskild benämning på det förhållandet, att ett större antal bin
vid vackert väder flyga utanför boningen utan att svärma
(bina spela, hålla förspel)? Anledningen därtill? Vad
kallades det, när bisvärmen samlade sig efter svärmningen
(bina klasa sig, samla)? Om de samlat sig i en klunga i
ett träd e: d., vad kallades då en sådan klunga (biboll, bihög, biklump, biklunga, klyfse)? Vilka åtgärder borde
vidtagas, för att svärmen skulle stanna kvar? Hur gick man
till väga för att förmå svärmen att gå in i sin tillämnade
bostad? Måste man ösa in svärmen med t. ex. en silversked
för att få visen att stanna? Hade man möjligen något lockbete (bland), som användes? Särskilt namn på en kupa, som
bina tillfälligtvis intogos i (bikar)? Vad kallades arbetet med
att få in bina i kupan (stocka bina)? När borde stock-
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ningen företagas? Vad kallades att flytta bina från en kupa
till en annan (driva ut, trumma ut, trumma av bina)? Att
inhysa dem i den kupa, där de definitivt skola stanna (kupa,
husa bina)? Voro några särskilda försiktighetsmått nödvändiga, för att bina ej skulle stickas? Eller för att svärmen skulle
trivas? Brukade man gnida kupan eller huset på insidan med
någon ört e. d., för att bina skulle trivas? Brukade man röka
in bina? Brukade man täta binas bostäder med något tätningsmedel (koträck)?
Binas arbete? Bina drar ock bygger? Namn på de
olika arbetsperioderna (vårdrag, sommardrag, höstdrag)?
Klöverdrag, linddrag, ljungdrag o. s. v.? Draget är
gott, dåligt? Det är gott, dåligt biår? Bra', dåligt bibete? Vad kallades binas arbete i blomman (biet drar,
suger, samlar)? När arbetsbiet kom dragande från fältet,
belastat med frömjöl (»bina kommer med fotninger» , har
byxor), ansåg man då detta vara honung, vax, mat åt larverna? Vad kallades det (bifoder, bibröd, biföda)? Vad
trodde man om framställningen av honung ock vax? Vad
kallades ljudet från kupan efter en dag med gott drag? Vad
kallades samhällets kraftiga fuktavsöndring efter en sådan dag
(bina svettas)?
Övervintring? Vad kallades det samhälle, som var avsett
att övervintra? Vilka åtgärder vidtogos för invintringen?
Hur avgjorde man, om ett samhälle skulle övervintra eller slaktas? Brukade man i äldre tid någonsin mata svaga samhällen,
som man ville låta övervintra? Hade man någon benämning
på binas vintervila (bina sitta vale)? Hindrade man på något sätt bina att flyga ut för tidigt' på vårarna, när de lockas
av solskenet (kvickna till, ona vid, orna vid)? Binas ränsningsutflykt (bina komma ut å ränsa sej) på våren?
Binas fiender? Snyltbin (tjuvbin)? Fåglar (talgoxar)?
Bivarg, bilöss, vaxmott, vaxmal? Yngelröta, utsot?
Skattning? Hur tillgodogjorde man sig honung ock vax?
Kände man något sätt att skatta bina? Vad kallades detta,
ock hur gick det därvid till (skat tlåda)? Är denna metod
känd sedan gammalt? Eller brukade man döda det samhälle,
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man ville skatta? Vad kallades detta (döda, röka ijäl,
slakta, svavla bina; ta ner, ta undan kupan)? Hur tillgick därvid? Användes svavel? Hur? Användes trasor beströdda med svavel? Satte man kupan över en grav, vari
svavel antändes? Vad kallades en sådan grav? Särskilt namn
på kakor fyllda av honung ock kakor med larver? Skilde
man på den något mörkare honungen från ljungen (ljunghonung, mörk honung, hösthonung) ock den något ljusare
från sommarens örter (ljus honung, sommarhonung)? På
förseglad honung ock oförseglad honung?
Hur skildes honungen från kakorna? Uppvärmdes kakorna
först? Eller skildes honungen från vaxet utan uppvärmning?
Självrunnen honung? Genom att stöta sönder kakorna ock
krama massan genom linneduk? Eller genom slungning?
Om det senare sättet använts, är det värkligen ålderdomligt?
När började man använda det, ock hur kallades det? Om
kakorna kramades, sorterades de före kramningen? Ock vad
kallades de olika kakkvaliteterna? Sökte man efter kramningen
utvinna mera honung ur vaxet genom uppvärmning? Någon
särskild benämning på denna efterskörd?
Hur behandlades vaxet? Vad kallades de räster, som
återstodo, sedan man framställt vaxet (kråter)? Hur användes
dessa räster? Vartill användes vaxet för övrigt? Till ljus,
skomakarvax o. s. v.?
Honungens användning? Som sötningsmedel vid matlagningen? I vilka fall ock huru? I stället för smör på bröd?
Eller tillsammans med smör på smörgås? Vid brygd? Har
man i mannaminne framställt mjöd? Tillvärkningssätt? Användning? »Dricka märg i benen»?
Användes honung på sår? Varför? För att dra ut det
onda? För att ränsa såret? Mot onda bettet? Ensamt
eller i blandning mot andra yttre åkommor? Eller mot inre
åkommor (hosta, förkylning)? Hur?
Hur förvarades honungen? Vidtogos några åtgärder till
förhindrande av att den försockrades? Vad kallades honungen,
sedan den försockrats? Särskild användning av den?
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Tur med bin? Ansåg man somliga människor framför
andra ha tur med bin? Särskild benämning på sådana personer (b i kun g)? Anledning? Var det särskild tur med bisvärmar, som hittades? Eller som lämnades bort till hälftenbruk (lotta)? Hade man något särskilt att iakttaga för att
få tur med bin? Brukade turen gå bort med ägaren, då han
dog?
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Hägnader.
I. Olika uttryck för inhägna.
Ord, som beteckna att uppföra gärdesgård (föra upp
gärde, gärda, gärda upp, haga in, hägna, hägna in,
hägna av, skyttla, stänga, stänga in, stänga kring, föra
upp stängsel, bygga gärdesgård, sätta upp gärdesgård,
tyna, tun a)? Ord, som betyda uppförande av mera tillfälliga hägnader (fälla ihop, gillra, gillra upp, gärda av,
gärda från, gärda för, rångla, rångla in, ränga på,
rängla, rössla ett svedjeland, skärsla, skärsla upp, stikla
upp, stånga)?
Angiv noga betydelsen av varje ord ock jämför kap.
V nedan!
II. Namn på inhägnade områden.
Angiv, vilken stängseltyp som förekommer vid de olika
slagen av inhägnader, ock om en viss stängseltyp användes
endast kring inhägnad för visst ändamål, t. ex. kring gårdsplan, trädgård, kring ett svedjeland i skogen o. s. v.1
Namn på den inhägnade boplatsen, där boningshus ock
ekonomibyggnader ligga (gård, gårdsplan, gårdstomt, mangård, fägård, fähage, toft, tomt, ton, tun)? Namn på
inhägnat område med fruktträd eller grönsaksland (fröjtehave, garda, have, kitte, kreke, kryddgård, kryddsäng,
kalgårdsland, kålgård, trädgård, trädgårdstäppa, täppa,
humlegård)? Inhägnade hö-, halm- eller sädesstackar (stack-
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hage, hässjegärde, häsgård)? Namn på inhägnade områden
för smådjur (kalvhage, kalvkya, kalvtomt; fårhage, sögärde; svingård, svinton; hönshage, hönsgård; fålla,
kvi, kätte)? Namn på inhägnade vägar för olika ändamål
(fägata, fädrift, fäladstå, fästråk, fätå, gata, gategård, guda, kryckelväg, kvegkast, kvi, tå, tä, valltä)?
Fanns särskild benämning för den öppna platsen vid grinden
till fägatan atfall)?
Benämningar på inhägnade områden på inägorna? Vad
menas med gärde, ,krik, kya, kvi, kätte, lycka, spjäll,
täkt, täppe, vret, vång? Hade man särskilda namn på inhägnade områden efter de olika växtslag, som odlades på dem
(råggärde, råglycka,rågtov; rovgård, ärtland, ärtlycka,
ärttäppa, andtäppa)? Vad betydde intaka, tråkitta, tå?
Vad menades med håp?
Benämningar på inhägnade svedjeland ock nyodlingar
(brand, bränna, bråna, brån, bråte, bråtland, fälla,
göle, horva, hump, rod, rodd, rud, rudd, rudu, ryd,
rydsel,rössel, råning, rönning, svedja, sved, svia, vret)?
Vad menas med boland?
Namn på ängar utanför de egentliga inägorna (fjäll,
gärde, myra, rudde, rönning, slåtteräng, slåttrönning,
vattän.g, änge)?
Har man haft inhägnade betesmarker? Namn på dessa
(bete, betesgärde, fälad, hage, hägge, fårhage, hästhage, kalvhage, kohage, hegen, hägn, hägna, haglet,
hamn, löt, utlöt)? Hade man någon särskild inhägnad vid
betesmarken, dit man drev korna vid mjölkningen? Vad kallades den (fålla, kya, prång)?
Hade man särskilda namn på inhägnade områden vid fäbodar? Var fäbodområdet inhägnat? Vad menades med
vallen? Var vallen indelad i mindre inhägnader för de olika
delägarna i fäboden? Vad kallades dessa inhägnader (vall,
täkt, sel)? Namn på andra inhägnader vid fäbodarna?
Frågor rörande inhägnade områden vid fäbodarna behandlas
mera ingående i frågelista 12, Fäbodväsen, till vilken hänvisas.
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Hade man särskilda namn för inhägnader, som gingo ut
i vatten (även för själva stängslet, som hindrade djuren att
vada förbi det, då de gingo på bete)? Har man för sådana
använt något av namnen flom-olshaga, flöhaga, farhaga,
forågå, furoden, förhage, sjöhaga, sjöstängsel, vastgård, v att g ård eller andra benämningar?
För namn på andra stängsel i vatten för fiske o. likn., t. ex.
katsina, lakgård, laxpata, se framdeles frågelista om fiske!
Hade man något namn på oinhägnad mark i motsättning till det inhägnade området (hamn, mark, markar,
utmark, vidd)? Hade man olika namn på dessa områden
alltefter avståndet från hemby2 (hemmark, långmark)? Om
det låg i närheten av byns fäbod (fäbodm ark)?

III. Namn på stängsel i allmänhet.
Gärdesgård (gard, gärde, hage, haggård)? Hägnad
fallegård, hägne, stänge, stängsla, trall, träller, tun,
täppe, täppning, vast, väms)? Känner någon ordet stäng?
Finnas andra ord, som kunna betyda 'stängsel' av vad slag
som hälst? Angiv de särskilda betydelser, som kunna urskiljas
hos allmänna beteckningar för stängsel.
Angiv, om några av de nedan under kap. V omtalade
namnen på stängseltyper, t. ex. hag, hage, haga, skidgård,
hankgärde, stånggård o. s. v. ha en mera allmän betydelse
än där förutsättes.

IV. Gärdselvirke ock upprörande av gärdesgårdar.
A. Virket.
Sammanfattande namn för allt virke, som behövs till en
gärdesgård (fång, fångved, gärdefång, gärdsle, gärdselfång, stängfång, stängvirke, trinde)? Namn på den
skogslott, där sådant virke togs (fångskog)? Vid vilken tid
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skulle man hugga stängselvirket (samtidigt med vedhuggningen
på eftervintern)? Var det för att virket skulle bli hållbarare?
Användes andra verktyg ån yxa, då man tog virket? Användes avbrutna liar eller dylikt att kvista av träden med?
Vad kallades ett sådant värktyg (bandkvista, hankpligg, lie
brott, risbit)? Användes sådana också för att hugga ned lämpliga trädkvistar till vidjor? Vad kallades de hopfraktade högarna
av stängselvirke, innan det barkades, klövs ock gjordes i ordning för användning (brygga)?
Vad kallades störarna, som sattes ned i marken (stör,
gigstör, gärdsgårdsstör, hagastör, klovstår, står, tunstör, rokalle, stavastör, staver, stavre, skidgårdsstaver, gärestaver, stake)? Kunde orden knavel eller ri
användas som namn på störar? Av vilka trädslag togos störarna (en, gran, tall, ek, asp, al)? Olika namn efter olika
material (enstör, granstör o. s. v.)? Om de togos av frodvuxen (froväxt) gran (frodstör, fröstör)? Vad kallades att
göra störarna färdiga för användning (rusta upp störarna)?
Att barka (skala ränder på) dem? Att spetsa (spiska,
vässa) störarna? Vad kallades spetsen (vässing)?
Vad kallades gärdslet, som lades vågrätt eller i vinkel
mot marken (gärdsel, gärdsle, gårdrisk, risk, rod, rodor,
stänge, trinne, trod, rodgårdstrod, trol)? Om det bestod
av okluvet rundvirke (block, gärdseltrind, gärdseltrod,
hagatrod, långås, rod, ro, rå, rång, rängla, ränge,
rund, rundväling, slana, slänga, stång, trenta, trinna.
trinninge, trindkävling, trindväling, vann)? Vad betyder ordet poll? Vad kallades gärdslet, om det bestod av
kluvet virke (gärdsel, gärdslaskid, hagaskid, klov, klove,
klyvning, klövning, rod, rotskid, ränne, skid, skida,
troskid)? Om virke av samma slag som gärdselvirke användes till andra ändamål än att hägna med, angiv vartill ock
vad det kallades i olika fall! Av vilka träslag tog man gärdslet (gran, tall, en, ek, asp, björk, al)? Vid vilken tid gjordes
störar ock gärdsel färdigt för användning (ränsades, rusta des
upp)? Vad kallades det att barka ränder på rundvirke (randbarka, kana, kanabarka, skala av ränder)? Att klyva
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(klofta, skida, spjälka) gärdslet? Hur utfördes detta arbete?
Av en man, som använde två yxor eller yxa ock kil (bligd,
blegg, bläjde, bläe, blegare, vigg) av järn eller .trä (ek,
björk)? Utfördes arbetet av två man med var sin yxa? Vad
kallades arbetet (klyva ock klyva emot, klyva före)? Vad
kallades de okluvna stammarna (skidkubbe, kabbe, trom)?
Ord som ange träets egenskaper (hårdkluven, seg, tjurig;
rättkluven, lättkluven, klöver, klov)?
Hur upplades det färdiga virket? Varvtals i hög eller
stapel (gärdselhög), med eller utan mellanlägg? Eller restes
det mot träd? Hade man något särskilt namn för sådana
träd, som lämpade sig att resa virke mot (rokall)?

Fig. 1. Hank ock vidjor (sektion för att visa bindningen).
1. Gärdsle. 2. Klåp.

Vad tog man för virke till band eller vidjor? Stammar
eller kvistar av en, gran, vide? Namn på vidjorna efter materialet, som de gjordes av (granvidja, videvia, vickleveja,
bj örkbata, sälj b ata)? Ha halmband använts till vissa hägnader? Klöv man virket (gran, en), eller användes det °kluvet?
Namn på materialet till banden, om det skulle klyvas (bandstake, stava, stöling)? Namn på materialet i allmänhet
(bindkvist, dårjesprot, gärdesband, gärdsgårdsspröt,
gärdvidja, gårdband, hankband, hankkvist, spröt, sveg,
svolk)? Vad kallades de kluvna banden (band, hat, enstöringsband, gransolk)? Brukade man upphetta (badda,
basa, masa, svedja) vidjor av gran vid eld (baseld)? Vad
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kallades den upphettade vidjan (band, baddvidja, base,
vidja)? Vad kallades grovändan av en vidja (klåp, lumm)?
Toppändan (topp, toppruska, tuppa)?
Vad kallades det att göra vidjor (veja, lägga hank)? Att
göra ringformigt samman.virade hankar (göra hank, hånka)?
Se fig. 1 a. Beskriv, hur man band vidjor av olika slag!
Vad kallades de ringformiga vidjorna (hank, hånk, svep)?
Vidjor, som lades om störparet enl. fig. 1 b ock c (gårdvidj a,
solk, svalk, svep, vega, vidja, vred)? Vad kallas av flera
videspön sammansnodda band (videtjur)? Hur fäste man
samman hankringarna för att bära dem till gärdesgården?
Användes de vid uppförande av nya gärdesgårdar eller blott
vid reparationer?
B. Gärdesgärdens uppförande.
Beskriv med utgående från exempelvis den gärdesgårdstyp, som fig. 2 visar, hur en gärdesgård uppföres! Beskriv

kb,
.t.

i

alP

eibt,
i

2.

3.

Fig. 2. Långgärdesgård.
1. Skott. 2. Hot. 3. Stöd. 4. Nacke. 5. Nackvidja.
6. Mellanvidja. 7. Fotvidja. 8. Fot.

vid varje särskild stängseltyp de avvikelser, som förekommo i
sättet att uppföra dem!
Vad kallades att riva upp den gamla gärdesgård, som
skulle ersättas med en ny (hugga ner, kvista ut, riva)?
Att spetsa om den ruttnade nedre delen av en gammal stör
(näcka upp)? , Lade man ut det gamla gärdslet, som togs ur
den rivna gärdesgården, vinkelrätt mot gärdesgårdens längdriktning? Lades nytt gärdsel på samma sätt? Så tätt, att
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det räckte att bygga den nya gärdesgården av, utan att ta i
förväg? Vad kallades spåren på marken efter den upprivna gärdesgården (gärdsgårdssto, gärdselsto, hagasto)?
Vad kallades det ruttna, odugliga gärdslet efter en gammal
gärdesgård (gärdselskräp, gärdselstök, hagavid, rot, stök,
trås)? Användes det som bränsle, då man värmde vidjorna?
Som bränsle i allmänhet?
Vad kallades det att med järnspett göra hål i jorden för
störarna (botta, hola, hota, höta)? Namn på spett, som användes vid störning (järnstör, bottstör, hotstång, pöttestör, pöttestång)? Fylldes vatten i hålet, för att stören skulle
stå bättre? Vilket redskap hade man härtill (ett kohorn, fäst på
en käpp)? Gjordes hålen på ömse sidor om en stång, som
släpades med, alltefter som arbetet fortskred, för att få gärdesgården rak? Namn på denna stång?
Hur bestämdes avståndet mellan störparen? Medelst märken, inhuggna i stången? Genom att ta om det nedsatta
störparet med ena armen ock sätta nästa
par på det ställe, dit handen på andra
armen nådde? Andra sätt att bestämma
avståndet? Vad kallades arbetet att sätta
Fig. 3. Klova.
Uppland.
ned störarna (störa, stavra, stävra)?
Vad kallades ett störpar (gardstårpar,
gärdepar, hot)? Avståndet mellan två par (störgolv)? Har
man använt sådana uttryck som »hur många hot är gärdsgården» för att ange längd? Brukade man för att hindra röta
bränna spetsarna på störarna, innan de sattes i jorden? Namn
för detta? Vad kallades skärningslinjen mellan stören ock markens yta (j ordb and), där den först börjar ruttna (föskas,
ta röta)? Hur satte man fast störarna, då markens beskaffenhet (bärggrund e. d.) förhindrade, att de sattes ned i marken? Användes en träkloss med inborrade hål för störarna
(flakfot, klova, lamp, lampefot — fig. 3)? Har ordet
varpa kunnat användas om 12 par störar?
Hur många personer deltog() i arbetet att uppföra en
vanlig gärdesgård? Då man band med videspön? Då man
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gjorde hankgärdesgård ock använde förut gjorda hankar?
Då man stängde med granvidjor, som värmdes (två stänga,
lägga i ock binda, en värmer, baddar vidjorna)? Användes småpojkar eller kvinnor till att värma vidjorna ock bära
ut dem till dem, som bundo? Talesätt om hur fort man skulle
springa? Namn på den person, som utförde arbetet? Vad
kallades att lägga om vidjan (binda, vrida på veja)?
Vad kallades fyllningen av korta gärdselstycken nedtill
(eller upptill), där en gärdesgård slutade vid en öppning eller
,där två gärdesgårdar möttes i ett hörn (garsvinklå, garshaued, gårdshuvud)? Sammanbindningen mellan två gärdsgårdsstycken (knäpp)? Att binda samman två gärdsgårdsstycken (knappa ihop, spetsa ihop)? Vinkeln mellan två
sammanstötande stycken (gärdsgårdshörn, tunräng)? Första
stycket av en gärdesgård, där den fogades samman med en
annan (hovde)9 Ändan på ett gärdesgårdsstycke (lycka)?
Vad kallades nedre delen av gärdesgården (fot)? Den
gärdselstång, som vid iläggningen i gärdesgården lägges med
ena ändan mot marken (fotrö, förtroa)? Vad kallades den
nedersta vidjan (fothank, fotvidja, första hank)? Vad
kallas att stänga understa varvet (fota)? Vad kallas andra
vidjan nedifrån (mellanvidja, mellanhank, andre hank)?
Vad kallas att binda de två nedersta vidjorna ock lägga i
motsvarande gärdsle (binda före)? Att binda den översta
vidjan (binda efter)? Att lägga i gärdslet? Vad kallas
den översta vidjan (huvudvidja, nackvedja, nackhank,
tredjehank)? Vad kallas övre kanten av gärdesgården
(nacka, gårdshuvud)? De stänger, som komma att ligga
överst (huvudroda, huvudröda, huggerö, nackfång,nackstång, yvst troa, övast troa, överst troa)? Vad kallades
att lägga den översta stången (nacka)? Vad kallades den
sträcka (5-6 störpar?) från »fot» till »nacke», som samtidigt
var under arbete vid uppförandet av gärdesgården (hagaskot,
skot, skott)?
Sattes stöd för att hålla gärdesgården stående? Vad kallades dessa stöd (backstör, stytta, stytsa, styttstör,
ståd, stöda, stödd, stötta, stössa)? Att stödja gärdes-
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gården (stöja)? Sattes stöden till genast vid gärdesgårdens
uppförande eller då den blev gammal ock började luta? Hur
tätt sattes de (t. ex. vid vart tredje störpar)? Stodo de sicksack eller parvis saxställda? Användes tvekluvna eller med
grenklyka försedda störar som stöd (klyva, klösa)? Se fig. 4 a.
Stöddes gärdesgården av störar, som bundos fast vid störparen
(gigstör)? Se fig. 4 b. Voro stöden av grövre virke, som försågs med urtagning (hak, nock) ock sattes mot ett gärdsle?
Se fig. 4c.
Hur höga skulle hägnaderna vara (laga höjd, två alnar
hög)? Bestämmelser om tätheten för olika ändamål?
Brukade man stänga på ackord (beting)? Hur långt
borde man stänga per dag? 40 par? Så långt stycke, som

ex
Fig. 4. Stöd ock deras anbringande.
a) Dalarna. b) Övre Norrland. c) .Uppland.

sattes i rörelse av en gärdesgård, då man tog i ett störpar
ock skakade kraftigt (ett rössel)? Vilka arbeten ingingo i
ett sådant ackord (att riva ned den gamla gärdesgården, spetsa
de användbara störarna, sätta ned dem, stänga, o. s. v.)?
Namn på gärdesgårdar vid rågång eller mot skogsmark
(delesgärdsgård, linegärdesgård, rågångsgärdesgård,
rågärdesgård, värjningsgård, stamrodgård)? Skulle de
byggas solidare än andra stängsel? Vad kallades kortare stycken av en sådan gärdesgård, som det ålåg viss bonde i byn
att hålla i gemensam rågång (holk, fall, flake, hagabalk,
rogardsstycke, rogardsstump)? Vad menas med anslist?
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Benämningar för förfall av hägnader (gårdfallen, fallfaren, fallfärdig)? Gärdesgården ramlar, lutar, ligger
å lön? Beteckningar för att gärdesgård ej stänger ute kreaturen? Att kreaturen taga sig in på odlad mark (göra ohägn)?
Olika sätt att reparera gärdesgårdar (böta, binna, laga,
pötta över, överbötta)? Gärdesgården är lagad*(staverbunden)? Att resa upp (resa, rita upp, rätta upp) en kullfallen gärdesgård? Sätta stöd? Lägga på nya gärdslen
(stångdraga)? Att böta över med kraftiga störar, som sammanhållas av en hank upptill (störa över)? Vad kallas sådana störar (bottestaver, överstör, överböttastaver, bindepar , böttepar)? Hur uttryckes, att gärdesgården är reparerad
(gångställd)?
V. Stängseltyper.
A.

Gardesgårdar i egentlig mening av störar
ock gärdsel.

1. Långgärdesgården, byggd av parvis ställda störar,
sammanhållna av vidjor eller hank. Gärdslestängerna äro långa
ock lagda mycket långsluttande (ungefär 5 störpar äro samtidigt berörda av arbetet under gärdesgårdens uppförande
som å fig. 2).
Vad kallades denna gärdesgårdsform (baddvie g ärds gård,
fämparagärdsgård, gethaga, gärdesgård, gärdsgårdstun, haga, hankgärdesgård, liggård, läggård, rodgård,
råggård, skjuhage, skidhage; skidtun., skidgård, skyggård, snedrodgård, stavgård, täthaga)? Vad säger man
om gärdslets riktning (det är långlagt)?
'2. Kortgärdesgården, byggd av parvis ställda störar
som föregående, men gärdselstängerna äro kortare ock lagda
i brantare stupning (4-2 störpar samtidigt berörda av arbetet
under hägnadens uppförande). Tät eller glesare (fig. 5).
Vad kallas detta slag av gärdesgårdar (hankgärde, resgård, ritgård, treparagärdsgård, störtgärdesgård, ändagärdesgård, ändagård)? Vad säges om gärdslets riktning
9 — 28287. Sv. landsm. Frågelistor.

130

LANDSMÅLSARKIVETS FRÅGELISTA

15

(är störtlagt)? Var har denna stängselform använts? Kring
gårdsplan eller trädgårdstäppa (trädgårdsgärdsgård)? Har
den varit brukad särskilt vid härrgårdar eller prästgårdar, eller
har den på annat sätt betraktats som förnämligare ock mera
härrskapsmässig? Är kortgärdesgården gammal på orten? Är
dess förekämst betingad av brist på tillräckligt långt virke?
Ha enklare ock glesare former av denna typ använts för
hägnader av mera tillfällig art, t. ex. för att skilja trädan från
sädesfälten eller för att under eftersommaren hägna in en betesvall? Andra användningar? Namn på denna glesare typ efter
användningen (antäppegärdesgård, ärtlandsgärdesgård,
vårslandsgård, trädeslyckegärdesgård)?

Fig. 5. Kortgärdesgård.

Fig. 6. Stånggärdesgård.

Uppland.

Uppland.

Ha gärdesgårdar av denna eller andra typer (se nedan)
använts ovanpå jordvallar eller stenmurar eller dylikt (halvmursgärdesgård)? Jämför stenmurar nedan under F!
3. Stånggärdesgården, byggd av parvis ställda störar,
som sammanhållas av vidjor. Gärdslet, ofta rundvirke, ligger
vågrätt. Avståndet mellan störparen lika med gärdselvirkets
längd. Även former med kortare avstånd mellan störparen
(fig. 6)
Vad kallas dessa stängselformer (fållgård, fållrogard,
langning, lötgård, rohage, rångle, rångling, ränge,
rängle, rännegärdesgård, rännetun, ränngård, räcktun, rundhage, räning, skyttlar, skösselgård, stångfall, stånggård, tara, taragård)? Hur kallades att uppföra ett sådant stängsel? Av hur många över varandra liggande stänger byggdes det (1-5)? Olika namn efter antalet
stänger? Om gärdesgården är alldeles tät med stängerna vi-
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lande tätt på varandra (rätrodgård)? • Om den består av tre
eller två stänger (treroning, treröde, tritrohage; tveröde,
tvåtrohage, tvåroning)? Om stängslet består av bara en
stång (entänningshag)? Hur många störpar hade man på varje
stånglängd? Vad kallades avståndet mellan störparen (led)?
Har man använt stängsel av saxställda störar, sammanbundna med en vidja ock en på dem vilande stång (fig.7)?

Fig. 7. Stånggärdesgård.

Fig. 8. Korsgärdesgård.

Uppland.

Norrland. Efter A. Hamberg.

Benämning? Var användes dessa (i skogsmark, längs vägar,
där man drev kreaturen till ock från betet)? Jämför 4 nedan!
4. Korsgärdesgården, byggd av saxställda störar utan
vidjor. Gärdslet är så placerat, att en stång kommer under
ock en över saxklykan. De saxställda störarna bilda stöd i
sidled (fig. 8).
Vad kallas ett sådant stängsel (korsgård, gighag,
gighaga, svedjehag)? Vad kallas det att uppföra ett sådant
stängsel (giga, bygga gighag)? Vad kallades ett störpar i

Fig. 9. Bändgärdesgård.

Fig. 10: Flätgärdesgård.

Skåne. Efter M. Sjöbäck.

Skåne. Efter M. Sjöbäck.

en sådan hägnad (korspötta)? Var användes dessa hägnader
(kring svedjeland, betesmarker)?
5. Bändgärdesgården, byggd av böjliga störar i enkel
rad, mellan vilka gärdslet prässas ned, så att det sitter i
bänd med varannan stör på ena ock andra sidan av gärdselstången (fig. 9)?
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Vad kallades en sådan hägnad (bänngärdsgård, skrängselgård, stickeltun., skedgärde)? Beskriv närmare, hur,
den uppfördes! Hade den användning för något särskilt ändamål?
6. Flätgärdesgården, byggd
av störar i enkel rad med inflätat böjligt fyllnadsvirke: enock hasselspön, gran- eller videkvistar eller andra böjliga
trädgrenar (fig. 10).
Vad kallades sådana fläFig. 11. Flätgärdesgård.
tade
stängsel (flättegärde,
Blekinge. Efter S. Erixon.
enegärde, risgärde, stavragärde, ristun, krage)?
a
Hur kallades det att uppföra
s.../97!54fyr
_
ett dylikt stängsel? Att inhägna med flätgärde (inris a)?
Användes kraga om sådant
arbete (om hägnaden stod i
vatten)? Vad kallades de använda störarna? Flätvirket
(spröt, spö, spragge)? Användes kluvna eller ()kluvna
.5Å1spön?
Hur uppfördes stängs1
let (fig. 11)? Vad kallades
Fig. 12. Stolpgärdesgård.
de replikt sammansnodda ena. Upplagd på kryckla (Dalarna); spöna vid övre kanten av gärdet
b. på krake; c. på krake
med extra stöd.
(binnereslor)? Själva överkanten (g er e)?
Har man haft flätgärdesgårdar med parvis ställda störar,
som bundos samman som i en vanlig gärdesgård? Jämför
flätningstekniken t. ex. i korgar, kolryssar, övre delen av husgavlar o. s. v.!
7. Stolpgärdesgården, byggd av i marken nedslagna
pålar eller stolpar med kvarsittande grenar eller inborrade
pinnar, på vilka stängerna läggas upp (fig. 12).
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Vad kallades sådana stängsel (stolphage, stånghage,
pinngärd e)? Brukades de för några säreik
skilda ändamål? Vad kallades pålarna
(fig. 13) till sådana stängsel (stolpe, krake, skyttelkrake)? Hade man särskilt i
namn på sådana pålar, som hade blott en
pinne (eller en självvuxen klyka) upptill
)t
(kryckla, kryckel)? Se fig. 12a ock fl
jämför benämningen kry ckelväg ! Bru- I
kade hägnaden förstärkas genom att en Fig. 13. Anordningar
för uppläggande av
stör sattes bredvid pålen ock bands fast
skyttlarna i ett led.
vid denna med en vidja (fig. 12 c)? Har
stängsel med lutande stolpar ock stödsträvor funnits?
Ha några av ovanstående stängseltyper använts till andra
ändamål än egentliga hägnader, t. ex. som stomme i hö- ock
sädeshässjor, i sädesskylar, i gistor för upphängning av nät
till torkning o. s. v.? Ha de använts som väggar i tillfälligt uppbyggda hus (kolarkojor m. m.) eller mera varaktiga bostäder?
Som spiltbalkar i stall ock fähus? Som underlag för takvirke
(tr o d) till halmtak eller andra tak? Angiv namnen i särskilda
användningar ock de avvikelser i konstruktionen, som betingas
av användningen! Användningen av fastspikade stänger eller
användning av järntråd för bindningen är av ungt datum, men
bör omnämnas.

B. Stängsel av lodrätt ställt virke (staket
ock plank).
1. Upp ståndsgärdsgård, byggd av saxställda grenar
eller störar, ställda tätt invid varandra ock kvarhållna i sitt
läge genom en i klykan lagd stång. Stödpilar (fig. 14).
Vad kallades denna stängselform (op p stånd sgärde, sprötg ård)? Varianter! Namn på
virket?
2. Staket, byggt av en
eller två fastspikade slanor på
441644444M pålar samt vid dessa fastsatta,
Fig. 14. Uppståndsgärdsgård. lodrätt ställda störar eller (sågade,
Blekinge. Efter S. Erixon.

kluvna) slanor.
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Namn på denna form av stängsel (staket, stavgård,
spillertun, spiltun, speltun, spiltunge)? Namn på stolpar
ock vågrätt gående stänger (slanor, läkter)? Namn på de lodrätt stående störarna eller ribborna (latta, läkt)? Om några
av formerna äro nya på orten, angiv, när de först började
komma i bruk!
3. Plank, byggt av lodrätt ställda bräder eller kluvna
(okluvna) stockar utan mellanrum. Angiv konstruktion ock
namn! Var användes de? Hade man övre ändarna på stockarna spetsade?
C. Stängsel av liggande stockar eller plankor
(i byggnadsteknik).
1. Stockgärdsgården, byggd av liggande stockar, som
hållas i sitt läge av vinkelrätt mot hägnadens längdriktning

Fig. 15. Stockgärdesgård.

Fig. 16. Stockgärdesgård.

Dalsland. Efter S. Erixon.

Lappland. Efter A. Hamberg.

gående tvärstycken, sammanfogade i knuttimringsteknik eller
genom att gärdesgården löper i skarpa knän (fig. 15-16).
Benämningar på sådana stängsel (stockgärde, timmerhaga, balkskifte)? Var användes denna
!,4 ml stängselform? Kring kyrkogården? Kring
9M1 mangården? Har stängslet i sådana fall varit
fill skydd mot röta? Har
h
---.-,-- \Å ...- ---- täckt av en uv
.../,...t.„ ..,...n. .
det använts kring gödselstaden (dyngstads___B---_
1,-balk)? Som stängsel i skogsmark mellan byars
1,..egva .....y/sAreek,
.
skogslotter (råhage, markråhage)?
2. Plank av liggande plankor eller
:
:e:
e. /..::
bräder, byggt i skiftesvärksteknik eller likFig. 17. Skiftes- nande konstruktion (lagt mellan nedslagna pålar eller spikat på pålar, fig. 17).
värk.

HÄGNADER

135

Namn på sådana stängsel? Ila sådana använts som stängsel i mellanrummen mellan hus? Som inhägnad kring gödselstaden? Eller som stängsel kring kalv-, svin- eller fårkättar
inomhus?
3. Stängsel av grova liggande stockar, upplagda på
saxställda grova pålar. Namn på detta slags hägnad (klommergärdesgård)? Var användes den?

D. Stängsel av fällda, °kvistade träd ock
buskar (hag).

»Hag» i egentlig mening, byggda av fällda träd
med rotändan på marken utan underlag av annan sorts hägnad (fig. 18a).

Fig. 18. Hag.
a. Rishag (Norrland). b. Hag med stånggärdesgård (Uppland).
Vad kallas sådana stängsel (brottgård, bråte, bråtgård, brutetun, bröta, buskhag, hage, hasa, lädertun, hagfälle, rishag, rishage, trashage)? Var användes sådana stängsel? Kring svedjeland, beteshagar, i skogsmark? Hade man något särskilt namn på stängsel, gjorda
av de vid svedjandet brända, sotiga trädstammarna (fallhag,
fallgärdesgård, smethag)?
Risgärden, byggda av avhuggna slån- ock enbuskar.
Vad hade de för namn (enrisgärde, slångärde, vasagärde)?
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Deras användning? Brukade man förstärka dem genom nedslagna pålar?
Ris ock buskar som förstärkning av annan hägnad.
Mindre träd, en- ock slånbuskar eller trädgrenar ovanpå stengärden ock jordvallar (jämför F nedan). Har sådan risförstärkning använts för att reparera gärdesgårdar? Namn på
sådant ris (ry)?
Hag eller risgärdesgard i förening med stånggärdesgård. Rishaget förstärkt genom anbringande av saxställda
störar ock på dem lagd stång (fig. 18 b, jfr fig. 7). Ha blott
saxställda störar utan förbindande stång använts som förstärkning? Särskilt namn på detta stängsel (hag)?
Stubbgärdesgård: har man lagt upp stängsel av vid
odling uppbrutna stubbar?
E. Stängsel av levande växter (häckar, pilvallar).
Häckar: användas träd eller buskar som hägnader?
Vilka arter användas som häckväxter (gran, hagtorn, pil, slån
o. s. v.)? Ha häckar av gammalt funnits på orten? Ha
sådana varit brukliga endast vid härrgårdar eller prästgårdar?
Ha häckarna förstärkts med andra stängsel, eller ha de använts
enbart?
Pilvallar : ha pilar eller andra växtarter planterats
som förstärkning ovanpå jordvallar som ett slags stängsel?
Utan avsikt att de skulle tjäna som hägnad? Vad kallas
stängslet (pilevall)?
F. Stängsel av sten ock jord (stenmurar,
jordvallar, m. m.).
1. Stengärdesgårdar, uppförda enbart av sten. Angiv
konstruktion ock mått!
Ordentligt murade stengärden (fig. 19 a). Vad kallas
de (stengård, stengärde, stengärdesgård, stenmur)?
Betyder ordet rör stenmur? Var användes sådana solida murar (kring kyrkogården, bogårdsmur)? Använde man sten-
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murar, fastän det fanns tillgång
till stängselvirke av annat slag?
Vad kallades det att bygga muren
(mura, lägga stenmur)? Att
kila mindre flisor mellan de större Fig. 19. Stengärdesgårdar.
stenarna (skola)? Vad kallades
a. Murad stengärdesgård.
materialet, som användes (stenar, b. Löst upplagd stengärdesgård.
flis, flisor, skolor)?
Stengärden av löst upplagda stenar (fig. 19 b). Finnas
benämningarna två, tre, fyra eller fäm stenars gärden?
Enstensgärden (entänningagäre, enkelmur)? Finnes benämningen rapelgärdesgård? Användes stengärden som
stängsel i rågångar (rör)?
Hade man något namn på lämningar ock spår på marken efter gamla stengärden (rabbe, vas
2. Stengärdesgård med förstärkande jordvall (fig. 20 a).
Har man haft särskilda namn på sådana? Var användes de
(kring betesmarker)? På ömse sidor om
väg, där kreaturen drevos fram (kvegkast)?
Halvmur: halvhög stenmur (dubbelmur)
ock därovan gärdesgård. Jfr
b'.
sid. 130 ock 136!
Jordvallar (fig. 20 b). Vad
kallades
sådana jordvallar (jordgärde,
Fig. 20. Jordvallar.
a. Jordvall med stenvall, dike, grop, gröper)? Hur uppgärde. b. Jordvall
fördes
de? Genom att stapla uppskurna
med dike.
grästorvor på varandra? Genom att
gräva ett dike ock kasta upp dikestorven i en sträng?
Menades med dike både vallen ock den i marken nedsänkta
fördjupningen? Vad menades med vångadike?
5. Vallar av tång (eller andra hopvräkta växtlämningar):
namn på sådana (tånggärden)? Användes tånggärden för
att utestänga betande kreatur från sädesfälten? Som skydd
mot översvämning vid högvatten?
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VI. Rörliga stängsel vid öppningar i hägnader.
Öppningar i hägnader ock namn på dessa. Vad kallas
öppningar i en hägnad, som lämnas, där en väg går fram, eller
annars lämnats för olika ändamål (gap, gatt, gassmu, grindhål, lad, lampa, led, ledhål, lid, lidsmeli, skyttlegap,
sörgap)?
Grindar, gjorda av störar
eller spjälor, inborrade i eller
fastspikade vid stadiga ändstycken (fig. 21).
i rei
Namn på grindar (grind,
"111 7.
-..t.1 Al"181.111Mil
led, täppe)? Namn på mindre
grindar (gångaled, ledde, le,
iffiliI..4111
\-~111.11E
Aimem emen~z~iek
0- ~mem
vångaled)? Vad kallades
styckena i grinden (grindhammare, grindkolv, grind-nar,
Fig. 21. Grind.
ledbom, ledhammare, stolpe,
Grindstolpe. 4. Grindstod.
Grindpost.
5. Korsband.
slå)? Särskilt namn på det ändMittpost.
6. Gångjärn.
stycke, i vilket gångjärnen voro
7. Spjäla.
fästade (grindkarl, grindoxe)?
Skulle ändstycket ha någon särskild form för att få detta
namn, t. ex. vara försett med en kraftig, vinkelrätt utskjutande gren (som fig. 22)? Vad kallades det motsatta ändstycket (grindpost)? Om grinden var försedd med ett tvärstycke på mitten, vad kallades detta (mittpost)?
Vad kallades de vågräta pinnarna eller spjälorna i grinden (grindspjole, ledspjäle, läkt, pinne, stätta, tvärslå)? Namn på snett över grinden satta strävor (korsband,
snedband, vindskid)?
Namn på grindstolpar (grindstolpe, lestabbe, lestolpe)? Om ett tvärstycke förenade grindstolparna tvärs över
grindhålet (som å fig. 21), vad kallades detta (grindstod)?
Hur var grinden upphängd vid stolpen? Stod grindhammarens ena ända i ett hål i en sten eller en stock, som var ned-
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slagen i marken? Eller var
den fastsatt med gångjärn
ock hakar (ledkrok, lanor)?
Med vidjeringar (hankar,
han.kband, hängslor, vitraljor)?
Hur stängdes grinden?
Med hake (klinka, kastekrok) ock märla? Med vred
eller krokigt trästycke (kroka,
lucka, värvel), som vreds för?
-Med pinne (knappe), som
stacks in i ett hål i grindstolpen? Fig. 22. Grind med grindkarl.
Dalarna.
Med släpstör eller hävarm?
1.
Grindkarl.
2. Grindpost.
Med en trä- eller järnhake
(fälle, ledklinka) fastgjord
vid grindstolpen? Med hake på grindstolpen ock en fjädrande,
lod- eller vågrät stång på grinden, t. ex. som å fig. 23? Olika
slag av självstängande grindar (slämled o. s. v.)? Beskriv,
hälst med enkel teckning, hur grinden stängdes (här ha endast
ett fåtal exempel kunnat medtagas).
Har man använt grindar av ovannämnd konstruktion som stängsel längs
vägar, där de uppställdes i rader ock
överstörades, så att de lätt kunde flyttas? Där man var rädd för snöhinder,
om en hägnad kvarstod under vintern?
Fig. 23. Grindlås Har man använt grindar på fot som
stängsel, då man lät får eller kalvar beta
med träfjäder.
på någon del av en gårdsplan e. d. för
Uppland.
någon enstaka dag? Har man kunnat
använda namnen hag eller lamp för sådant stängsel?
Lyftled ock vridled, gjorda av två eller tre störpar ock
tätt lagda gärdslen, sammanbundna med vidjor. Ibland sammanhållas störarna nedtill av en träkloss som å fig. 3.
Vad kallades denna inrättning (lamp, lyftled, led, lidsmid)? Hur kvarhölls den i sitt läge (överstörad med två
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extra störpar, det ena av de sammanhållande störparen nedsatt i ett hål i jorden, fastsatt med stora vidjeringar vid gärdesgård eller grindstolpar)?
Stängsel av lösa skyttlar: med lösa stänger, som läggas på i pålar inborrade pinnar (som fig. 12-13) eller instuckna i hål, som uttagits ur ledstolpen eller med stängerna
lösa vid ena ändan ock inborrade
i ett fast ändstycke vid den andra
(halvgrind). Ibland konstruerade
som stånggärdesgården (jfr fig. 6
ock 24).
Vad kallades ett sådant stängsel
(skyttlar,
skyttlagrind, led,
Fig. 24. Stängsel av lösa
skyttelled,
ståta)?
Vad kallas ledskyttlar.
stolparna (lekr:ångla, ledstolpe,
Uppland—Dalarna.
limaru, ledmor, skyttilmor)?
Beskriv i detalj, hur dessa voro konstruerade! Vad kallades
skjutstängerna (skottstång, skyttel, ledskyttel, skils,
tro d)?
Vad kallades det att öppna ock stänga en »skyttlagrind»
(skyttla ner, skyttla opp, skyssla ur, i)?
Namn på led, som höllos öppna blott på vintern för vintervägars skull (vinterled)?
Stockar som stängsel. Ha stockar med urtagningar i ändarna ock
stödpålar vid sidorna varit använda
som stängsel vid öppningar (fig. 25)?
Benämningar på sådana (sto ckle d)?
Till vilka ändamål ha de använts?
För att stänga igen dörröppningar Fig. 25. Stängsel vid intill lador eller andra hus eller även
gång till lada.
att stänga öppningar i stängsel? a. Sektion uppifrån. Uppland.
Har man haft stängsel bestående
av stockar, som lades in i rännformiga urtagningar i stockar
vid sidorna som å fig. 26? Till vilka ändamål ha de använts
(stängsel kring gårdar), ock vad kallades de?
Andra stängsel, som använts vid ingångar till gårdarna?
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Överbyggda öppningar i hägnaden, stängda av port eller
lucka? Vad kallades en så"45":"41:
dan överbyggd genomgång?
••-krM4i
Om den bildar ingång till en
kyrkogård (stiglucka, stigFig. 26. Stockled.
port)?
Runö. Efter E. Klein.
Svängkors, som släppa
igenom gående, men ej körande? Konstruktion ock benämning?
Spärrbommar, som hindra åkande, som ej betalt viss
avgift, att komma förbi (vid kanaler, broar, o. s. v.)? Hur
kallas sådana?
VII. Anordningar för att kliva över hägnad.

Vid vilka vägar brukade man sätta upp
stättor? Hur voro de anordnade? Användes saxställda stegar? Två stockar med
inhuggna steg (jfr fig. 27)? Upplagda stenar? Andra anordningar? Benämningar
på stättor ock liknande anordningar (klivstätta, klyvstäta, klösstätta, steta,
överklev, överklov)?
VIII. Gärdesgårdssyn.
Hur kontrollerade byalagen, att dess medlemmar fullgjorde
sina hägnadsskyldigheter? Genom särskild hägnadssyn (gärdsgårdssyn, hagasyn)? Fingo kreaturen släppas ut före synen?
Om hägnadssyn förekom, vid vilken tid skulle den förrättas?
På bestämt datum (t. ex. Valborgdagen eller 15 maj), eller
»när mark är bar ock tjäle ur jord»? Då vårbruket avslutats? Om synen ej årligen hölls på samma dag, av vem bestämdes då dagen för dess hållande? Av byåldermannen ensam eller av honom ock några (alla) bönder i byn? Hur till-
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kännagavs dagen? Genom kringsändande av klubba (kavle,
budsedel) eller genom muntligt bud? Skulle alla byamän
deltaga i synen? Om så ej var fallet, vilka?
Hur förrättades synen? Började förrättningen med kalas
eller supgille, eller förekom sådant efteråt? Bestämd ordning,
i vilken synen skulle förrättas? Skulle man gå en viss väg?
Användes något slags måttstake (gärastav) för att bestämma
gärdesgårdens höjd? För att bestämma största tillåtna öppning mellan gärdslena, om gärdesgården var gles? Att bestämma höjden på stenmur? Vilka uttryck finnas för att gärdesgård är godkänd (gill)?
Hade man något slags bokföring rörande stängselskyldigheter? Initialer eller bomärken inskurna i gärdesgårdsstörarna? Användes trästavar med inskurna märken (gårdsticka,
knävlin g)? Anteckningar på papper? Om brister å hägnaderna förefunnos vid syneförrättningen, bättrades dessa av
synemännen själva under rundgången? Utkrävdes böter för
försummelse i stängselskyldigheten? Hur stora voro dessa
böter (»säx styver stören»)? Vartill användes bötesmedlen?
Till inköp av brännvin vid synekalaset? Till andra ändamål?
Hur förfor man med sådana, som vägrade att betala ålagda
böter? Togos panter, ock i så fall vad? Nödvändiga husgerådssaker, vattenhinkar, skopor, kärrjul e. d.? Förvarades
dessa hos byåldermannen, tils böterna erlades? Brukade man
aga småpojkar vid sådana syneförrättningar?

Ix. Övertro knuten till hägnader.
Har man haft några bruk av magisk art för att få ett
stängsel att hålla längre? Vad skulle man iakttaga vid gärdesgårdens uppförande för att nå detta syfte? Hade vissa
personer förmågan att stänga sådana stängsel, som kreaturen
inte så lätt kunde ta sig över?
Ansågs det farligt att krypa genom hål i gärdesgården
eller genom en grind (ett led) utan att öppna den? Var det
särskilt farligt för en havande kvinna att göra detta? Vad
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hade man att iakttaga för att förebygga skadliga följder, om
man trots allt måste krypa genom en gärdesgård? Skulle
man spotta tre gånger, för att inte råka ont?
Använde man som botemedel mot riset (skärvan) hos
barn metoden att dra barnet genom ett hål i en gärdesgård?
Skulle hålet vara av viss beskaffenhet? Skulle långdansen
vid bröllop eller andra tillfällen gå genom (över, under) ett
led eller en gärdesgård? Brukade man ta vattendroppar från
grindar eller grindstolpar för att använda som medel mot
vårtor? Voro dropparna från grindar, där man fört fram lik,
ett särskilt kraftigt värkande medel? Skrömt vid grinden?
Kunde man 'sätta bort sjukdomar på gärdesgårdar (vårtor, bölder, tandvärk)? Kunde den b ortsatta sjukdomen
övergå till den, som rev en gärdesgård, på vilken någon satt
bort en sjukdom? Använde man lav, som växte på gärdesgårdar (gärdsgårdslav, skägglav, skägg) som botemedel
mot vissa sjukdomar (t. ex. bölder ock varbildningar)? Tog
man en vidjehank (klåp), som var riktad motsols, som beståndsdel i skott, för att förgöra folk eller fä? Andra slag
av skrock i samband med hägnader?

X. Talesätt om gärdesgårdar.
Har man använt sådana talesätt som t. ex. »det faller
av sig självt som gamla gärdesgårdar»; »bonden går ock letar
efter det han inte vill hitta» (hål i gärdesgårdar); »alla kliva
över, där gärdesgården är lägst»?
»Se ut som Guds Kerstina med vångledet om halsen.»
»Kom, så ska du få se fjärilägg» (sagt till småbarn, som
man narrade att komma i närheten, då man stötte ned järnspett i vattenfyllda hål vid störningen, så att vattnet stänkte
upp).
»Inom hank ock stör.»
Uttryck för att ta sig över en gärdesgård (kliva, hoppa)?
Om kreatur, som taga sig över (flöja, hoppa, bryta sig
över, bryta sig in)? Har man haft öknamn på den av ett

144

LANDSMÅLSARKIVETS FRÅGELISTA 15

sällskap, som kommit sist över, då man tog sig över en
gärdesgård (hagaskit)?
Funnos namn på särskilda gärdesgårdar eller delar av
gärdesgårdar? Namn på grindar eller led (t. ex. 01-Pärs-grinden,
Skogsgärdsledet)?
Samtliga i denna frågelista förekommande illustrationer äro gjorda efter
skisser, mer eller mindre schematiserade, utförda av fil. mag. M. Eriksson.
Därest ej särskild källa är angiven, grunda de sig antingen på hans egna
iakkttagelser eller, i vissa fall, på beskrivningar.

LANDSMÅLSARKIVETS FRÅGELISTA 16.

Brödet ock dess tillredning.
I. Inledande frågor om bakning.
Användningen av ordet »baka». Brukas i ortens mål
detta ord endast om tillredning av bröd eller också om tillredning av födoämnen, som ej räknas till bröd (baka pannkakor, våfflor, äpplen, bakade abborrar)? Kan ordet »baka»
användas även i sådana fall, där det ej gäller tillredning av
något ätbart: kolen baka ihop sig, murbruket bakar ihop
sig, baka sig framför brasan eller i solen, solen bakar;
baka med kryddor, när man lägger ett varmt grötomslag
med kryddor på något sjukt ställe på kroppen; baka tunnor,
när man med hett vatten ock enris rengör träkärl?
När ordet »baka» användes om brödbakning, åsyftar det
då hela arbetet med brödets tillredning, alltså såväl att knåda
degen ock forma degstycken till brödämnen som att grädda?
Eller åsyftar ordet »baka» endast ettdera? Kan värbet baka
användas i sådana fall som »låt smeten stå i ugnen ock baka»?
De särskilda momenten i bakningen ock uttrycken därför
behandlas närmare i de följande kapitlen.
Vilka substantiv användas i ortens mål för att beteckna
arbetet att baka (bak, bakst, bakster, bakning, bakugöra)? Användas dessa ord även för att beteckna en kvantitet bröd, i så fall väl närmast den kvantitet, som bakas på
en gång?
Tider för bakning. Hur ofta bakade man? Hade man vissa
bestämda tider för stora bak (baka till vinters, till jul,
till sommars, till slåttanden, baka sommarbröd, vin1O- 28287. Sv. landem. Frågelistor.
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terbröd, årsbröd)? Angiv i huvuddrag olikheterna mellan
baken vid olika årstider, med hänvisning i fråga om enskildheter till vad som anföres vid besvarande av kap. IX i det
följande! Det luktar bakudag i alla gårdar i dag. Hur
många dagar i sträck bakade man?
Hur kallades med gemensamma benämningar de personer,
som baka (bakkarl, bakkvinna, bakkona, bakkäring,
bakstra)? Jfr i det följande kap. VI. Brukade karlarna
deltaga i bakningen eller i förberedelserna därtill?
Funnos kvinnor, som hade sitt uppehälle av att baka i
gårdarna (b akkärin gar)? Förekommo bakfärder (att kvinnor reste till annan socken eller annat landskap för att baka)?
När kom yrkesbagare (b a g are, bakar e) först till socknen
(byn)? Var det särskilda brödsorter, som köptes av dem, t. ex.
vad som ingick i »fora» = förningen.?

II. Allmänna frågor om brödet.
Jämför vid behandlingen av de i detta kapitel framställda
frågorna sådana ställen i följande kapitel, där motsvarande förhållanden kunna beröras! Jfr särskilt vid början av detta kapitel
kap. XI!

Anför sådana drag ur folklivet ock sådana föreställningar
ock uttryck, som vittna om brödets betydelse ock hälgd!
Äro minnen av den seden kända, att orden »Guds namn»
brukat tilläggas i slutet av en mening, vari ordet »bröd»
nämnts (t. ex. »nu måste jag baka bröd i Guds namn»; »ge mig
en bit bröd i Guds namn»)? Användes ordet »gudslånet» om
bröd i allmänhet eller särskilt om det bröd, som var bakat av
ren säd i motsats mot det av kliblandad säd bakade vardagsbrödet? Finnas minnen av att det ansetts som synd att äta
fint bröd till vardags? Hur gjorde man, om man tappat ett
bröd på golvet? Förekom det, att brödbiten kysstes under uttalande av orden »Gud förlåte 1» — »Gud signe!» eller liknande?
Bestraffades det, om någon lade ett bröd ifrån sig så vårdslöst, att undersidan kom upp? Ansågs en sådan vårdslöshet

BRÖDET OCK DESS TILLREDNING

147

mot brödet förebåda olycka (t. ex. att ett fartyg på havet i
samma ögonblick vände kölen i vädret) eller innebära, att man
bakade bröd åt den onde?
Hur uttryckes begreppet dagligt bröd? Finns uttryck
motsvarande »Gud ske lov, vi ha då brödfödan för vintern»?
Finns ordet brödlösa i betydelsen brist på mat? »Bättre
brödlös än rådlös.» »Små smulor är också bröd.»
När man håller fast någon på skämt, säges: Var har du
makten? Svar: i brödkakan. Vad menas med maktbiten?
Hur uttryckes begreppet levebröd (tjäna sitt bröd, ta
brödet ur munne,n på någon, att inte unna sin nästa hans
brödstycke, den enes död är den andres bröd)?
Vara i någons bröd. »Han har många brödätare»,
d. v. s. många personer i sitt hushåll. »Han är en onyttig
brödsäck.»
Brödet som huvudbeståndsdel i födan med sovel som tillsats (»ät bröd också!»). Vad kallas det att äta bröd utan
sovel (möla brödet)? Dubbelsovla = äta smörgås med pålägg?
Allmänt namn på allt som är bakat till bröd (bakamat)?
En beta bröd? En bit bröd? En brödsmula? Brödsinner? Vad kallas ett stort stycke bröd (ett brödflak, en
brödkävling, en brödkane)? Vad kallas en brödskiva (ett
brödskär)? Vad kallas första ock sista skivan (kåt skiva,
ändaskiva, laten, snutt)? Vad kallas en brödkant? En
brödskalk? Vad menas med en brödknalle?
Brödets egenskaper. Nybakat bröd? Färskt bröd?
Bröd, som skall torkas, men ännu är mjukt nog för att kunna
böjas (segt, sveglent)? Namn på gammalt bröd?
Brödet är storpipigt, pipigt, mossigt, tätt, kladdigt,
degigt, påfullet (jfr kap. VID? Torkat bröd är skarpt,
vasst, knaggligt, hårt, mört? Uttryck för att torkat bröd
mjuknat (slagit igän sig)? Mögligt bröd? Ansågs det nyttigt att äta sådant?
Vad kallades det yttre ock det inre av ett mjukt bröd
(skorpan, koren, inkråmet,krummen,mallen, det blöta)?
Brödet är skorplupet, skålligt, tvelupet.
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Vad menades med en bulle (t. ex. fig. 1 a), en lev (t. ex.
fig. 1 b), en limpa (t. ex. fig. 1 c), en kaka (t. ex. fig. 1 d)?
Vad menades med en kuse?
Beskriv noga, vari de olika sorterna skilde sig från varandra, ock angiv andra namn på dessa eller liknande brödtyper. Om så behöves, rita en enkel skiss över brödets utseende! Jfr även kap. IX!

41111k4D

if!~! offeemieN
Fig. 1. Brödformer.
a. Bulle. b. Lev. e. Limpa. d. Kaka.
Skiss av M. Eriksson.

III. Bakugnen ock bakredskapen.
I särskilda frågelistor om gården ock byggenskapen komma
frågor rörande bakugnen att närmare behandlas.

Bakade man inne i stugan eller annorstädes? Fanns
särskild bakstuga, ock hur kallades den? Vartill kunde den
användas utom till bakning? Förekom bakugn, som sträckte
sig utanför stugans vägg? Om ett skjul fanns över en sådan
utskjutande ugn, hur kallades skjulet? Förekom i brist på
särskild bakstuga en bakkammare i stugan? Förekom bakugn
i fähuset? När bakade man på det ena eller andra stället?
Hur var bakugnen anordnad? Se fig. 2-3! Rita upp bakugnens konstruktion ock angiv mått! Iakttag vid beskrivningen av bakugnen de skillnader, som kunna finnas hos bönder,
hos andra klasser, hos bagare! Vad menades med lerugn,
storugn?
Benämningar på bakugnens delar?
Hur var bakugnens botten (härd, ale, aren, äril, ärn)
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beskaffad? Var den sluttande mot ena sidan, ock fanns där
en murad bank (eldrum), varpå man eldade, under det brödet
låg inne i ugnen för gräddningen? Eller fanns en murad
bank på vardera sidan av ugnen? Sluttade bakugnsbottnen
framåt? Förekom det en i ugnens botten inmurad b akhäll
(av täljsten eller annat material)? Förekom fristående bakhäll
inne i ugnen? När började man med sådana, ock varifrån
köptes de (från gjuterier i städerna)? Karades glödande kol

Fig. 2. Plan av mur med ugn Fig. 3. Bakugn från Uppland.
ock spis.
Tvär- ock längdsektion.
1. Gruva. 2. Omsmun. 3. Ale. 1. Äril. 2. Valv. 3. Rökgång. 4. Lys4. Spishäll. 5. Askestad. 6. Ugnsbänk. glugg med hylla. 5. Lågsten. 6.
Ugnslucka. 7. Ugnsgima 8. Båljärn.
Västergötland.
Skiss av M. Eriksson. ULMA.
Skiss efter 0. W. Sundén. ULMA.

in under denna häll, eller eldades under den? Vad kallades
rummet under hällen (stickglugg), ock hur stod det i förbindelse med rummet ovanför hällen? Kunde ordet »stickglugg»
användas om en öppning vid sidan om den egentliga ugnsöppningen, där man kunde elda med stickor under gräddningen? Stickjärn, som hindrade glöden från eldningen med
lysstickor att falla ned i ugnen?
Hur kallades bakugnens valv ock valvets kant vid öppningen (gi m a n)? Om ugnsöppningen hade infattning av järn,
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vad kallades denna (giman, gimhäll)? Vilade stenarna i valvet
vid öppningen på ett bärjärn (b ålj ärn)? Fanns annars särskilt
namn på den stora bakugnsöppn.ingen (ugnshål, ugnsgap)?
Hade ugnen egen rökgång (trumma) ut i skorstenen, eller
gick röken ut genom en mindre öppning ovanför bakugnsöppningen (draghål, lyse, låghål) i rökfånget för spiseln? Vad
kallades rökfånget ock dess delar (ugnskrans, ugnsbal, ugnskåpa, ugnsskägg)? Fanns utanpå bakugnen ett inmurat
bräde (ugnslå), varpå man kunde placera bakredskap eller
andra föremål? Fanns ordet ugnstunna, ock vad menades
därmed?
Hur stängdes ugnsöppningarna? Tilltäpptes den större
öppningen med ett bräde (ugnsfj öl)? Klenades detta fast med
lera? Fanns fastsittande lucka av gjutjärn eller plåt (ugnslucka)? Täpptes den mindre öppningen med en sten (lågsten)? Användes denna också för att reglera draget under
eldningen (skjuta för dragstenen)? Ångbildning genom murpanna, t. ex. i bagerier?
Hur var platsen framför bakugnen anordnad (bakugnsgroven, bakugnsgraven)?
Bakveden. Vad för slags ved användes hälst till bakning
(björkved, granved)? Hur klöv man den (i halvor, i småved)?
Hurudana trän hade man?
Eldningen (jämför frågelistan 13 »Eld ock eldgörning»).
Betraktades det som en svår konst ock som en högtidlig
handling att elda upp bakugnen? Hur lades veden in i
ugnen, för att det skulle bli bra drag ock värmen skulle
spridas jämnt (gillra upp veden, lägga den på tvärträ)?
Om lufttiLlförseln blev för svag, så att elden brann med sotande låga, kallades detta, att det brann svartsugga (svartgylta, glo-son har legat i ugnen)? Menar man därmed de
sotiga bränderna eller sotet i ugnsvalvet? Hur kallas det, när
lågorna slicka ugnsvalvet (lågan skrapar väggen)? När
lågorna slå ut ur ugnsöppningen (det lågar fram)? Hur förhindrades detta?
Förekom ugnskäpp (brandstör), varmed de glödande
kolen, sedan brasan brunnit ut, slogos omkring, så att de över-
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täckte hela bottnen för att denna skulle bli jämnvarm? Vad
kallades det att låta kolen ligga en stund på detta sätt med
lucka ock dragöppning stängda, innan de rakades ut (låta det
tassla ut)? Raka (kara) ut kolen med ugnsraka (ugnskara)? Hur såg denna ut? Hur användes den?
Hur sopades bakugnen (med granristulla, tallristulla,
ugnskvast, ugnssopa, kost, tallsvepa, sop, sopel)?
Gjordes sopvärktyget av en särskild sorts mossa eller av ris,
sammanhållet i en järnring?
Hur provades temperaturen i bakugnen: en näve mjöl
kastades in i ugnen, för att man skulle se, med hurudan låga
mjölet brann; en papperslapp kastades in, ock man såg efter,
hur fort den blev brun; en hönsfjäder stacks in; man höll
handen i ugnen ock räknade till tjugu; man provgräddade en
liten bulle?
Vad gjorde man för att nedbringa en för hög värme i
ugnen:. kastade in salt, söndersmulad lera, kylde av ugnen
med en ruska doppad i vatten eller urin; lade in ved av rått
virke (råkavle) mellan elden ock brödets plats? Hur kallades
det att låta en för starkt upphettad ugn svalna till en för
gräddning lämplig temperatur (ugnen får stå ock slå sig)?
Hur uttryckes det, att ugnen är jämnvarm (grundvarm)?
Vad menas med bränn-het, sval-het? Övervärme ock
undervärme? Eldade man med lysstickor under gräddningen
för att öka övervärmen? Vad kallades att elda en liten brasa i
ugnen, då den under pågående gräddning började bli för sval
(lägga in på, elda på hällen, elda mellan)? Hur kallas
hurtig eld på brödets ena sida (lysing)? Stickor, som läggas
i ugnsöppningen vid gräddningen (förlyse), för att man skall
se i ugnen?
Förekomma minnen av gårdar, där bakugn saknats? Hur
bakade man i dessa hushåll? Nyttjades en bakugn ibland av
flera hushåll? av en hel by?
Finnas minnen av att en flyttbar bakhäll av järn, täljsten eller annat material har använts, t. ex. då man tillfälligtvis var brödlös ock i hast ville åstadkomma bröd eller något
som liknade bröd? Benämningar på sådana flyttbara bakhällar
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(bakhäll, skållkakhäll, gräddjärn, bagare, brödtacka)?
Se fig. 4! Var stod denna häll under gräddningen? Låg hällen på stenar eller på en järnring med tre ben (pannfot)?
Eller hade den fastgjutna fötter? Har man brukat ett slags
järnugnar att baka på?
Om de brödsorter ock andra anrättningar, som tillreddes på
dylik häll eller för övrigt gräddades annorstädes än i bakugnen,
t. ex. på spiselhällen, över glöden, i askmörjan, i särskilda järnformar, se nedan kap. IX: 1, »om tillfällighetsbröd»! Närmare detaljer om vissa maträtter skola behandlas i senare frågelistor om
matlagning.
Finns i orten någon sägen om att en viss häll e. dyl.
under krig eller liknande omständigheter använts till bakugn?

Fig. 4. Gräddning av tunnbröd på järnhäll.
Ur Keyland, Svensk allmogekost I, s. 84, fig. 24.
Finnas minnen av att halster (halsterpanna) använts,
när man över glöden gräddat tunna, små kakor (på Gotland
fladur, som tillreddes, när man tillfälligtvis var brödlös)?
Hur var halstret beskaffat?
Beskriv de järn, som användes vid tillredning av våffior,
rån o. dyl.: våffeljärn, tjockråjärn, tunnråjärn, goråjärn, järnbrödjärn, struvjärn o. s. v.!
Beskriv pannkakslaggar, reskpannor ock munkpannor, ock angiv deras benämningar!
När började järnbakugnar komma i bruk? Av vad för
slag voro de, ock varifrån härrörde de?
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Fanns särskilt bakbord (baktavla)? Togs det fram blott
till bakning? Fälldes det upp mot väggen? Funnos flyttbara
»bakbord», som ställdes på andra bord under bakningen?
Se fig. 5!

Fig. 5. Bakbord.
Skiss av M. Eriksson.

Baktrågen. Namn på dessa (stöpsloek, stöpskål, knådtråg, degtråg, degen.tråg, degtina, deghålk, degvieka)?
Se fig. 6! Om dessa kärls användning se nedan kap. V! Kunde
vridskålar användas som degtråg? Degbytta?
Hade man särskilda värktyg att röra om eller slå degen
med (spade, degstöt, roder)? Kunde man använda ett
klappträ för samma ändamål?

Fig. 6. Degen »vrides upp» till utbakning.
Ur Keyland, Svensk allmogekost I, s. 65, fig. 11 a.

Vad bredde man över degen, då den ställdes att jäsa
(baklakan)?
Vilka kärl för mjöl (mjölkar) hade man i bakstugan?:,'.'
Värktyg för brödets utkavling (brödkavlar med ett eller
två handtag, helsvarvade eller med genomlöpande axel, släta
eller krusade; bakakavel, kävle, brödkavel, tunnbröds-
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kavel, knäckeka,vel, knövelkavel, knaver, kruskavel,
brödspåra, naggkavle, brödkärra)? Se fig. 7 Om värktygens användning se närmare i kap. VI!

Fig. 7. »Kruskavle», helsvarvad.
Dalarna. Ur Keyland, Svensk allmogekost I, s. 208, fig. 144.

Användes en särskild kniv till att skära av degstycken,
till att jämna kakornas kanter m. m.? Användes mått att
forma kakorna lika stora (brödmått)? Hade man särskilt
värktyg att taga hål i kakorna med (horn, hålmått)? Var
det fastsatt vid brödmåttet? Är hylsan, som åstadkommer
hålet, fastsmidd vid knäcken? Se fig. 8!
Värktyg för brödämnetå införande i ugnen.
Hade man härtill en långskaftad fiat fjöl eller
brödspade (baksterfjöl, brödfjöl, brödåra,
skottfjöl, arsfjöl, brödskuta, bakskuta,
brödspila, bakspån, grissel)? Se fig. 9! Användes olika slag för större eller mindre bröd?
Användes järnspade? Namn på de olika delarna av en sådan (skiva, handf al ock skaft)?
Eller använde man en lång slät kavle, kring
vilken brödet lindades (kavelås, bakustör,
Fig. 8. Kak- tullkäpp)? Om användningen jämför närmare
krusare med
kap. VI!
hålhylsa.
Hade man j älpvärktyg i form av rundDalarna. Ur Key.
täljda
stickor eller fiattäljda, tunna små »spadar»
land, Svensk allmogekost I, s.
(brödsticka, kakspak, bakuspjälk, lill209, fig. 155.
spila, spade, spöda, flöjel, handfjöl) för
att därmed då ock då under kavlingen lätta på kakorna, så att
de ej skulle fastna vid bordet, samt för att flytta kakorna från
bakbordet på den stora fjöl, varmed de skulle föras in i ugnen?
Se fig. 10! Användes något av ovannämnda jälpvärktyg även
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i det fall, att kakan skulle rullas upp på en kavle eller ås för
att därmed föras in i ugnen? Användes något av ovannämnda
jälpvärktyg vidare för att vända ock lägga till rätta brödet i
ugnen ock för att taga ut det därur, eller hade man för detta
ändamål särskilda redskap (brödlättare, ugnsfjöl, ugnsspjälk, lillgrissla i motsats mot storgrissla)?
Vad menas med baktyckla? Finnas särskilda kortskaftade fjölar, varmed kakorna flyttas från bakbordet till den

Fig. 9. Brödspadar.
Värmland. Ur Keyland, Svensk allmogekost I, s. 67, fig. 14.

plats på ett bräde, en soffa o. s. v., där de få ligga ock jäsa
en stund, innan de sättas in i ugnen för gräddning (handspade, bakfjöl, bullfjöl, kakbott)? Se fig. 9!
Vad kallades de bräder, som man satte undan brödet att
jäsa på (bakbräder, brödplank)? Brödstege med hyllor
att sätta brödet på? Beskrivning av konstruktionen!
Vilka värktyg funnos för att nagga eller picka brödet
(en nagg av fjädrar, fig. 11, eller en nagg av järn eller trä,
fig. 12: brödpick, kakpick, bullpick, brödhacka, preka)?
Vad menas med. nuggel? stapp? Är en polsktäxt känd,
innehållande orden »Fäm pinnar i naggen, fäm pinnar i naggen»?
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Funnos rullnaggar (fig. 13)? Användes i stället för nagg ett särskilt litet kavelformat värktyg av ben eller horn, försett
med fina utskurna taggar (naggkaxle,
brödrull, kruskavel)? Vad användes
till naggning av tjockare bröd (en gaffel,
en strumpsticka, en täljd brödpinne, en

Fig. 10. »Flöjel» för
tunnbröd.
Dalsland. Ur Keyland,
Svensk allmogekost I,
s. 208, fig. 136.

Fig. 12. Brödnagg
med »bullpick».
Västmanland. Ur Keyland, Svensk allmogekost I, s. 209, fig. 150.

Fig. 11. Tunnbrödet naggas med
fjädernaggen.
Härjedalen. Ur Keyland, Svensk allmogekost I, s. 83, fig. 23.

Fig. 13. Rullnagg.
Härjedalen. Ur Keyland, Svensk allmogekost I, s. 209, fig. 151.

Fig. 14. Brödsporre
med »stamp».
Dalarna. Ur Keyland,
Svensk allmogekost I,
s. 210, fig. 166.
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fjäder, en korvsticka av ben)? Vilka värktyg användes för
att åstadkomma ränder, efter vilka brödet skulle kunna lättare
brytas (knäck, brödkam, brödsporre, brödrist)? Fig. 14
visar en kombination av brödsporre i ena ändan med knäck i
den andra, fig. 8 en kombination av brödkam med hålhylsa,
varmed hål gjordes för kakans uppträdande på brödstänger.
Funnos andra värktyg för brödets utsirande (brödstämplar,
kakestämplar, krus)?
Funnos degskrapor för att rengöra bakbordet från deg?
Av vad material voro degskraporna (av trä, skulderblad på
slaktdjur)? Vad använde man annars?

IV. Varav bereddes bröd?
Av vilka sädesslag brukade av gammalt i Eder ort beredas bröd? Detaljerna rörande de särskilda brödslagen behandlas nedan i kap. IX. Här anföras emellertid de huvudsakliga
benämningar på bröd, vari sädesslagens namn ingå som namngivande (kornbröd, bjuggbröd, rågbröd, vetebröd, havrebröd,
ärtbröd). Angiv även i huvudsak, när bröd bakats av blandsäd. (kornbland, bland)! Vad kallades den säd, som användes till brödet (brödsäd, brödkorn)?
Finns en gemensam benämning på materialet, varav bröd
bakas (brödvirke, brödtyg, brödyrke, brödämne)?
På vad sätt anskaffades sådan säd, som ej odlades eller
ej mognade på orten? Var gjorde man först bekanskap med
bröd, bakat av sädesslag, som förut ej i orten brukat användas
till brödbakning (i prästgårdar, på marknader)? Finnas minnen från den tid, då, t. ex. i avsides belägna nordsvenska
bygder, bitar av rågbröd gåvos åt barnen ungefär som karameller i sonare tid?
Reserverades av den tröskade säden en viss del, som
skulle användas till bakning av »vardagsbröd», under det andra
delar reserverades för andra ändamål (bakning av vissa högtidsbröd, för vissa matlagningsändamål, utsäde m. m.)? Togs
härvid till brödsäd för den dagliga förbrukningen vad som vid
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kastningen stannat närmast agnarna? Benämningar på sådan
säd (mälder, slysäd, slösäd, slömsäd)? För närmare detaljer hänvisas till frågelistan 2, »Tröskning». Hur kallades
det mjöl, som maldes av den till vardagsbröd avsedda säden
(brödmjöl, mälder)? Hur kallades det bröd, som bakades
därav (spisbröd, vardagsbröd, mälderbröd)?
.
Finnas minnen av att bröd tillretts av °kastad, med slösäd ock agnar torkad säd, från vilken endast mullen ränsats
bort? Vad har det mjöl kallats, som malts av sådan säd
(dråsemjöl)? Vad kallades bröd, som bakats därav (dråsebröd)?
Äro exempel kända därpå, att avtröskade sädesax, som
gått genom risslet (resslingar), blandats i materialet, varav
bröd tillretts, ock vad kallades på så sätt tillrett bröd?
När brödsäd blandades med agnar, hur skedde blandningen? Benämningar på bröd, som tillretts av agnmjöl blandat med mjöl av säd (agnbröd, sådbröd, assen)? Vad
kallades i orten den egenskapen hos brödet, att däri ingick
agnar (brödet är sådigt, skävigt)?
Hur kallades i orten bröd av ren säd (sävat bröd, grant
bröd)? Hur kallades det mjöl, varav 'sådant bröd bakades
(grynmjöl)? Vad menas med grynråd? Finns ordet sammanmalet mjöl (sammälder)? Vad menas med skrädkaka?
Har man använt siktat mjöl till bröd? Vad kallades det siktade mjölet (sikt, finsikt, mjölska)? Vad kallades de vid
siktningen frånskilda beståndsdelarna (sådor, kli)? Hur användes de?.
Kryddor, som användes vid bakningen (salt, sälgfucka,
anis, fänkol, kummin, koriander, kardemumma, pomerans)? Andra smaktillsatser (vört, vassla, mäsk, drank,
bär av olika slag, björksav)? Se närmare kap. IX!
Vilka ämnen ha för övrigt använts för utdrygning ock
som surrogat vid tillredning av bröd 'inom orten (ärter, rovor,
kålrötter, potatis, bönor, benmjöl, halm, lav, mossa, syrgräs,
komjölke, klöver, sälglöv, ärtris, linknoppar, näckrosrötter, flyghavre, tallstrunt)?
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Barkbrödet ock dess material kommer att behandlas i särskild
frågelista. Om tillredningssätten vid användningen av ovannämnda
surrogat ock tillsatser se för övrigt i det följande kap. IX!

V. Deg ock jäsning.
Liksom i fråga om följande kapitel berör det som här behandlas så nära vad som kommer att behandlas i kap. IX, att
upprepningar ej kunna undgås, om allt skulle vid listans besvarande behandlas med samma fullständighet på två ställen. Det
hemställes till dem, som besvara listan, att allt efter individuella
förhållanden avgöra, om sådant, som kunde på två ställen framställas, blir placerat i detta kapitel eller i kap. IX med hänvisning från det ena kapitlet till det andra. I detta kapitel bör
dock eftersträvas en översikt över de allmänna grunddragen av
tillvägagångssätten samt dithörande ordförråds grundstomme.
De för särskilda brödsorter specifika tillvägagångssätten vid
degens läggande ock jäsning behandlas i kap. IX. Rörande redskap ock kärl jfr ovan kap. III!

Skiljer man i ortens mål på deg, smet ock röra? Degig?
Dega: dega ned, dega fast o. s. v.; inkråmet i en bulle
degar sig, om bullen vid uttagningen ur ugnen för hastigt
avsvalnar? Degna? Degklimp, tafflinge, degpalt, degklut, degkott, degdalt?
Finnas berättelser om att man ätit deg i stället för bröd?
Funnos maträtter med namn på -deg, t. ex. bjuggdeg, mjöldeg, gryndeg, lingbärsdeg, mesdeg, rågdeg? Hur tilllagades de? Förtärdes någon av dem rå? Eller fick degen stå.
ock självjäsa (sötna)? Vad kallades sådan deg (sötbulle)?
Användes den till sovel på bröd?
Vad kallas det att sätta degen (göra degen, göra i degen,
lägga degen, sätta till, stöpa)? Gjordes detta dagen före
utbakningen eller bakdagens morgon? Hur kallades materialet,
varav degen gjordes (stöpämne)? Vad slags kärl användes
(stöpslock, stöpskål)? Finnes ett sådant uttryck som »mjölet
bakas i varmt vatten»? I vilka fall sattes hela degen med
ens, ock när stöpte man litet i sänder? Hur kallades den
vätska, som sattes till (degspad, knådspad, stöpämne)? Om
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i en deg mjölk användes som degspad, sades då degen vara
mjölkstöpt? När tillsattes salt? Jäst? Satte man någon
gång jäst blott till en mindre del av degen, som fick stå ock
jäsa en tid, innan hela degen gjordes (fördeg, raskdeg)?
Vad kallas en deg, i vars mitt man lagt jäst ock slagit i något
knådspad, men som ej genomknådats, ej ens rörts om mera
än till någon del i mitten, utan som får stå ock jäsa till nästa
dag, då den fullknådas (rastdeg, besa, busu)? Vad kallades
den beredda degen (stöpan, stöpet, knådan)? Vad kallades
att arbeta om degen (göra upp degen, tråda om, reka om,
älta, knåda, fullknåda)? Förekom någon särskild ritual,
då julbröd knådades eller »stöttes»? Vilka personer skulle då
utföra arbetet? Förekom det vid degens omarbetning, att annat
mjöl användes, än det som använts vid degens sättning? När
knådades degen endast med händerna? När användes något
redskap (spade, roder, stöt, tvara, jfr ovan kap. III) för
att röra om eller för att slå degen? Var det för att åstadkomma olika brödsorter (så att t. ex. ett klappträ användes
för att slå till en limpdeg)? Uttryck för att degen är för
litet arbetad (klimpig, kickrig)? Hur uttryckes det, att mjölet
sväller (stöpan. stegnar)? Hur uttryckes det, att degen är
stadig (nog hård, lagom)? Att den på grund av mjölets
beskaffenhet (av säd som grott, mältat) icke blir stadig
(degen tunnar, blötnar)?
Hur uttryckes .det i orten, att degen jäser? Stark jäsning
(hög jäsning) ock svag jäsning (låg jäsning)? Degen jäser
upp, gör sig, raskar, den jäser över tråget?
Hur provades jäsningen? Genom en provbulle, som gräddades i glöden (glödbulle)? Eller på annat sätt?
Degen är jäst, fulljäst, gräddjäst, lättjäst, fräkjäst, tungjäst, surjäst, daskig? Om bröd av ofullständigt jäst ock gräddat bröd jfr nedan under kap. VII!
Vilka i orten av gammalt använda brödsorter kunde räknas
till syrat ock vilka till osyrat bröd? När förekom självsyrning
av degen, ock hur gick härvid till? Förekom det härvid, att
degen stod i annat kärl än tråg (surbytta)? Hur länge skulle
den stå för att bli sur? Brukade man ställa degen på mycket
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varmt ställe ock låta den sötna? Hur gjordes sådan deg
(sattes av hett degspad ock uppvärmt mjöl)? När degens
jäsning i tråget blott är förberedande ock jäsningen blir fullständig därigenom, att brödet ett par timmar eller längre står
inne i ugnen, bakande vid sakta värme, vad kallas då brödet
(ugn ssurt)? Vad kallas den deg, som någon stund fått stå
ock självjäsa, innan jäst tillsättes (heljäst)? Vad kallas i
motsats härtill den deg, vari jästen blandas till omedelbart
vid sättningen (halvjäst)?
Hur kallas deg från ett föregående bak, som tillsättes
som jäsämne (surdeg, syra, jäst, friska, görelse)? Hur
bereddes surdegen (skovorna kvar i tråget, hopkramade till en
boll, degkuller, degämne)? nedgrävda i mjölbingen? bytta
fylld med deg, surbytta, stående i »bakugnsgraven»? Färska
upp surdegen? Kryddades surdegen (humlevatten, pomerans)?
Användes det °sammansatta ordet »jäst» endast om surdeg
eller om all slags jäst?
När användes ock hur kallades dricksj ä st (öljäst, tunnjäst, färskjäst, bärme, börmä, gär, dricksgärd, gärdsel,
g örelse)? Köpte man jästen på bryggerierna i staden? Hur förvarades den (i j ästkubbar , tagna av björkar med skrovlig bark,
eller torkad ock inknådad med mjöl samt utbakad i små jästkakor)? Hur uttrycktes det att friska upp jästen (färska upp,
buska upp jästen)? Vad kallades den så uppfriskade jästen
(färske)? Förekom det, att drickskummet, som vid jäsningen i tunnan 'flöt upp ovanpå vörten, användes som jäst i juldegen, enär det ansågs som ett förnämligare jästämne än
bottenjästen?
När kom prässjästen i allmänt bruk i orten?
Är midsommarjäst bekant? Den samlades under rågens
blomningstid, i det ett kärl med vatten sattes ut i den blommande rågen ock genom frömjöl ock blommor, som föllo i
vattnet, erhölls ett jästämne, som ansågs särskilt kraftigt. Förekom det, att midsommardagg samlades för beredande av jästämne? Förekom det, att man samlade sjöskum (vad som
flyter ovanpå, när vattnet blommar) för att bereda jästämne?
11-28287. Sv. lanclam. Frågat:stor.
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Ansågs jästen särskilt utsatt för att bli skämd under inflytande av onda makter? Gjordes korstecken över jästen under
uttalande av »Gud välsigne!» — »jäs väl!» eller dylikt? Märktes
den jäsande degen med korstecknet? När degen ej ville gå
upp ock man gick till grannas för att låna jäst, vilka försiktighetsmått iakttogos då (eldstål i jästen »gålmilla», att ej
låna jäst sedan solen gått ned)?
Ansågs jäsningen, när vissa bröd bakades (julbröd, såkaka),
innebära förebud för det kommande årets skörd? Innebar
jäsningen eljest förebud?
VI. Brödämnets behandling före gräddningen.
Samma anmärkning gäller för kap. VI, som ovan anförts
för kap. V.

Hade man något gemensamt uttryck för arbetet med att
göra den färdiga degen till kakor (baka ut degen)?
Beskriv detta arbete, om möjligt med exempel både från
bondehem ock bageri!
Hur många personer deltog° i arbetet, då brödämnena
skulle formas till ock gräddas? Var antalet beroende av hushållets större eller mindre storlek? Hur var arbetet fördelat
mellan dem? Vad kallades de särskilda personerna, ock vad skulle
var ock en göra (utbakare, ämneskarl, gräddkarl, kavlare,
undantagare, vändare, gräddare, omsflicka o. s. v.)?
Vem skulle arbeta upp degen på bordet? Vad kallades detta
arbete (att myka degen, reka upp stöpan, vrida upp
degen)?
Vad menades med att baka ut degen? Vad kallades
formningen av kakämnena till bröd (uppslagning)? Vad
kallades en så stor del av degen, som man för varje gång lade
upp på bordet (jull, takst, borddeg, bordstycke, upptag)?
Hur behandlades det stora degstycket på bordet (rullades ut
till en lång rulle)? Hur skar eller delade man upp degen
(avbräckning) i bitar (kakämnen, ämnen, kakdegar) före
utkavlingen? Funnos andra uttryck för denna del av arbetet
(taga till degarna)?
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Beskriv, hur man rullade ock klappade ut degarna med
händerna (ock benämningar på arbetet)! Var hade de bakande
sin plats under utkavlingen (bredvid varandra eller en på var
sida om bordet, sittande på stolar med bakskivan i knäet)? Vilka
värktyg användes? Jämför kap. III! Olikheterna i förfaringssätten vid utkavling av olika brödsorter torde noggrant angivas.
Beskriv, hur kavlingen av de tunna brödsorterna (lövtunt utkavlade) skedde, hur man kavlade ut degstycket åt ett
håll, rullade på det på karlen, mjölade kakämnets plats, rullade av det från karlen, jämnade kanterna, sedan kavlade kakämnet kors ock tvärs, vände det för andra gången ock åter
kavlade det. Angiv för vart ock ett av dessa tempon i arbetet, hur det benämnts i ortens mål! Brukades olika kavlar
till olika brödsorter? Vad kallades illa utkavlade kanter (särkfållar)? Vad sades om den, som ej kavlade ut kanterna riktigt?
Hur tjocka ock vida gjorde man kakorna (så stora som
fjölen, lagom tör bakugnsbottnen)? Gjordes kakor av ofrusen
säd tunnare än av frusen säd (av väl inbärgad säd tunnare än
av sådan som råkat gro)? Vad kallades det mjöl, som användes vid utbakningen (bakumj öl)? Använde man klimjöl härtill? Hur uttrycktes det, att man hade för litet mjöl på kakan
(kakan var blå)? Vad sades om den, som »höll kakan blå»
(hon blev snål med gubben)?
När särskild undantagare fanns, hur fördes brödet över till
dennes plats? Vilka värktyg användes? Hur gjordes kakan
lös från bakbordet, om den råkat fastna?
Beskriv, hur man naggade, pickade, piggade eller
krusade kakan, och angiv, vilka av de i kap. III nämnda
redskapen som därvid användes! Hur många varv naggade
man kakan på bordet? Mjölade man den sedan? Varmed?
Naggade man kakan på fjölen? Krusades eller naggades kakan på båda sidor? Rätsida, ovansida ock avigsida,
undersida på brödet?
Använde man mått för att få alla kakor lika stora (kap.
III)? Hur benämndes detta arbete (att måtta)? Vad kallades
de stycken av den utbakade kakan, som kommo utanför måttet (avskäror, skovor)? Vad gjorde man med dem?
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När kakor skulle förses med hål för att kunna trädas
upp på brödstänger, hur gjordes det (med i kap. III nämnda
värktyg, horn eller hålmått)? Hur kallades det (att håla)?
Placerades hålet i mitten av kakan eller vid ena kanten? Finnas minnen om att hålen betraktats som dåliga nymodigheter?
Hur flyttades kakan från bakbordet på fjölen (med spjälk
eller annat i kap. III nämnt redskap)? Hur kallades det (att
kasta på fjölen)? Sköt man in brödspaden mellan kakan
ock bakbordet, då det gällde att flytta tjockare brödsorter?
Ställdes de tjockare kakorna av jäst deg att jäsa ytterligare efter utkavlingen? Användes brödbräden (jfr kap. III!)
att ställa dem på? Var voro dessa uppställda (nära ugnen)?
Lades kakorna enkla, vekos de dubbla eller lades de två ock
två på varann under jäsningen?
Hur använde man skovorna av degen? Gjordes särskilt
formade kakor av dem (skovbulle, skrapkaka, gnagass,
skav bulle, lortkaka, knotterkaka)? Vartill använde man
kakorna? Gå.vos de åt barnen? Ansågs det orätt att låta en
karl smaka en sådan kaka?
Hur bakade man levar ock limpor, bullar (runda till,
snida till bullar) o. s. v.? Hur naggades eller piggades de
(med brödpinne, bullpick)? Hur lades de att jäsa efter
formningen? På dukar, fårskinnsfällar, väl övertäckta?
Sopade man av kakan, innan man sköt in den i ugnen?
Varmed (en hundsvans, en tjädervinge, en hönsvinge)? Vad
kallades mjölet, som man sopade av från kakorna (sopmjöl)?
Vartill användes det? Om mjöl stannade kvar på fjölen, vad
kallades det (gr o p p)?
Brukade man sporra brödet, innan det sattes in i ugnen,
för att det skulle vara lättare att bryta?
Förekom det, att man före eller under gräddningen målade
fint bröd (målbröd, skrivbröd) med en hönsfjäder, doppad i
en blandning av sirap ock vört, eller att man beströk det med
en borste doppad i smet av ägg, socker ock vetemjöl e. d.?
Beströk man levar, limpor eller bullar med en linnelapp, doppad i sirapsvatten, vört eller äggula, innan de sattes in i ugnen
till gräddning? Vad kallades detta (smörja)?
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VII. Gräddningen.
Samma anmärkning gäller här, som anförts vid kap. V.
Kunde man använda ordet utbakning om gräddningen?
Beskriv noga alla tempon i gräddningen (brödets införande
i ugnen, placering där, behandling i ugnen, tiden det skulle
stå inne, uttagning ur ugnen)! Framhåll härvid särskilt skillnaden mellan jäst ock ojäst bröd, tjockare ock tunnare brödsorter, levar, bullar o. s. v.!
Olikheter i arbetet, då man gräddade i en ugn, där eld
brann under gräddningen (ljusugn), ock ugn, där all glöd var
utrakad (mörkugn)? Om eldning under pågående gräddning
med lyse o. s. v. se kap. III! Då man gräddade flera olika
sorters bröd efter varandra, i vilken ordning togos de för att
få ugnsvärmen mäst lämplig?
Provgräddning av bullar? Vad kallades sådana bullar
eller kakor, som man gräddade före det övriga brödet, innan
ugnen ännu var renrakad ock sopad (frestbulle, förekaka,
läfse, tunnkaka)? Jfr glödhoppa o. s. v. bland tillfällighetsbröd, kap. IX!
Hur infördes de lövtunna brödsorterna i ugnen? På en
stor, rund fjöl (brödsleven)? Rullad (-ballad) kring en lång
slät kavle, från vilken kakan sedan hastigt rullas av inne i
ugnen, innan brödet hinner bli varmt? Vilka åtgärder vidtog
man för att få luft mellan ugnsbottnen ock kakan? Vreds eller
vändes kakan inne i ugnen, då den var halvgräddad (kakan snos,
sidv ändes)? Förekom det, att tunnbröd gräddades endast på
ena sidan? Vändes tunnbrödet inne i ugnen på så sätt, att
det snurrades runt i ett par tempon? Vad kallades det att
grädda ett bröd två gånger i ugnen (tvebaka)? Gjordes detta
för att torka brödet (bräckning)? Vad kallades bränt mjöl,
som fanns på den gräddade kakan (mjölfis)?
Hur satte man de något tjockare brödsorterna (kakorna)
in i ugnen? Tog man kakorna från brödbrädan med en lillspila (handfj öl) ock satte den på brödspaden, med vilken
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den fördes in i ugnen? Hur många kakor sattes in på en
gång? Vad kallades detta antal (en ugn, en gräddning)?
Vad kallades den första omgången kakor, som sattes in i ugnen,
sedan glöden rakats ut (förstugnsbrö d)? Hur länge skulle
det tunna eller det halvtjocka brödet stå inne till gräddning?
Satte man vid gräddningen två kakor ovanpå varandra i ugnen
(påsätta, tvebaksbröd)? Hur länge skulle de stå inne i
ugnen (3-4 timmar, tils de voro genomsugn a, då de skildes
åt ock fingo stå kvar i ugnen över natten)?
Hur förde man in limpor ock levar i ugnen? Gräddades
en i taget eller flera på en gång (om de voro mycket stora
eller mindre)? Sattes de direkt på ugnsbottnen eller på en
plåt? Hur länge skulle de stå inne i ugnen (t. ex. de skånska
pundbröden stodo inne 24 timmar)? Hur stängde man
ugnen (med luckan, genom att mura till eller klena igen
ugnsöppningen med lera)? Hur prövade man, att bröden voro
färdiggräddade (stack in en vispsticka i brödet för att se, om
den blev degig eller ej)? Brukade man torka skorpor? Hur
skuros ock torkades de?
Hur kallas det, när brödet jäste bra upp under gräddningen (brödet giver upp sig, höjer sig, häver sig)? Har
man något namn på bröd, som först ger upp sig i ugnen,
men sedan sjunker ner igen (f egbrö d)? Anses sådant bröd
förebåda dödsfall?
Hur kallas hastigt gräddat bröd (snargräddat bröd)?
När det gräddas vid svag värme (n ödgräddat, trångräddat)? Hur säger man, när brödet blir väl genomgräddat?
När det gräddas vid dålig undervärme (blågräddat)?
Hur kallas det, när bröd blir ofullständigt gräddat: dödbakat, degbakat, daskigt, lafsigt, lefsigt, skemigt, påfallet bröd? Brödet har degrand, jästrand, stålrand?
Brödet är henigt, knalligt, ståligt? Vilka av dessa ord
användes om mjukt, vilka om torkat bröd?
Vad kallas en skrynkla eller ett veck på brödet, som uppstår under gräddningen (skrott, skottlur, smörlur, brödet
är skjutet)? Ansågs det farligt, att pojkar åto av sådana
kanter av kakan (de skulle bli skjutna i krig, om de åto)?
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Vad kallades det, när brödet under gräddningen blivit
bränt (svett, svent om det var litet bränt; bränt, kolat om
det var mycket bränt)?
Skulle man ge smakbröd (smakebröd, smakekaka,
mjukbröd, bakebröd) till de personer, som kommo till gården under gräddningen av brödet? Brukade man ge smakbröd
även till grannarna? Bakade man smakbrödet något annorlunda än det övriga brödet (tjockare, mera mjukt)? Finnas
uttryck, som vittna om hur vanligt det var att ge smakbröd
(»det är inte alla dagar bakdagar», »den som inte ger, då
han kärnar eller bakar, han ger inte, så Gud 'ser det»)?
Fingo barnen särskilda smakbröd (lillkakor)?
VIII. Brödets behandling efter gräddningen.
Hur placerades brödet efter uttagningen ur ugnen för att
svalna (ta igän sig, kolna)? Användes härvid något underlag

Fig. 15. Tunnbröd av kornmjöl,
viket 8-dubbelt.

Fig. 16. Åttaviket tunn-

Härjedalen. Ur Keyland, Svensk
allmogekost I, s. 84, fig. 26.

Jämtland. Ur Keyland,
Svensk allmogekost I,
s. 84, fig. 27 a.

bröd i tvärsnitt.
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(halm, säckar)? Skulle man bestryka bullar ock limpor med
vört, sirap o. s. v., sedan man tagit dem ur ugnen?
När sopades det nygräddade brödet? Varmed (borste,
höns- eller tjädervinge)? Vad kallades det avsopade mjölet
(avsopmjöl, anemjöl)? Har man tagit ett visst antal kakor
mellan händerna ock skakat (bultat) av mjölet mot bakbordet?
Skrapade man med kniv bort det brända från bröd, som
fått brända fläckar?
Ristades det nygräddade brödet
med rist (kap. III), för att det
skulle kunna brytas lättare efter
ristningslinjerna? Med vilka brödslag förfors på detta sätt? Bröts
brödet därefter i stycken? I hur
många?
Vilka brödslag vekos, ock hur
vekos de särskilda brödslagen (vikbröd, vallvika, fyrviket, sexviket, åttviket, spannviket,
nistviket, kistviket bröd)? Se
fig. 15-16!
Hur räknade man brödet (brödtolft, brödtjo g)? Hur, mycket
bröd ansågs böra bakas på en dag?
Fig. 17. Brödhäck.
Ansågs det farligt att räkna ogrädDalsland. Ur Beyland, Svensk dat bröd (»räkna inte ogräddat bröd,
allmogekost I, s. 84, fig. 29.
mästarn är i ugnen»)?
Brödets torkning: hur torkades hålbrödet (på ett brödspett, en brödten, under taket, på mindre käppar placerade
mellan stänger, på snören)? Hur placerades kakorna mot varandra (räta mot räta, alla vända åt samma håll)? Hur torkades tunnbröd (viket över stänger eller på annat sätt)? Vad
kallades olika slags stänger för bröd (hjällstång, brödval)?
Uttryck motsvarande »brödtaket är fullt», då man hade många
brödspett i taket? Hur var en brödgrind under taket inrättad?
Funnos under taket hängande brödhäckar (brödrintar),
vari tunnbrödet lades upp? Se fig. 17!
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Brödets förvaring: hur förvarades det torra brödet (i
stugan, på vinden, i härbärget)? Om brödstänger jfr ovan s. 168!
Vad kallas högar av hårt bröd (brödstack, brödstöda, ruva)?
Förvarades hårt eller torkat bröd i brödlårar (brödkistor)?
Vad menades med skrock (tre tunn.brödkakor på varandra, hängda till torkning)? Vad menades med brödlur (två
kakor på varandra vid torkning)?
Hur förvarades mjukt bröd (övertäckt med linnedukar eller
annan betäckning, nedgrävt i sädesbingen, nedlagt i kar eller
andra kärl i källaren)?
Hur lades brödet upp på bordet (i brödkorg, brödbåt,
brödback)?

IX. De olika brödslagen ock deras tillredning.
Upprepning av vad som vid besvarandet av frågor i föregående kapitel redan framställts undvikes i lämplig mån genom
hänvisningar. Jfr den inledande anmärkningen till kap. II ock Vi
Redogör för vilka olika slag av bröd som av gammalt förekommit i orten, ock för de material ock det beredningssätt,
som för varje brödsort använts!
1. Vanligt vardagsbröd.
Har namnet vardagsbröd eller liknande benämning funnits för de grova brödsorter, som använts i dagligt bruk
(grovbröd, spisbröd)? Räkna upp alla de brödslag, som i
orten förekommit i denna användning!
Har man haft namn på brödet efter sädesslag ock mjölsorter, som de bakats av: kornbröd, bjuggbröd, rågbröd,
rågkaka, rågbulle, blandbröd, havrebröd, havrekas,
ärtbröd, ärtmjölsbröd, ärtblandningsmölkaka, ärtsugga, vickerbröd, bönbröd, pärbröd, jordpäronbröd,
potatislimpa, potatisbröd? Jfr kap. IV!

Bröd av ojäst deg: vilka brödslag har man bakat av
ojäst deg? Vilka av dessa ha ätits mjuka, ock vilka ha torkats?
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Tillfällighetsbröd, som bakades vid tillfällen, då man var
kaklös ock inte hade tid att baka vanliga brödsorter? Vilka
olika slag ha förekommit? Hur lagades de till?
Vad kallades sådant bröd, som gräddades framför den
brinnande brasan direkt på ärilen eller i en panna (lågkaka,
låkaka, loakaka)?
Namn på sådant bröd, som gräddades på glöden eller i
askan, direkt eller i en panna: glödhoppa, glokaka, glödkaka, glogris, glope, glödhane, glödafäst, gläfsa, balkhäst, eldpytta, gruvedunta, gruvegnulta, gräukaka,
askedell, askedol, askekaka, hyrkaka, lafsa, läfsa,
skållkaka, spjällpannkaka, pannsmisk, härjedaling?
Namn på tillfällighetsbröd, som gräddats på sten- eller
järnhäll över elden (stenkaka, hällbröd, lamper)?
Namn på sådant bröd, som gräddades insvept i ett kålblad eller dylikt (bladkaka, kålkaka)?
Har man gräddat sådant bröd på halster (hasturkaka)?
Har man lindat smala degstrimlor om en käpp ock stekt dem
över elden (remlor)?
Har ordet snarbulle använts om sådant tillfälligtvis bakat bröd (av jäst eller ojäst deg)?
Har deg klenats på husväggar ock fått solstekas (väggdänjer)?
Har man bakat ojäst kornbröd av omkring 1/2 cms tjocklek, som kallats riska e. dyl. (finska rieska)?
Tunnbröd i egentligaste mening, utbakat lövtunt och av
ojäst deg: tunnbröd, tunn.tunnbröd, tunnbulle, flatbröd,
spisbröd, vardagsbröd? Namn på sådant bröd, som tillsatts med potatis (pärbröd, slubber)? Något tjockare tunnbröd (kavlebröd, styckekakor)? Vad kallades sådana brödslag, innan de torkades (mjukbröd)? Jfr ovan kap. II!
Bröd av jäst deg: angiv alla förekommande slag av sådant bröd!
Bröd i tunna kakor, som torkas: spisbröd, knäckebröd, grovbröd, naggat bröd, noggebröd, pickebröd,
rullebröd, släppor, flamlingsbröd, ljusugnsbröd, mörkugnsbröd?
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Sådant bröd som användes i form av mjuka, mer eller
mindre tjocka kakor: mjukbröd, pickebröd, tjockpickebröd, tunnpickebröd, mestugubröd, tjockbröd, halvtjockt bröd, helkaka, rågkaka, lemsa?
Mjuka brödsorter bakade i form av limpor eller levar?
Avsåg ordet limpa (jfr kap. II) bröd av viss degsort eller
av viss form? Benämningar: surlimpa, sötsur limpa, självsyrad limpa, lepa, vardagslimpa, rågmjölsliinpa, pundbröd, pungabröd?
Kavring: hur vida ock tjocka gjordes kavringarna (en
halv meter tvärsöver, sex—sju cm tjocka)? Sattes vid gräddningen två kakor på varandra med smör eller annat fettämne
struket mellan dem, så att de lättare kunde skiljas åt? Vad
kallades så gräddade kavringar (påsätta, tvebaksbröd, tvebak)? Kunde dessa namn även användas om andra brödsorter,
Som gräddades på samma sätt? Har man bakat kavring i form
av lavar, som torkades efter gräddningen som skorpor?
Rågskorpor (långskorpor)?
2. Högtidsbröd.
Namn på brödsorter, som blott bakades ock användes vid
högtider ock hälger (hälgdagsbröd, högtidsbröd, söndagsbröd, gästabudsbröd)? Räkna upp alla i sådana fall förekommande brödsorter, som sedan gammalt varit använda! Angiv, vid vilka tillfällen de brukats!
Har man använt finare sorter av tunnbröd som högtidsbröd (byggbröd av kornmjöl med vört till spad; skrivbröd,
båda använda som julbröd ock vid kalas; mörbröd av skrätt
kornmjöl ock spad av sötmjölksfil ock löpe, vid bröllop o. s. v.)?
Om skrivbröd jfr kap. VI, slutet!
Vilka olika slag av mjukt råg- eller kornmjöl eller veteblandning ha bakats som högtidsbröd (vid jul ock påsk, bröllop
ock begravningar o. s. v.)? Namn på brödsorterna: grant
bröd, godbröd, finmalet bröd, siktebröd, bullbröd,
grannbulle, skrädkaka, halvtjock kaka, surbröd, slagbröd; digerbulle, tjockbulle, stödebulle, lillbulle,
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smordbulle, rågbulle, mesbulle, skållbröd, krusbröd,
klarbröd, vörtbröd, vörtbulle, sirapsbröd, sirapslimpa,
kärnmjölkslimpa, kummilimpa, pomeranslimpa, bärmoskaka?
Högtidsbröd av vetemjöl: har man av gammalt använt
vetebröd i orten? Om så ej är fallet, när började man först
använda det?
Namn på olika slag av vetebröd (vetebulle, vetebröd,
semla, vetering, saffransbröd, skorpor, kryddskorpor)?
Vad menas med krydebulle? Ock med flada?
Brödsorter, som bakades blott vid bestämda tillfällen (julbröd, bröllopsbröd, begravningsbröd o. .s. v.)?

3
Fig. 18. Julkaga.

Fig. 19. Julkors.

Skåne. Ur Keyland, Julbröd, Julbockar, s. 19,
fig. 1. Efter skiss av
Pehr Johnsson.

Västmanland. Ur Keyland, Julbröd, Julbockar, s. 111, fig. 79.

Julbröd: bröd av vanlig rågmjöls- eller annan grovbrödsdeg,
bakade i vissa bestämda former av symbolisk ock rituell betydelse? Hur stora voro julbröden? Hur många julbröd skulle
varje person ha? Hur voro de formade ock ornerade? Se fig.
18-19! Angiv med en enkel teckning deras utseende! Bakades mer än en stor julkaka? Vad kallades den (tjockrågbrödkaka, rockabröd, vårkaka, vikaka, sparkaka, julfläta, julbro)? Exempel: en julkaka från Uppland, vårkaka,
bakad av surlimpdeg av sammanmalet rågmjöl, skulle ha fin
ock prydlig form, vara vackert jäst, 1-2 tum tjock ock tre
kvarter tvärs över, smordes med sirap, krusades med nyckeln
till spannmålsboden. Innan den gräddades, märktes den med
raka linjer från mitten till kanten i så många delar, som det
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fanns människor i fanliljen, ock en del därutöver fik' hästens
räkning. Sparades kakan till våren? Om användningen jämför kap. X!
Bakade man julbröd i form av människor eller djur: julgubbe, julgumma, juloxe, julbock, jort om »julbock»
med greniga horn, jultupp, julhöna, fisk? Bröd i form
av hakkors (se fig. 19) eller spiraler ock andra geometriska
figurer (julkuse)? Andra julbröd, t. ex. gudmorsbulle, som
gudmodern gav sitt gudbarn?
Brödsorter vid andra årshögtider, t. ex. lussekatt, fastlagsbullar, fettisdagsbullar, hetvägg, semlor? Bröd på
bullmåndag (dagen före fettisdag)?
Funnos några brödsorter, som företrädesvis bakades vid
bröllop? Olika slag av sådana (bröllopstårta, saffranskringlor o. s. v.)?
Begravningsbröd: krok med ornering av svart bläck ock
fyllning med fyrkantiga bitar av smördeg; kringlor som färdmat för begravningsgästerna; sorgring, storring, använda på
samma sätt; sorgtårta, begravningstårta av sådant slag
som användes av gammalt o. s. v.?
Kringlor, ringar eller snidlevar, som lemnades till
bröllops- eller begravningsgäster? Eller som av flickorna delades ut till pojkarna vid marknader eller vid kyrkan? Hur stora
(så att de kunde trädas över armen, över huvudet på en fullvuxen man)? Togo kvinnorna sådana kringlor eller ringar
med sig för att äta i kyrkan? Varav bakades sådant bröd? Har
mjölk av nyburna kor använts (råmjölksring)? Kunde också
sådant bröd kallas kistebröd?
Brödsorter, som bakades ock medtogos till kalas (bröllop,
barnsöl ock begravningar) som förning (förningsbröd, förn.ingskaka, skålbröd, skålbulle, slätbulle)?
Fanns namnet mågbröd på särskilt gott bröd (som man
skulle traktera en blivande måg med)?
Om kärlekskaka, som delades i två eller fyra delar, vilka
fingo namn efter olika personer, se kap. X!
Judebröd (bärgis, barkis), judiska sabbatsbröd med fläta
ovantill ock beströdda med vallmofrön?
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Bröd, som såldes till marknadsbesökande (kryddlimpor)?
Fanns motsvarighet till jämtländsk flötost, ett bakvärk av
sur grädde ock mjöl, som gräddades som små klickar på plåt?
Smabröd av olika slag kunna i denna frågelista endast
i korthet beröras. Inom denna grupp kan endast äldre tiders
bakvärk behandlas! För att undvika upprepning hänvisas till
vad som kan ha nämnts vid besvarande av ovan framställda
frågor om högtidsbröd. När började man att i orten införa
småbröd?
Krus som gemensamt namn på olika sorter? Formen
anges helst med en teckning: mandelkransar, picknickor,
silkekakor, smörbröd, syltkakor; bakelser, tårtsnuttar
av smördeg, utskurna med bakelsesp orre av mässing, kringlor, gifflar? Pepparkakor? Tårtor?

3. Bättre eller mera sällan bakade slag av vardagsbröd.
Sötstöpt bröd (rågbröd, till vilket degen fått sötna)?
Mjölkstöpt (mjölkknådat) bröd (med mjölk till spad)
i motsättning till vatten.stöpt (vassknådat) bröd? Andra,
namn på brödsorter efter till dem använt knådspad, t. ex.
vassle, köttspad o. dyl. (missbullar o. s. v.)? Vad menas
med mesbröd, mesbullar (mesost struken över brödkakan,
innan den gräddas)?
Bärbröd med lingon eller andra bär inblandade i degen
(lingonlimpa, lingbärslimpa, kröslimpa, hundbärsbröd
av odon)? Bröd, som före gräddningen beströkos med en blandning av lingonmos eller mos av andra bär ock mjöl (bärbulla,
bärkaka, bärstomp, moskaka, lingonkaka, blåbärskaka,
blåbärsbröd, blåbärsstomp, hillostomp)? Vek man upp
kanten på kakan, innan bärdegen smetades på? Gräddade man
två kakor på varandra med lingonmos emellan?
Har man använt bröd med inbakade äppleskivor (äpplekaka)?
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Har man haft matsäcksbröd (flikebröd) av finare beskaffenhet än det vanliga vardagsbrödet?
Har man haft namn på ett slags bröd bestående av två
sammanlagda kakor med fiäskbitar emellan, som gräddades
tillsammans (ugnstroll)?
Finns ordet äbröd, ock vad betecknar det?
Har man bakat grova brödsorter, som använts som foder
åt hästar ock svin (hästbröd, svinbröd)?

4. Maträtter som stä pä gränsen till bröd.

Rån av olika slag, bakade i rå(n)järn: järnbröd, godrån,
rån, tjockrån, tunnrån, fisrån (gjorda av vad som skrapats
av från järnet av smet som trängt ut), östrån, ösrån, rullrån, ugnsrån?
Munkar (gräddade i munkpannor)? Våfflor? Pannkakor
(ugnspannkakor, tjocka ock tunna pannkakor, potatispannkakor, fläskpannkakor, o. s. v.)?
Spettekaka?
Pattor (palt) kokta bullar av mjöl ock blod.
5. Paltbröd.
Hur kallade man bröd med blod som spad (blodbröd,
blodkakor, paltbröd)? Vad slags blod användes? Späddes
det ut? Med vad (vatten, mjölk, dricka, köttspad)? Vilka
mjölsorter användes? Kunde man blanda in potatis i degen?
Kryddor? Vad kallades degen (paltbröddeg, blodkakustöpa)? Brukade jäst tillsättas? Om förfaringssättet vid utbakning ock gräddning skilde sig från det vid vanlig bakning,
angiv detta! Ristade man kakorna, för att de lättare skulle
kunna brytas? Skilde man på tunnblodbröd, tjockblod.
bröd, tunnpalt, tjockpalt? Brukade man vika det tunna
blodbrödet? Torkning ock förvaring? Åt man det någon gång
som vanligt bröd, medan det var färskt?
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X. Adktro ock folkseder rörande bröd ock bakning.
De i detta kapitel framställda frågorna avse endast att utgöra en fragmentarisk exempelsamling, anknytande till de spridda
frågor om folkminnen, som berörts i det föregående (jfr särskilt
kap. II, V, IX). Den som har tillfälle därtill, uppmanas att vid
besvarandet av denna frågelista söka på egen hand insamla mångsidigare upplysningar om alla slags folkminnen, som kunna vara
anknutna till brödet.
Vad menas med brödtur? Förhållanden som kunde vålla,
att man förlorade den (om man lånade ut jäst efter solnedgången, om man bakade vid nymåne, o. s. v.)? Uttryck som
»det är förgjort», då det jäser dåligt eller värmen är dålig i
ugnen? Bot mot f örgörn in g (göra korstecken över degen,
kasta tre saltkorn in i bakugnen)? Jäste det bra, om man
skrattade över jästen? Gjorde man något för att »hindra
trollen att baka efter» (raka ned glöden långt på hällen)?
Var det farligt för karlar ock pojkar att baka (»ställninga treller t'ån.», »de tappa toppa» = förlora mandomen)?
Fingo inte barn äta deg (de kunde då bli hårdminta = få dåligt minne)?
Ansågs brödets egenskaper, tur ock otur med bakningen
o. dyl. vara »tydor», som angåvo de bakandes eller besökandes
karaktersegenskaper (om man tar bullen från kakspaden, genast
den kommer ur ugnen, blir man tjuvaktig; den som äter sur
grädde ock varmt bröd, blir horaktig; om man sköt spjälken
genom kakan, då någon kom in, sades denne vara horaktig;
om en kaka gick sönder, då *någon kom in, sade man, att den
som kom var brödsnål, ock han skulle ha en kaka för att
man sedan skulle få bättre tur o. s. v.)?
Ansågos brödets egenskaper eller andra förhållanden i samband med bakningen kunna utgöra tydor, som angåvo den
bakandes utsikter att bli gift ock hännes egenskaper som
blivande hustru (den flicka, som inte binder tallriset rätt i ugnssopan, blir aldrig gift; en flicka, som lär sig baka, skall inte
slå degen hårt i bordet, då blir hon hård mot sin man; en
kvinna, som har för litet mjöl på brödet, så att det blir »blått»,
blir snål mot sin man; den som fint lappar ihop en trasig
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kaka, blir »duktin tell lappa skjorta på gubben»)? Bakade man
kärlekskakor för att få veta, vem som var mäst kär, flickan
eller fästmannen? För att få veta, vem som skulle bli ens
tillkommande?
Ansågs något vid brödbakningen kunna varsla om att den
bakande under året skulle få ett barn (om sista kakan blev
mindre än de övriga, lillbarndelen)?
Varsel om dödsfall vid bakningen (om ett bröd först jäser
upp i ugnen, men sedan sjunker ihop, fegbröd; om en kaka
får brända kanter, sorgkant; om tunnbrödskakan skrynklar
sig, då den införes i ugnen; om kakan vänder sig, då man
tar den på spaden)?
Bådade det rägn, om bröd föll med övre sidan nedåt?
Har bröd använts som läkemedel eller magiskt bindande
medel (rista bort eksem med brödbitar; ge kreaturen bröd
med armsvett på för att få dem att trivas, »städja kräk»; ge
hästen jäst bröd, då han blir trött; ge en kviga, som kalvat
första gången, nio runda kakhål --= bitarna som togos med
hålmått ur kakan då den bakades; om man på våren, innan
korna släpptes i vall, gav skällkon tre brödbitar, som tre
gånger förts motsols kring båset, så skulle korna gå snällt hem
under sommaren o. s. v.)?
Har man förgjort bössor med bröd? Eller botat förgörning?
Har man vid drunkning lagt en brödkaka på vattnet, i
tro att den skulle flyta till stället, där den drunknade låg,
ock stanna där?
Ansågs det farligt att ge bort sista biten av ett brödstycke,
som man åt på (maktbiten)?
Hur behandlade man julbrödet eller såkakan (jämför kap.
IX: 2)? Vilka skulle äta av detta bröd? Endast husfolket
eller även hästarna? Kunde det användas även för andra ändamål? Hur förvarades det, sedan julen slutat (i sädesbingen)?
När skalle det ätas (då vårsådden börjades)? Skulle det ätas
inne i stugan eller ute på åkern? Lades bitar av det i fårorna?
Om tydor hämtade av julbrödsdegens jäsning jfr ovan kap.
V, slutet.
Har man haft andra högtidsbröd med magisk användning?
12-28287. Sv. landant. Frågelietor.
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Behandla i detta sammanhang även sådana alster av folkdiktning, vari brödet beröres, för så vitt detta ej redan gjorts
vid besvarande av frågor i föregående kapitel (historien om
flickan, som trampade på brödet o. dyl.)!
XI. Talesätt ock liknelser.
Här upptages endast ett fåtal som exempel. Jfr i övrigt
början av kap. III
»Salt ock bröd gör kinden röd.» Finnas ord motsvarande
brödhy i betydelsen frisk, livlig ansiktsfärg, som utvisar, att
en person är frisk ock ej svälter? Finns uttrycket brödstark
e. dyl. om en mycket stark ock frisk person? Finns ordet
brödsvullen, ock vad betyder det?
Finnes ordet brödkvarn i betydelsen mun? Ordet kakstaden i betydelsen magen (»det kliar i kakstaden»)?
»Alltid gör det något — sa bagaren kasta' jästen efter
brödet in i ugnen.» — »Jag kan inte annat än skratta — sa
käringen, var utan bå' bröd ock mjöl.» — »Inte ont i det —
sa tiggaren, slogs med brödpåsen.» — »Det brakar i brödet —
sa tiggaren, låg på påsen.»
»Där bor bagarns själ», säger man, då det blir en jästblåsa
i brödet. »Han runkar på ändan, som om han skulle ut ock
låna bröd.»
Gåtor om brödet: »En lagård full med röda kor ock en
grön vallkulla sopar ut dem.» (Ugnssopan, som sopar kolen
ur ugnen.)
»Grön geck han in,
ut kom han rö,
nicka på nacken,
å strax vart han dö.» (Ugnssopan.)
Känner man uttrycket »bakugnen har ramlat», då en
kvinna nedkommit med ett barn?
»Ha rent bröd i påsen.» — »Kaka söker maka.» — »Här
ska ni få se på andra bullar.»
Bröd som beståndsdel i växtnamn, t. ex. brudbröd,
Jungfru-Marie-bröd.
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Kolning.
denna frågelista tages ingen hänsyn till tjärbränning, som
behandlas i frågelista 18.
1. Kolveden (kolved, milved). Tog man till kolved virket från svedjefallen, ock vad kallades detta (sotved)? Brände
man fall enbart för att få kolved? Hur tillgick fallbränningen (sv edjebränna)? Vad kallades den, som skötte fallbränningen (fallbrännare)? Finns det något uttryck, som
tyder på att fallbränningen var ett strävsamt arbete (»gno som
en fallbrännare»)?
Vad tog man eljest för virke till kolved (björk eller barrträd, frodgran, vitgran)? Vilka uttryck hade man för att
hugga kolved? Kvista träden? Vid vilken tid på året
skedde huggningen av kolved? Fällning på sommaren (syrfällning)? Vad säger man om den ved, som på grund av savning
el. dyl. är sämre att kola (tungkolad)? Vilket virke ansågs
lemna de bästa kolen? Kolade man björkved ock barrträd i
skilda milor eller om vartannat i samma mila? Vartill användes björkkolen?
Vad kallades det att märka de träd, som skola fällas (flöga,
bläcka, bleka)? Benämningen på en milvedsstock (milvedstråmm, nailvedströmm, milvedskubb, kolvedskubb, kolvedsbit, kolvedsklabb)? Vilka uttryck hade man för att
hugga träden i kolvedslängder (trömma av dem, tveta av dem)?
Kolvedens längd? Benämning på milved av olika längd (hellång, full-lång ved)? Hur lade man upp kolveden till tork
(i res, kors, klyp, klipp, glipp, stuka, lass, kolvedlass,
mellanläggslass, stavrum, travar, bonker, kolvedskvartar)? Vad kallades detta (lägga opp i res, i stuk, i glip, i
kors, hugga res)? Illustrera detta om möjligt med skiss eller
fotografi!
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Hur barkade man veden för bättre torkning (rand,
barkran.d; en eller flera)? Lät man någon gång träden torka
på rot genom att barka av en ring vid trädets fot (taksa,
tafsa, tofsa)?
När kördes veden fram till kolbottnen? Vad kallades detta
(köra hop, köra in, åka in milan; köra kolved)? Hur
benämnde man karlarna efter deras olika arbete härvidlag (kolvedskörare, inkörare, inläggare)? Vad använde man för
körredskap (kolvedsdrög, kolvedsslip, kolvedskälke, släpkälke, inåkakälke, inkörskälke, staksläde, stakdrög,
träanderdrög, släpdrög)? Hur voro dessa redskap tillvärkade? Teckning eller fotografi! Vad kallades det att köra
fram kolveden på släpkälke (köra släpe, köra släp, släpa
in en mila)? Lades veden i travar (stior, stydor, bunkar)
vid kolbottnen för att sedan läggas eller resas in? Eller lade,
reste man in veden, allt eftersom den kördes fram? Vad
kallades den mängd kolved, som gick åt till en mila (milvirke,
milved, kolved)? Olika benämning på milved. till resmilor
(resmilved) ock till liggmilor (läggmilved)? Hur beräknades
mängden av inkörd milved (i stavrum)?
2. Kolbottnen (kolbotten, milbotten). Fanns någon
särskild benämning på den plats, där milan låg (koldal, kolvistn.ing)? Vad kallades den hårda skorpan på en gammal kolbotten (brandskorpa, tjärskorpa, kåpe, bottenskorpa)?
Vad kallades det att göra i ordning en ny kolbotten (skotta
opp, isär, ösa ut, mocka ut)? Göra i ordning en gammal
kolbotten (rota ut, ta opp, spetta opp)? Redskap vid upptagning av kolbottnen (flåhacka, rotyxa, spade, järnspett,
korp)? Vad slags jordmån ansågs bäst till kolbotten? När
skulle kolbottnen vara färdig, utöst (före midsommar)? Hur
borde kolbottnen ligga i förhållande till vattendrag? Brukade
man vända sig till särskilda kolgubbar (finnar?), som kunde
söka upp goda kolbottnar? Uppgiv ortnamn på olika kolbottnar. Som exempel på olika typer kunna nämnas Rönningsbotten, Gluma, Vid Grävsvinsstenarna.
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3. Resmilan, fig 1 (resmila, rättmila, ståndmila)?
Hur bestämdes storleken på resmilan.s botten (man fotade
ut det önskade antalet famnar utefter en stång från mittpinnen i centrum till omkretsen)? Hur märkte man ut omkretsen? Stybbringen? Använde man någonstädes lutande
botten till resmila (värmlandsmila)? Vad kallades i så fall
högsta ock lägsta delen av milan (baksida ock framsida)?
Vad kallades det att resa in veden i milan (resa in milan,
resa kolved)? Vad kallades stocken, som sattes i kolbottnens
mittpunkt (bostock, bostake, bokubbe, bordstake, kärn-
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Fig. 1. Resmila.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kolbottnen.
Stybbring.
Underved.
Kullved.
Granrislager.
Stybblager.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Järtstock.
Stöd för järtstocken.
Pipa.
Spira.
Block.
Stöd för blocken.
Rökhål.

13.
14.
15.
16.
17.

Blockskarv.
Fot.
Sida.
Bryn(e).
Kull(e).
Rymning 1. fotglugg.

kubbe, mittkubb, pipkubb, trumkubb, järtstock, järtträd, kungen, klumpen, mittklumpen, mittikubben)?
Grävdes den ned i marken, eller vilade den nästan helt på strävorna (stötter, störar, stön)? Vad kallades detta (hänga
opp eller gräva ner pipkubben)? Slog man in kilar i övre
ändan av stocken för att få en öppen pipa (trumma, tändhål, kärnhål) längs bostaken? Kunde man anordna en pipa
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på annat sätt, eller använde man järtstock ock en mycket
kort öppen pipa? Vad menas med klyvstöss?
Vad kallades den långa stången, som ställdes fast vid bostaken ock användes till riktmärke vid inresningen (pipstång,
resstång, riktlänga, rätträ, riktspö, riktstång, spira,
tändmärke)? Brukade man på resstången sätta upp en ruska,
som togs ned, då milan var färdigrest? Skulle bonden då
bjuda på brännvin? Skulle han göra så, även då milan var
stybbad ock fullt färdig?
Brukade man i fråga om resmila på lutande botten (värmlandsmila) klyva riktstången i toppen ock sätta i en pinne för
att angiva framsida ock baksida? Vad kallas det, att man
sida ock framsida något
i en sådan mila lutar veden mellan hak
åt baksidan (slå veden över riktstången)? Vad menas i en
sådan mila med varmgången?
Brukade man lägga ett underlag (bro, ro ste) av kluvet
virke på bottnen, innan man reste in milan? Vad kallades denna
åtgärd (att broa under)? Av vad anledning gjorde man det?
Om olyckan var framme ock kolveden föll omkull vid
oförsiktig inresning, vad kallades detta (milan vrider sig,
snor sig, reser ikull)?
Vad kallades den finare kolved, som restes ytterst i ett
glest varv runt milan (spesk, spensk, grann, småved, utanved)? Vad kallades det att resa sådan småved (trinna av
milan)? De yttre partierna runt milan (utskalet)?
Vad kallades en färdigrest mila (v e df ärdig, vedredd, fullkörd, inkörd, ingj ord mila)? Hur mätte man storleken av
en mila (t. ex. 17-famnarsmila, 14-käppsmila)? Med vad
mättes (famnpåk, käpp)? Vad kallades detta (famna milan)?
Vad kallades det att göra milan jämn på kullen (j ämnskyra, jämna av milan, kulla, hugga av kullen, stäcka
kullen, kullstäcka)? Reser man en särskild liten kulle
(kull, lisselkula, lisselmössa, lillkula) ovanpå milan? En
eller flera? Vad kallas detta (kullsätta, kulla milan)? Veden
i kullen (kullved)? Underved, underringsved? Vad har
man för anordning för att komma upp på milan .(miltrappa,
koltrappa, stege)?
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Vad täcktes milan med närmast veden (ris, kolris, mossa,
ormbunkar eller annat)? Vad kallades detta (barra, risa,
talla, stebba, mossa milan)? Någon särskild benämning på
mila täckt med visst material (mossmila)? Hur tog man granriset från träden (med barrkrok, barrkniv, riskniv)? Bar
man (med ristjuga) eller körde man riset till milan ock hur?
Stybbning? Stybb (stybbe)? Vilket genus har detta
ord? Vad kallade man det att stybba milan (fota i stybb)?
Vilken del av milan stybbades först? Benämningar med hänsyn härtill (kasta kullstybb, kasta upp kullstybben, fotösa, stybbfot)? Brukade man vid kolning på vintern lägga
stycken av fruset stybb (frossknölar) som en mur vid foten
av milan? Hur gick stybbningen till? Redskap (stybbskovel)?
Kunde man använda sand eller jord i stället för stybb? Vad
kallade man det, att stybbben eller sanden rann ned genom
riset (kvarna, hålfalla)? Vad kallades ytan av den färdiga
milan (brå)?
Vad kallades det att ränsa stybbet före stybbningen (slarka,
sorka)? Redskap (kolharka, sorkharka, slarkharka)?
Om detta ej var gjort ock stybbet sedan under kolningen antändes, vad kallades dylikt (askefis, mörja)? Hård (hallig)
stybb? . Hur hindras stybben att rasa ned (med blockring,
blockgång, blockvarv, hyllor)? Hur var blockringen anordnad (med sidbröt, block, stybblock, hökar ock skarvklabb, skarvkluva, blockskarv. mellanlägg)? Hur många
blockringar kunde man behöva? Hur benämndes de (ovanblock, övre blocken; underblock, nedre blocken)?
Den färdiga milans delar (kulle, sida, fot, skarv, bryn,
bryne, underved, fotved)?
4. Liggmilan, fig. 2. Benämning (liggmila, läggmila,
läggs°, gylta)? Togs jorden för bottnens utjämnande på
sidorna av bottnen, så att där bildades gravar, ock vad kallades
dessa (ändsidgrav, framsidgrav, baksidgrav)? Hur anordnades liggmilans botten? Vad kallades de stockar, vilka lades
som underlag under kolveden (vasar, underlang, underlag,
tvärstockar)? Stöden vid framsidan (framstakar, stolpar)?
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Hur gick man till väga vid uppläggningen? Vad använde man
för jälpmedel för att få upp de tyngre stockarna i milan
(vickstock, vicklänga)? Varifrån brukade man välta in
stockarna (vältbacken, framsidtorget)?
Vad kallade man de olika sidorna av liggmilan (än darna
eller gavlarna; markgång, framsida; baksida, vägg,
bröst)? Vad kallades den övre delen av milan mellan framsida ock baksida (tak, kulle)? Framsidans nedre ock övre
gräns (fot ock bryn, bryne, tynge)? Redogör för hur man

Fig. 2. Liggmila.
1.
2.
3.
4.
5.

Efter Maria K:son Häger, ULMA.
6. Pinnved.
Botten.
7. Pinnstand.
Vas.
8. Pinnvägg.
Framstake.
9. Vägg.
Milved.
10. Fot.
»Hare» ock väggstock.
Stybb.

11.
12.
13.
14.

Bryn.
Kulle eller tak.
Balkro.
Stötta.
Granrislager.

byggde baksidan! De härvid använda stockarnas benämning
(hare, väggstock, skarvstock, gistst ock, stybbestock,
skarvkil, pinnstand, pinnklabb)? Vad kallades denna
upptimrade baksida (vägg, pinnbänk, pinnvägg)? Hur uttryckte man, att pinnständerna eller skarvkilarna få stöd i
pinnväggen (de ta försvar)?
Förekom någon annan liggmilstyp, så att man t. ex. lade
stockarna längs med vasarna i stället för tvärs över? Har någon
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liten sådan liggmilstyp förekommit, där man reglerade draget
genom att draga ut eller skjuta in dragreglär?
Om risning ock stybbning se under resmila! Vad kallade
man den anordning, som höll stybben kvar på liggmilans gavlar
(balkro, balk) ock sidor (block)? Vad kallades de stänger,
som bildade balkron (stybbstänger, roor)?
Andra anordningar för kolning (milor eller gropar).
Har någon annan miltyp än de förut nämnda använts? Vilken miltyp har äldst förekommit? Har möjligen allmogen fått
lära sig nyare kolningsmetoder genom bruksledningens åtgörande? Angiv om möjligt tiden för olika slag!
Hände det, att man kolade en mila av stubbar ock vindfällda träd (låger), ock vad kallades en sådan (stubbmila)?
Vad kallades en mila, som ett par bönder eller kolare hade
tillsammans (ho pamila)? Särskild benämning på en liten mila
(kåk, ruka)?
Har någon sådan typ av mila förekommit, att man samtidigt kunnat taga till vara tjäran? Teckning!
Har kolning i grop eller grav förekommit? Beskriv noga
anordningen av en sådan grop eller grav ock angiv därvid mått
samt illustrera saken med teckning! Vad slags virke kolade
man i den (grankvistar)? Hur tände man den? Vad täckte
man den med? Med jord (jorda på)? Hur förlöpte kolningen?
Vad kallades de kol, man fick på detta sätt (kvistkol)? Vartill användes dessa kol? Ansågos de bättre såsom smideskol
än milkolen? Tog man sådana kol med sig, när man for till
smedjan för att få ett arbete utfört?
Vad kallades kolen, man fick ur en tjärdal (dalkol, gropkol, tjärkol) till skillnad från milkolen?
Anm. Kolning i ugn inbegripes ej i det som efterfrågas i
denna frågelista.
Kolningens förlopp: tändningen (isättning)? Var
på milan ock hur skedde den (med eller utan tändhål; mitttändning eller kan.ttändnin g)? Hur uttrycker man, att milan.
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är tänd (eldsatt, isatt)? Vad kallades platsen för tändningen
(elds kå t)?
Hur fyllde man pipan i en resmila? Vad kallades en
dylik fyllning (tyll)? Vad kallades ramen ock locket, som
lades över tändningspipan (kluvbro, klåvbro)? Satte man
en pinne (kolare) i klåvbron, tör att lätt kunna se efter, när
fyllen är kolad? Hur uttrycktes det, att milan behövde fyllas (milan tar fy lien, är fyllnödig)9 Redskap vid fyllningen (fyllstång, fyllpik)?
Vad kallades de fräthål, som kunde bildas under kolningens gång (frätar, smältar)? När sådana uppkommo, hur uttryckte man det (milan skär, fräter, gräver, kåtar)? Hur
avjälptes dylikt (fyllning, fyll, att fylla)? Vad kallades veden,
som användes till fyllning av pipa ock fräthål (fyllved, fyllkluva, fyllblock, fyllklovar)? Olika slags fyllar (blockfyll,
sjunkfyll, djupfyll, mittfyll, sidfyll, frätfyll; kalla,
varma fyllar)? Vad kallades de draghål, som upptogos för
kolningens drivande (fotglugg, rymning, rymming, fotrymning, tändrymning, rymmar, dragrym, rymmare,
rymmehål, dragglugg, spettglugg)? Hur uttrycktes detta
(rymma på)? Varmed tog man upp draghålen (med rym,
rymstång)?
Milröken? Någon särskild benämning på den tunnare,
blåaktiga röken (smältrök), den gråvita, tjocka röken (brandrök, farlig rök)? När ock var togos rökhål upp? Vad kallades de (rökstick, kullstick)? Vad tog man upp rökhålen
med (med milspettet, rökspett, pinne)? Vad kallades detta
(sticka på, sätta på rökringen, ge milan rök, ta opp
rökgångar)?
Hur uttrycktes det, att milan efter ett par dagar syntes fuktig (milan svettas)? Milan blir efter en tid orolig (slåing,
kastning; milan slår, slår av, kastar)? Hur visar sig detta
(det slipper, kastar, pinglar; hon står ock dämmer,
står ock lyer ock håller röke'n, börjar lågbrinna)?
Klubba (boka) milan? Skedde denna tillpackning av
milan med klubba (bok) eller genom att piska milan med en
käpp? 1 vilken riktning brukade man klubba (klubba uppåt,
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neråt)? Vad hade man för uttryck om de olika ljud, som
höras vid klubbningen, allteftersom veden inunder är kolad
eller okolad (det pjäskar, kramlar, motsats: pumpar)? Vad
kallades den upphävning av stybben, som frosten kan orsaka
(pipkrake, spirkrake; stybben spirar== spricker)? Då kolningen gått över brynet ett stycke ned på sidorna, klubbade
man brynet (bräcka, slå in brynet)? Hur uttrycktes att känna
sig för med klubban, då man gick på milan (klubba för sig)?

Fig. 3. Värmlandsmila under kolning.
Ur Skogsvårdsföreningens Folkskrifter n:o 10, 1907.

Vad kallades det, att milan började kola (ta tag, ta i)? Hur
sade man, då kolningen vid oriktig reglering av rymningarna
blott gick fram i de yttre vedpartierna (milan skalar)?
Vad kallades gränsen mellan den kolade ock den okolade
delen i milan (stötar, stan, armar)? Branta stötar, stan?
Milan sjunker, lägger ihop sig? Sidorna bli mera lutande
(lat, flå)? Hur uttryckte man det, att milan var kolad på ett
angivet ställe (milan är stötter)? Vad sade man om milan,
då det bildades upphöjningar på den (milan skjuter kass)?
Vad kallades det, att kolningen på ett ställe gick ned till
foten (milan tar nergång, markgång, varmgången, går
ut, går i mark)?
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Vad menas med kallkolning, rundkolning?
Redogör för hur kolningen drevs i milan, ock angiv uttryck,
som användes under kolningens förlopp, t. ex. värmen drivs
från mitten utåt ena sidan; hetten går över sidan,
lägger ner brynet, kommer ner i väggen; milan skär
kärnan; drar hetten; drar hetten till markgången; hetten ränner hit ock dit; hettan står still ock gräver;
hon har börjat fräta, går bara utanpå; hon skall vara,
tät kring fyllan, på kullen ock i skarven; hon är dåsig
att ta i, går långsamt; pipan smular sig, hon går ur
pipan; bottenvärme, strövärme; hon har kolat en ring
i botten; har tagit botten; motdrag; vrida milan; milan
går på stötar.
Hur ledde man kolningen i en värmlandsmila (med gående
eller stående stötar; kola på fjärdedelen)? Jfr fig. 3!
Uttryck för att milan går bra, går illa?
Hur uttryckte man det, att milan var färdigkolad (utkolad, kolmätt, åruken)? Slå igen milan (slå igen rymningarna)?
Vindskydd vid stark blåst?
7. Utrivning: riva ut (klösa ikring) milan? Beskriv,
hur utrivningen gick till, ock angiv, om det gäller resmila eller
liggmila! Redskap vid utrivningen (kolkrok, kolgrep, utrivkrok, brandkrok, harka, sorkharka, fämpinnharka,
grovharka, kolspade, stybbskovel, kolfat, vattentunna,
ämbar, hinkar)? Olika slags kolfat (kimfat, sprötfat,
spilf at)?
Vilka skulle deltaga i utrivningen (även kvinnorna)? Hur
många i rivlaget? Vad kallades ett sådant rivlag?
Arbetsfördelningen (en i uthugget, brottet, uthuggare,
utbrytare, en som harkar ut, en som grepar ut, en, två
släckare)? Hur uttrycktes det, att släckaren med en halvcirkelformig handrörelse spred vatten över de utrivna kolen (kasta
skinnvatten)?
Vad kallades den öppning i stybben, som togs upp i milan,
då rivningen skulle börja (heta)? Vad kallades kolbäddarna,
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som ställas iordning av stybbet från milan? Hur rev man ut
kolen i koltaget (kroka ut, hugga ut, bryta ut, harka
ut, grepa ut kolen)? Vad sade man, om milan under utrivningen blev för het (hon hettar opp sig)?
I hur många skikt (varv, flo) rev man resmilan,. ock vad
hade man för benämning på dessa: 1. ränsfloa, 2. storfloa,
3. bottenvarvet — eller 1. mössan, hättan, 2. första koltaget, kånkarevarvet, 3. stortaget, mellanvarvet, 4. bottentaget, steken, bottenvarvet, brandvarvet, bottensula?
Vad kallades kolpartiet i bottnen närmast pipan (lortgro p)?
De söndertrasade kol, man fick där (mår)?
Vad kallades kolringen, som bildades av de utrivna kolen
runt milan? Hur släcktes de heta bilen? Hur lång tid tog
utrivningen (det måste vara fullgoda kolare att ta milan stekatunn första dagen)? Akta (akta ut, vakta) kolen? Något
särskilt uttryck för att det började brinna i de utrivna kolen
(det kom en smed i hopen; glögg, glögga)?
Vad kallades det att riva ut kullen på en liggmila (knös a
till 'milan, ta bort brynstocken)? Vad kallades de hopar,
som man lade kolen i vid utrivning av liggmila (kolbrötar,
framsidhopen, baksidhopen)? Olika uttryck under utrivning av liggmila (stå i uthugget, riva bakåt, riva framåt,
gå opp med en skärm, gå opp med två skärmar)?
Brukade man lägga (fata) kolen i ett kolhus (gapskjul)
bredvid milan? Hur såg kolhuset ut? Vad kallades den, som
fatade kolen (kolfatare)? Om ej kolhus byggdes, hur täcktes
kolen då (med granris, risa kolen)?
Vad kallades det att fara iväg till utrivningen (fara på
bröllopp, fårå et djässbos)? När allt var utrivet ock klart
i skogen, skulle det då bjudas på kalas (rivkalas)? Vad kallade de hemmavarande det återvändande rivlaget (sotoxar)?
Vad kallades de ofullständigt kolade vedstyckena i en
mila (bränder, brandar, brandtassar, brandknackar,
brandknöfsar, fottassar)? Vad använde man dessa till?
Brukade man kola dem efteråt i en särskild liten mila? Vad
kallades denna (faute, brandfant, brandmila, brandpuk,
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brandstek, brandpjuk, brandstöt, skant), ock hur ordnade man den? Hände det någon gång, att man fick bränder
ur fanten till ännu en liten mila (puke, stackre)? Byggde
man ett särskilt litet fanthus till kolen från fanten?
Släckning (kallsläckning, dämning) av milan? Hur
tillgick denna? Genom täckning med sand ock övergjutning
av vatten medels slängskopor: östgötametoden (vattna,
piska milan); eller smetade man på stybb, blandat med vatten: sörmlandsmetoden (smeta milan, råsläckning)? Under
vilka tider har man använt utrivningsmetoden ock släckningsmetoden?

`.:,z12Å-ZrMW9-95-fka;3:

' Amen=
'

Fig. 4. Kolarkoja från Uppland.
Teckning av M. Eriksson. Ur Fataburen 1926.

Vilka olika slags kol talade man om, med hänsyn till
släckningsmetoden (täppta, släckta kol) ock till beskaffenheten (hårda, lösa kol)?
8. Livet i kolarkojan. Vilka benämningar hade man på
kojan (kolkoja, kolbokoja)? Olika namn på kojorna efter
deras byggnadssätt (reskoja, strutkoja, trind,koja, toppkoja, reskur; timmerkoja, vinkelkoja, hägn.ekoja, gärdkoja, röstkoj a)? Beskriv deras utseende, hälst med teckning
eller fotografi? Jfr fig. 4-5! Lemna hälst också skisser över
konstruktionsdetaljer! Vad slags virke användes (stänger för
reskoja, rundtimmer eller bilat virke för timmerkojor)? Hur
var taket uppfört, ock varmed täcktes det (granris, näver,
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stybb, jord)? Eldstadens förläggning ock anordning? Var den
lagd mot en stor jordfast sten vid ena ändan (sidan) av kojan?
Benämning (koj spis, kolkojehärd)? Namn på den stora
stenen över öppningen in i kojan (bördsten, bålsten)? Hur
voro liggplatserna förlagda (vid ena ändan av kojan, en på
vardera sidan av eldstaden)? Namn på liggplatserna (lave,
brits)? Varmed bäddades det (granris, halm, fällar)? Övrig
inredning i kojan? Var kojdörren alltid vänd mot milan,
så att kolaren lätt kunde se över milan?

AT —
Fig. 5. Kolarkoja från Småland.
Ur Vägledning genom Skansens kulturhistoriska avdelning 1927.

Satte man någon gång upp ett mera tillfälligt skydd för
kortare tid, bestående blott av en uppstöttad, lutande vägg
(skans, skyve)? Hade man en enkel koja för sommarbruk
(sommarkoja)?
Hade man vid kolbottnar skjul eller stall för hästar, där
man satte in hästarna, under det man lastade i kolstigarna?
Brukade körarna bo vid kolbottnen under utkörningsarbete?
Vad hade kolaren för slags mat under kolningen (m ilflesta)? Skickade man upp lagad mat till honom, eller fick
han själv tillreda den? Benämning på av kolare tillagade
maträtter (milgröt, bänkvälling, kolbullar)? Beskriv ingredienser ock tillredning! Skulle bonden hålla kolaren med tobak?
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Varmed lyste sig kolaren om natten vid arbetet med milan,
eller då han gick från en kolbotten till en annan (med stickbloss, lyspung, lyskäring, törvedskäring, brandjärn)?
Beskriv utseendet hos dessa belysningsanordningar!
9. Utkörningen av kolen: vad kallades detta arbete
(köra ut kol, köra ut milan)? Namn på de kördon, som
kolen fraktas i (kolstig, kolskrinda, kolskömme, kolryss)?
Benämning på rymdmått för kol (stig, läst, ryss, storryss)?
Vid vilken tidpunkt infördes de olika måttenheterna? Vad
voro kolryssarna tillvärkade av, ock hur sågo de ut? Benämningar efter material ock tillvärkningssätt (flätryss, pinnryss, steckskömme, sprötskömme, flätstig, brädstig)?
Namn på ryssens olika delar (överträ, takrede, hamrar,
mellanträ, spännträ, spröter, botten)? Vilade kolryssen
på långa medar (kolsläde) eller på två korta kälkar (kolkälkar, kolstigskälkar)? Eller kördes den på vagn?
Kunde man köra med flera ryssar efter varandra? Vad
kallades det? Varmed kopplade man ihop dem (med koltjuga,
mellanskackel, mellanträ, mellanjärn)? Hur många ryssar
satte man efter varandra? Hur benämnde man dem med hänsyn till ordningsföljden?
Vad kallades det att lasta in kolen i ryssarna (fata kolen)?
Vilka redskap användes därvid (kolkratta, harkla ock kimf at)? Hur gick fatningen till (man skakade kolen i kimfatet
för att befria dem från stybb, hällde försiktigt ned kolen i
ryssen över spännträet, så att de kommo att vila löst på varandra)?
Sökte man få kol av samma storlek på samma ställe för att
få ryssen full med mindre mängd kol, än annars skulle varit
fallet? Gjorde man något för att på nytt få ryssen att se
väl fylld ut, om kolmängden skenbart minskat, genom att kolen
slagit ihop sig under framkörningen?
Vad kallades den, som i brukets kolhus tog emot kolen
(kolmottagare, kolgillare)? Hur mätte man kolen i kolhuset? Genom granskning av att ryssarna voro väl fyllda?
Genom användning av mått i kolhuset (kolmått, kolark,
ark, kollår)? Uttryck för att tömma (stjälpa) kolryssen?
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Hur höll man reda på antalet framkörda ryssar (medels
karvstock, kolstock, kolsticka, pollett)? Av vad slags
material voro sådana polletter (näver, läder, trä, papper, koppar-,
järn- eller zinkbläck, plåt), ock hur sågo de ut? Hur mycket
markerade en pollett, eller hur märktes karvstocken? Användes
p ollettlåda? Erhölls efter visst antal körningar brännvinspollett, matpollett e. d.? Voro dessa polletter gångbara
även utanför bruket, eller VOTO de enbart att betrakta som
kvittenser?
Kolarens arbetsvillkor. Var kolningsarbetet inskränkt
till vissa byar eller gårdar i trakten? Hade man skyldighet
att kola för vissa bruks eller gruvors räkning? Sålde man
kolen till något bruk i närheten (angiv vilket)? Kolade man
för eget behov? Vad förtjänade självägande bönder på kolningsarbete under en vinter?
Voro bruksbönder eller torpare (kolartorp are) skyldiga
att kola ett visst antal milor om året eller lemna en viss
mängd kol? Betalade de sitt arrende på detta sätt? Vad
kallades den kolmängd, de voro skyldiga att lemna (kolskatt)?
Om torparen fick mer kol, än beräknat var, ur sina milor, vad kallades denna överskjutande mängd (ö verk ol)? Ingick i kolningsskyldigheten även att hugga den ved, som behövdes till milorna?
Kolade bönderna eller torparna själva, eller anlitade de
yrkeskolare (kolargubb ar, kolare)? Hur skedde uppgörelsen
med denne? Hans avlöning? Om flera bönder samtidigt anlitade samma kolare för flera milor, hur bestämdes deras andelar
i avlöningen? Skulle kolaren ha mat av bonden, som han
arbetade åt? Under hela tiden eller medan milan kolades
till vägs? Skulle kolaren ha en jälpkolare under den första
tiden, tils milan »gått i mark»?
Hur hade man ordnat med jälpfolk vid rivningarna? Lejde
man folk, eller brukade man jälpa varandra i de olika gårdarna (byta ihop)? Hur många gårdar hörde till samma
arbetslag (hela byn, flera byar)?
Folkminnen rörande kolning. Brukade man iaktta
särskilda försiktighetsmått, innan man reste in milan på kol13— 28287. Sv. landsm. Frcigelistor.
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bottnen, för att kolningen skulle gå bra? Brukade man vänta
med att börja arbetet vid milan till en stund efter dagningen
ock avsluta arbetet en stund före kvällningen, ock har denna
sed, där den förekommit, förbundits med den' föreställningen,
att de underjordiska eller vittran, skogsrået, skogsnuvan eller
något annat väsen ej tålde, att seden överträddes? Vad har
kolaren i övrigt iakttagit för att vara dessa väsen väl till lags
(klubba milan väl, hålla rent ock snyggt kring milan, lägga
ut tobak på kvällarna, akta sig för att svära)? Var det farligt att vissla? Har det ansetts särskilt farligt att vid milan
nämna elden vid dess rätta namn, ock vilka andra uttryck ha
använts i stället för ordet »eld»? Jfr frågelistan. 14 »Om eld
ock eldgörning»!
Finnas särskilda sägner om kolares förhållande till de
underjordiska, vittran, skogsrået, skogsnuvan eller andra väsen?
T. ex. sägner om hur skogsrået lockat honom in i skogen, så
att han gått ner sig i ett kärr ock drunknat? Hur en viss
tall kunde förvandlas till skogsrå? Hur kolaren haft jälp vid
vaktandet av milan, så att han väckts av slag på dörren eller
på annat sätt, när milan varit nära att ta eld? Har man sett
skogsrået gå på milan ock släcka elden med svansen, som hon
doppat i vatten, så att det stänkt omkring? Har skogsrået visat
sig för honom ock bett att få värma sig eller bett om annat?
Finns historien om kolaren, som levde tillsammans med skogsrået ock hade barn med hänne utan att veta, vem hon var,
tils han en gång, då han återvände till milan från bygden,
glömde att slå med yxan tre slag i en tall, såsom han lovat,
ock då fick se skogsrået i dess rätta gestalt?
Berättelser om träkol, som förvandlats till guldslantar,
eller tvärtom skatter, som förvandlats till kol?
Ha kolare ansetts vara särskilt skrockfulla?
Finnas minnen av kolare, som trampat ner sig i kolmilan
eller på annat sätt omkommit under arbetet vid milan?
12. Ord ock talesätt: kolblinda mörkret, kola mörkret,
kolanste mörk, kolbeckanste svart, kolsvart, kolblå.
»Det är så mörkt som i en kolsäck?»
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Tjärbränning.
I. Inledande frågor.
Ordet tjära som substantiv ock värb? Sammansättningar
ock avledningar av ordet (tjärbrå, tjärstryka, tjärig o. s. v.)?
Finnas andra ord, som kunna eller kunnat användas om tjära?
Vilka uttryck ha använts om bränna tjära (sjuda)? Om uttryck för olika tillvägagångssätt vid tjärbränning jfr nedan!
I vilken utsträckning har tjärbränning i äldre tid förekommit i orten? Har tjära bränts till husbehov? Till avsalu?
Sysslade bönderna med tjärbränning som biförtjänst? Brände
bönderna själva den tjära de behövde, eller köpte de den av
särskilda tjärbrännare? Voro dessa vanligen backstugusittare
eller småbrukare (finnar i finnbygderna)? Hur benämndes de
personer, som hade tjärbränning till näringsfång (tj ärbrännargubbar, sojsgubbar, brännmästare)? Arbetade de åt bönderna, eller brände de för egen räkning? Köpte de i så fall
tjärved av bönderna, eller fingo de fritt ta vad de behövde på
böndernas mark?
Om tjära tillvärkades i större omfattning, var avyttrade
man då tjäran? Fanns det särskilda uppköpare av tjäran?
Namn på det ställe, där tjäran avlämnades (tjärhov)? Beskriv
tjärhandelns organisation? Vad kallades sådan tjära, som var
avsedd till försäljning (köptj ära)? Har man några minnen
av att tjära lämnats som skattebetalning (skattetj ära)?
Ansågs det som föga lönande fattigmansgöra att bränna
tjära? Vad kunde en person, som sysslade med tjärbränning,
förtjäna under ett år? Hur många bränningar kunde han
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hinna utföra under året? Hur mycket kostade tjäran på platsen?
Vid sjöhamnarna (t. ex. i början av 1800-talet 6-8 riksdaler
tunnan)?
IL Hopsamlande ock beredning av tjärveden.
Vad slags virke brukade man taga till tjärved (furustubbar,
stycken av tallstammar)? Namn på olika slags tjärved (furustubbar, furustumlar, tjärurot, törestubbar, torrvedstubbar; tyreskatar, skattöre, flöjskatar, tjärgadd)?
Angiv, så nära sig göra låter, de särskilda hithörande ordens
betydelse! Brukade man skala av barken eller på annat sätt
preparera växande tallar för att göra dem lämpliga till tjärved? Vad kallades detta förfaringssätt (att kata, katning)?
Hur utfördes katningen (barken togs bort från manshöjd ock
ned till marken utom på norra sidan, där en smal barkrand
lämnades kvar)? Namn på tallar, som man behandlat på
detta sätt (ljudtall)?
Från vad slags mark hämtades de bästa tjärvedsstubbarna
(från gamla svedjor, torra, soliga moränbackar)? Huru gamla
skulle stubbarna vara för att lämna god tjära (15-20 år,
2-3 år)? Varför ville man ej använda färska stubbar (de
voro svårare att bryta upp)? Andra orsaker (de lämna grynig
tjära, ha för litet koncentrerad tjärved)?
Vad kallades de olika delarna av en stubbe (stubbe,
stumbel, rothals, pålrot, rotgrenar, täger, rotben)?
Namn på stubbar av vin.dfällda träd (rotstalp)?
Vilken tid ansågs bäst för stubbrytningen (höst ock vår,
då marken var lösast)? Brukade man syssla med stubbrytningen efter skördens slut på hösten?
Hur bröt man stubbarna (för hand eller med jälp av enkla
maskiner)? Beskriv, hur arbetet utfördes ock vilka redskap
som därvid kommo till användning! Hacka ock spade att
frilägga rötterna med? Rotyxa (j ordy x) att hugga av rötterna med? Spett? Hävstång (bom, brytstång, lunna,
spak, vrida, våg) av granvirke? Var den försedd med rep i
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ena ändan? Manövrerades hävstången av en, två eller flera
man? Har man haft en extra jälpstång under hävstången
med rep fastgjord vid denna, så att de arbetande kunde genom
att stå på jälpstången låta sin kroppsvikt värka på hävstången
utan att behöva luta sig över den ock trycka ned den med
bröstet (springlängd, springvägt)? Vad kallades den sten
eller stock, som användes som stödjepunkt för hävstången
(brott, vågmat)?
Olika slag av mekaniska stubbrytare (ej nya typer!) ock
deras konstruktion? Benämningar (stumlespel)? Namn .på
deras delar (stativ, kättingar, hävstång o. s. v.)?
Beskriv behandlingen av det uppbrutna virket: hur stubbarna klyvas (borde detta ske då de voro hårdfrusna på vintern ock därigenom särskilt sköra?), hur de på vintern forslas
till bränningsplatsen (köra ihop törve); hur veden på våren
ytterligare sönderdelas (klyva, smeta, spjälka sönder, slå..
sönder törve) i bitar, växlande från några dm. till lm, längd,
hur alla murkna partier ränsas bort, likaså kol, sot o. s. v.•
(spönj a veden); hur veden sorteras efter törvedhalt ock lägges
upp i travar (kastar) till torkning! Vad kallades. efter sorteringen de kådrikaste (fetaste) bitarna (fetved, tjärved,
såj dsvid)? De tjockaste bitarna (knubbar)? Den kådfattiga
avfallsveden (spinkved, avfallsved)?
Vilka värktyg användes vid tjärvedens sönderdelning (töryxa, en extra stark ock tung yxa, j ärnvigg, stålkil, slägga,
bj ö rkklut b a)?
Hur mättes den hopsamlade ock färdigställda virkesmängden? Hur mycket ved behövdes för att vinna en tunna
tjära (4-6 kbm.)?

III. Olika tj ärbränningsmetoder.
Foga om möjligt måttuppgifter ock skisser till beskrivningarna av de olika anordningarna för tjärbränning, särskilt till detaljerna i anordningarna för tjärans avlopp ock
tappningen!
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A. Bränning i långsträckta gravar eller trummor.
Har man i orten bränt tjära i långsträckta gravar eller
diken? Se fig. V Vilka benämningar har man haft för sådana
anordningar (dike, tjärdike, drevgrav, blåsgrav, bläxgrav, fläktdal)? Hur anlades en sådan grav (ett dike med
rund botten, grävt i en backsluttning med en grop grävd vid
ena ändan för det kärl, vari tjäran uppsamlades)? Hur var avloppet från bränningsdiket anordnat (en träränna, helrund i

/14.44bot hd.

To

Fig. 1. Drevgrav.
Värmland. Fataburen 1923, s. 83.

ena ändan ock försedd med ett borrat hål, som kunde tillslutas med en tapp, väl täckt med jord ock sten)? Varmed
tätades gravens botten ock sidor, så att ej tjäran kunde läcka
ned i jorden (med färsk granbark, näver)? Vad. kallades den
hårda skorpa av jord. ock tjära, som bildades på bottnen av
en några gånger använd tjärgrav (brandskorpa)? Anordningar i gravens botten, för att tjäran skulle rinna av lättare
(små störar lagda i gravens längdriktning)? Vad kallades det
att lägga in tjärveden i graven (inresning, läggning, laing)?
Hur placerades veden (man började läggningen i gravens övre
ända, ock veden ställdes i spetsig vinkel mot bottnen)? Hur
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högt över jordytan gick den färdiglagda strängen av tjärved?
Hur täcktes veden (med granris, mossa, jord, stybb, som tillstampades eller klappades med en spade)? Var skedde tändningen (i gravens övre ända)? Hur reglerades eldens styrka
(bläster, pust)? Andra regleringsåtgärder för att hålla elden
jämn?
Vilka slag av blästeranordningar förekommo? En näverskiva på en käpp, som man viftade (bläxade) med över öpp-

Fig. 2. Drevgrav med näverbläx.
Värmland. Fataburen 1923, s. 84.

ningen? En »vinge» av näver fastsatt vid ett träskaft, som
med en vidja är fästat vid en slana längs graven (fig. 2)?
Namn på dessa anordningar (näverbläx)? Har man använt
en »fläkt» med fyra vingar ock vev (som fig. 3)? Har handpust eller smidesbälg varit använd för detta ändamål?
Redogör för bränningens förlopp, jordens tillpackning över
den kolade veden o. s. v.! Hur lång tid tog bränningen?
Hur mycket tjära kunde „man få ur en sådan bränning?
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Har man bränt tjära i en trumma (tro mm e) av hopspikade
bräder, i vilken tjärveden lades in? Hur var en sådan trumma
anordnad: öppen i ena ändan; den andra försedd med botten
ock avloppsöppning för tjäran; lagd i ett brant sluttande
dike; veden inlägges, innan »locket», d. v. s. fjärde sidan, pålägges; trumman tätas med lera; övertäckes med jord; tändes
i den övre, öppna ändan; ingen fläktning för att reglera
draget?

Fig. 3. Drevgrav med fläkt.
Värmland. Fataburen 1923, s. 84.

B. Bränning i runda gropar eller tjärdalar.
Har man bränt tjära i mindre gropar i marken? Hur var
avloppet för tjäran anordnat i dessa? Anordningen för övrigt?
Tjärbränning i värkliga tjärdalar? Se fig. 4! Namn på tjärdalar (tjärdal, tj ärkall)? Beskriv tjärdalens konstruktion
ock hur inan uppförde den!
Var brukade man anlägga tjärdalar? Nära gården eller
ute i skogen? På solig, vindskyddad plats? Å en backsluttning med lättgrävd jord (lerblandad sandjord, mo)? Hur anlades den med hänsyn till transportförhållandena (råvara, färdig tjära)? Brukade den läggas vid sluttningen av en å, bäck
eller dylikt (för flottning av tjärtunnorna, för att ha bekväm
tillgång till vatten)?
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Hur stora gjordes tjärdalarna i allmänhet? Uppgiv mått
ock tjärmängd, som kunde vinnas av en bränning (30-40,
100-200 tunnor)? Lades dalen helt ock hållet i platån, eller
var blott den ena sidan ingrävd i sluttningen? Hur brant
lutning skulle sidorna ha (1,5 : 5)? Ansågs en dal med branta
väggar ge sämre resultat än en med långsluttande? Sade
man, att elden leddes lättare i senare fallet, att dalen var hårdbränd i det förra fallet? Hur var främre delen av dalen

Fig. 4. Tjärdal av norrländsk typ.
Teckning av Manne Eriksson.

anordnad, om den ej var helt ingrävd. i sluttningen? Var den
uppbyggd av knuttimrade stockar? Var den byggd av bjälkar,
som lagts med ena ändan sammanlöpande i mitten av dalen
ock med stödstolpar under? Vad kallades dessa bjälkar (åsar),
ock vad kallades stödstolparna? Vad kallades de träklov, som
lades ovanpå dessa som ett slags golv (f arv ed)? Namn på
hela den uppbyggda bottnen (brä båk, fat)? Hur täcktes
detta underlag (med ett tunt lager av mossa, näver eller torv
ock därovanpå ett fotstjockt jordlager från tjäruttaget upp till
kanten)?
Hur var tjäruttaget anordnat? Vad menas med sko?
Hur var skon konstruerad (ett fyrkantigt träkärl, uthugget ur
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en grov tallstock, omkr. 6 tum djupt, försett med ett runt
borrat tapphål i rät vinkel mot kärlets sida)? Hur fälldes
skon in i åsarna (så djupt att hålet kom under faxveden)?
Tätningen kring skon (av hårt packad jord)? En fyrkantig
trumma över skon för att hindra jord att falla ner i den?
Brukade skon lutas bakåt, då den byggdes in? Varför (för
att åstadkomma ett tjärlås, som hindrade luft att den vägen
tränga in i dalen)? Hur reglerades tjärflödet (med en tapp
i skon)? Hur leddes tjäran från skon till platsen utanför
dalen, där tjäran tappades i tunnorna (med en trumma eller
ränna av trä)? Hur stort gjordes utrymmet under dalen vid
skon (så att det var möjligt att komma fram till skon under
tappningen för den man, som skötte denna)?
Varmed beklädde man tjärdalens botten, innan veden lades
in (med taktegellagda stycken av färsk granbark; löpe, med
näverstycken, hyvlad träspån)? Vilka uttryck hade man för att
ta bark (löpa)?
Beskriv, hur tjärveden restes in! Vad kallades inresningen
(att lägga in tjärveden, sätta in sojde)? Vad kallades de,
som skötte denna del av arbetet (läggare)? Hur många personer deltogo i inresningen? Beskriv, vad var ock en gjorde
(somliga la;le veden på dess plats, andra buro ned veden i
dalen med bårar, som lastades på av en annan grupp vid vedtravarna). Deltog° både kvinnor ock män i arbetet? Restes
veden in som i en vanlig resmila (konvergerande resning), eller
lades veden upp kupolliknande (divergerande resning)? Uttryck för att resa in (ställa in, lägga in) veden? Vad kallades det första halvklotformiga varvet av särskilt kådrik ved
över skon (s k o v arv e t)? Andra namn på varven (flo)? Vad
kallades det yttersta lagret ved, som användes som tändmaterial
ock knappast innehöll någon kåda (spink, ändved)?
Brukade man täcka den färdigresta kullen före tändningen?
Vad användes som täckningsmaterial (omvända grästorvor, ris,
mossa, jord, sågspån)? Brukade man driva ihop veden i kullen
(klabba, klubba), innan den täcktes? Sedan man täckt den?
Hur mycket av kullen lämnades utan täckning för tändningen
(en rand längs foten, toppen)?
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Vid vilken tid brukade man utföra själva bränningen (omkring midsommar)? Varför (veden är torrast då ock dagarna
mäst regnfria)?
Beskriv, hur man tände dalen (alltid under vindstilla)?
Om man tände vid foten eller i toppen? Tändvirke (kådstickor, näver på käppar)? Hur reglerades draget (genom att
ta upp en torva i toppen, att sticka upp små hål i täckningen
med en spetsig käpp)? Hur sade man, när små explosioner
ägde rum i dalen, så att elden häftigt stöttes ut (dalen slår
sig, skjuter)? Om seder ock bruk vid tändningen, dalkalas
o. s. v., se kap. VI!
Redogör för bränningens fortskridande: elden får gå sakta
första dygnet, får så småningom öppet framträda, högen klubbas
flitigt, så att ej tomrum få uppstå (frät), de sista dygnen forceras bränningen.
Hur många man övervaka bränningen? Deras sysselsättning (brännmästaren ock en jälpkarl övervaka bränningen,
dämpa elden o. s. v., en man håller till under dalen ock passar
fyllningen av tjärtunnorna)?
Hur regleras ock undersökes tjärflödet (tappen sättes i
vid tändningen, tages ur på prov då ock då ock får vara urtagen, när tjäran om 5-6 timmar börjar komma)?
Vad kallades den klara vätska, som köm först i början
på bränningen (tjärvatten, tjärlag, pärma, svartvatten)?
Den tunnflytande, terpentinrika tjära, som kom därnäst (fördropparetj ära)? Den riktiga tjäran? Hur prövades tjärans
temperatur?
Hur behandlades dalen efter bränningens slut? Bur släckte
man kolen (genom att skotta på jord, släcka med vatten)?
Hur rev man ut dem? Var det vanligt, att kolen tillvaratogos?
Vartill användes kolen?

C. Tjärbränning i mila.
Benämningar på tjärmila (hyttmila, lunngrav, sojde,
tjärkula, dal)? I vilka avseenden skilde sig en sådan från
ovan behandlade tjärdalstyp? Se fig. 5-6!
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Hur var milans botten (tj ärhall) konstruerad? Brukade
man förlägga milan till en sluttande bärghäll, i vilken man
huggit spår för att leda tjäran till tappningsstället? Var
bottnen snarlik en tjärdal, fastän utan sko (jfr fig. 6)? Bestod
bottnen av en ordentligt murad äril av stenflisor? Hur tätades
denna, så att ej tjäran kunde sippra igenom? Användes granbark i bottnen liksom i ovannämnda tjärdalar? Angiv mått
på ärilens vidd ock djup!

Fig 5. Modell av tjärmila.
Värmland. Fataburen 1923, s. 89.

Hur var tjäruttaget anordnat? Var avloppsöppningen i
mitten på ärilen (ögat) täckt av en större stenskiva, vilande
på tre mindre stenar? Vad kallades denna sten (ärlest:en,
ögonsten)? Hur leddes tjäran från avloppsöppningen till
stället, där tjäran tappades på tunnorna? Fanns en lång tjärho
(h aggv ann, hagg ve) med lock, som tjäran samlades i? Beskriv
i detalj dess konstruktion (med mått)! Hur var den infogad
under ärilstenen, för att ej luft skulle kunna tränga in? Hade
den lock på övre sidan, så att den kunde ränsas? Avloppsöppning på tjärhon (trätapp)? Varmed ränsades hon (med
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raka, gloraka)? Haggvann-mun, haggvann-lock, mälpinne för mätning av tjärans djup i hon?
Vad kallades det ställe, där tjärhon mynnade ut ock tappningen skedde (källare, sojdkällare)? Beskriv, hur »källaren»
var ordnad (öppen på ena sidan, försedd med brädtak, sluttande mot ärilen)?
Hur ränsade man ärilen ock tjärhon före inresningen av
veden (sköljde med vatten, sopade)?

a

b

Fig. 6. »Sojde>>. a) sektion, b) plan.
Gotland. Fataburen 1909, s. 241.

Skilde sig inresningen av veden på något sätt från den
under B ovan omtalade? Lade man träspånor i bottnen, för att
tjäran lättare skulle kunna flyta ned till avloppsöppningen
(brostickor)? Namn på de krokiga tjärvedsbitar, som sattes
runt ärilstenen vid inresningen (krampet)? Vad kallades de
tjockaste bitarna, som vid tjärvedens instaplande lades i mitten
(knubb ar)? Vad menades med ändv ed ock hur placerades denna?
Vad var ändamålet med ändveden? Funnos särskilda namn på
sådan ved, som lades runt milan för tändningens skull (sovel)?
Hur var detta tändämne beskaffat, ock hur placerades det?
Skillnad mellan milor med finkluven tändved (pi fln s oj de) ock
sådana med stockar, brädlappar el. dyl. lagda som tändved
(stucksojde)? Hur täcktes milan (toppen, kullan, klacken
eller foten bar)? Täckningsmaterial (ris, sågspån, sågdus ,
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jord)? Hur kvarhölls detta på milan (med »hyllor» liknande
blocken på en kolmila)?
Om ceremonier vid tändningen se kap. VI!
Redogör för bränningens förlopp, i den mån det skilde
sig från processen i tjärdalen! Uttryck för att dämpa elden
i milan genom att skotta på jord (hörde)? Vad kallades vådeld i dylik mila?
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Fig. 7. Tjärgryta.
Värmland. Fataburen 1926, s. 20.
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Fig. 8. Tjärbränning i gryta.
Värmland. Fataburen 1923, s. 91.

Fanns intill tjärmilan ett skjul att vila i? Vad kallades
detta (soj dsk ula), ock huru var det beskaffat?
D. Tjärbränning i slutet kärl.
Har man till husbehov bränt tjära i järngrytor? Se fig.
7-8! Beskriv, hur därvid gick till! Hur var underlag (hall)
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ock avlopp för tjäran anordnat (trattformig stenhäll med hål
i mitten, sluttande häll med inhuggen ränna, utanför grytan
täckt med stenar för att hindra den utflytande tjäran att antändas)? Hur inlades den kluvna veden i grytan? Hur tätades
randen mellan grytan ock hällen (lera)? Eldade man ovanpå
grytan med vanlig ved? Hur mycket tjära vanns i en bränning?

Fig. 9. Tjärugn murad av gråsten.
Värmland. Fataburen 1925, s. 22.
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Fig. 10. Tjärugn.
Bohuslän. Fataburen 1923, s. 92.

Har man bränt tjära i lerkärl i stället för i grytor?
Har man känt till någon metod att bränna tjära i ugn?
Hur var bottnen konstruerad (som ovan vid bränning i gryta)?
Fanns på bottnen ett murat kar av sten, som veden lades in i?
Användes även vid ugnsbränning en gryta som tak på ugnen
(fig- 9)?
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Har man i äldre tid känt till andra slags tjärugnar, t. ex.
sådana som fig. 10, från Bohuslän, med en inre kupa, som
tjärveden lades in i, ock en yttre mantel, varvid eldningen
skedde mellan mantel ock kupa? Vad kallades ugnens delar?

IV. Tjärans behandling efter bränningen.
Hur förfor man med tjäran, då den svalnat (skilde mellan
bättre ock sämre tjära, tappade bort tjärvatten o. s. v.)? Hade
man något särskilt namn på detta arbete?
Tillvärkade man tjärtunnorna själv? Vad tog man för
virke till dessa? Använde man vinterkvällarna för tillvärkning av tunnstavarna? När laggade man tunnorna? Strax
innan de behövde tagas i bruk? Användes gran- eller enstammar till laggband? Här är dock ej anledning att gå närmare in på laggkärlstillvärkning, som skall behandlas i särskild frågelista. Hur tätades tunnorna, innan de tappades
fulla med tjära (man fyllde dem med lervatten)? Hur sprundades tunnorna?
Hur forslades tjäran till försäljningsstället? Körde man
ned dem med hästskjutsar? Tunnan bunden mellan två stänger,
vilkas främre ändar voro fästa i hästselen, de bakre släpade?
Eller med stänger mellan två hästar? Flottades de ned till
kusten? Beskriv, hur flottarna voro byggda! Hurudan var
stommen? Hur gjordes tunnorna fast vid denna?
Vad kallades skogsbor, som på slätten bjödo ut tjära till
salu (tjärbagge, tjärdase)?
Vad kallades den person, som vid tjärhovet hade att taga
emot ock granska tjäran (tjäreskurare, tjärvräkare)? Uttryck för att granska tjäran (vräka, skira, skära, skura)?
Redogör för vad som menades med vräkning: 1. frånskiljande
av i tunnorna kvarblivet tjärvatten, pärma o. s. v.; 2. påfyllning av tunnorna, så att de blevo väl fulla; 3. uppdelning av
tjäran efter kvalitet; 4. kontrollering av tunnornas storlek!
Olika slag av tjära? Prima tjära: lättflytande, fradgar sig
vid upphällning, icke grynig (fin tjära)? Sekunda tjära:
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