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FISKE.
Ä. Inletlning.

I dcnna frägelista efterspör',ias ord och uttryck för red'skap

och arbetsmetocler inom insjö- och älvfisket såväl som kust-

och havsfisket.
Vid studiet av frågelistan kommer Ni säkerligen att finna

åtskiltiga luckor. Yi äro emellertitl tacksamma för upplys-

ningar även om såclana för' Etler bckanta reilskap, redskaps-

clelar ooh fiskemetoder. vilka ei efterfrägats i Iistan'

Änge noga uttalet av orilen ! Rita av eller fotogr-afera före-

målen, om Ni har möjligliet därtill!

1. TiII vilka flskevatten hänför:a sig Edra upplysniugar

orn reclskap och Iiskeplatser? Angiv det ungefärliga läget av

de sjöar, åar, skärgårilsomräclen o. s. v', där {ishet betlrives!

2. Lämna på några fä rader en översikt över cle (vikti-
gaste) fisken, som beclrivas på Er ort! Ileclogör där'vid kortfat-
tat också för de tider iiå året, d.å de oliha fiskena bedrivas !

3. Yilka flskslag bruhar man fiska i Edra {iskevatten? Be-

tydelsen av orclet fisk? - Vatl säges om ett flskeYa'tten, sotn

är fiskrikt eller tjänligt för fiske (fiskaIt, fiskelig. fisk-
gärcl, f iskig)? Motsatsen? - 

Finns det nägon tradition orn att

man t. ex. vid bosättning undersökt sjöarnas fiskrikhet eller

att man överför't f.sh från en sjö tiII en annan' på 'rnatfisk' fat-

tig sjö ?

4. Namn på lisl<ens vandringsvägar (strek),Iektid (gångs-
tiil) och lekplatser (för'e, gIänn, Leksgrund)? Leka (gå,

tida), tekfisk (gångfisk, kullfisk?), fiskstim (dun, stim)?



2 LANDSMÅLSARKIYETS FRÅGELISTA 3?

Namn på fisk efter olika vistelseorter: lisk som är på väg

till sina lekplatser (lekfish), fisk sorn håller sig mycket i

vattenytan (badfisk), fisk sorn är utlekt. fisk som uppehåller

sig inom ett trängre ornråile (vanf isk)? Namn på olilra slag

av fisken meil hänsyn till lektiden lkulIf iske), med hänsyn till
att fiskeIr upptr'äcler i stint eller enstaka?

5. Yilka benämningar fitruas pä att bedriva fiske i allmän-

het (fiska, f iskf ång)!'
6. Namn på liskare (fiskesgubbe, skärkarl, strancl-

sittare)i'}
Redogör för fiskarens speciella utmstning rned särskilda

kläitesplagg att använd'as uncler fiske I

7. Hur benämner Ni flskretlskap i allmäuhet (f iskbragd,
fiskerecle, fisketolar. fiskpyta, iclben. reclsel, sjöbragd,
sjöred.skap, sjötyg, vamb?', vån(or))?

B. Några tlirekta angreppsmetotler.

8. I(änner man tiI1 att, fiske metl blotta häntlerna före-

kornrnit? Hur gick ma,n tillväg:r,? Vilken titt på året och för

vilka lisksorter använcle ]ran sig av detta fångstsätt? Tog man

kräftor med. händcrna ?

9. Har det förel<ommit redskap med vilka man slagit ihiäl
fisk? TiIhägagångssätt!

I,'ig. 1. Slyor av bjrirkvidjor.
Ur Ikman Norrlancls jakt och lislre,

Järntland
s. 4rl?.

10. tr'ångst med reilsl
piskliknande redskap, r'an

(slya)? I(hrbbn att döva

Iuntslå, lynt, skrälla)i
liirnplig f ör r1övuing (d ö vi

i fråga,?
1 l. I'isl<e meil snat'a

redslrapet ?

72. I(änner rnan lilL l

skiutvapen? l'isl<e rneil
komma åt agn) ? l'iske
vissa växter. r,iika?)?

Fig'. 2. I(räf l,s ax av trä. l'
llr Schvintlt [,'insk oilografisli atlils,tig I

13. llläng f ör' {ångsl
(gr:epe, klyp. hrripr, tår
res uraler {iskens buli. var

ningar'/ Jemför fig. 2l
14. I,'örekornrrel fäng

por (engelsmån) halva,
15. Fishe med kiipp

dras åt den fiskande (kär
skap (piIha)?

Känuer Ni till föreko
rned man halar in större,

båten (avsticka,r'e, f isk
-yxe ?) ? Jänrför fig. 3l

16. Ljuster. Vad hetl
grip, harha, huggljuste
ljuster eI. Ijustra, Iysj
ter, räfsa, slantstahe,
älger, å1gill, ålnypa,



Fig.2. l(räftsax av trä. I,'inl.
IIr Schvinilt Finsli etrlogrflfisli rtlas, fig. lT: 188.

I']SI(E

10. Iiångst med reilslrall, yar'med man döyar fiskel? Ett
piskliknanclc redsliap. r.lrunecl rrrilr sIår ihiäl elter: bedör,ar ijsh
(slya)? l{lubba att dijva pä is (dunka. där'r. dijpa, döva.
luntslå, lynt. skrrilla)? \ratl l<ailndes sådan is, som \.ar.
liimplig för «lövuing (dövis, synis)? Vilka fisksortor. l<omruo
i f r'åga ?

11. I'islre mecl snåt'a (ryoka. snala gäcldor)? N:rrnn på
ledslrapet !)

12. I(ännel rnan till fishe med pilbåge, armborst t:l. annat
skjutvapen? Ifisl<e rnecl spr.ärgning i vnttnet (särskiJt för' att
kourma åt agn)? tr'iske rnedelst förgiftancle av fiskel (ruetl
vissa, r-äxter. r,i1ka?)?

#
F'ie'. jJ. K äx (uutlerta,gskroh).

\rästerilottel.
lrr SYerrskl lanclsrnill 192(i, s. 40

I3. 1'äng för' fångst r\' fisk) huurmer", 1lär.lrnusslor etc.
(g.upe. klyp. hlipa, tåug)? I,'ängst med grenklyka, som fö-
res uuder lisliels buli. r,a,refter. lislren ryclres i land? Benäm-
ningari' Jämför' fig. 2!

14. I'ör.el<omnrer fångst av ostlon. rnusslol o. cl. mecl skta-
por (engolsman, halva, raka, rivA, skav. trlk)?

15. -Fiske med käpp med hlok i ändau. sorn vid fångst
dras åt dcn fiskande (käx(e), pilk)? Iiånga rled sådzrrit lec'l-
skap (pitka)?

I(änner Ni till för'ekornstel av ett liknarrtle reclskap, var.-
mod man halar. in stiirre. med nndla r:edskap fångado lishar i
båteu (avstickrre, fiskljuse?, intagare, lrläpp, käx(e),
-yxe?)?' Jämför fig. 13l

16. Ljuster. Yad hotte verktyget (aIger., b aut jär.n, f or.k,
grip, harha, huggljuster. härkIa, kastliustbr, Jräx, lestra,
Ijustor eI. Ijustra, ly.iärn, lyster. putt, raff, ryckljus-
ter', räfsa, slantstul<e, stödjejä,rn, så,glystra, ålgaffel,
ålger, å1gill, ålnypa, ätj)? Reskriv uoga och rita av de
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olika ljusteltyperna! Om ljusterfiske nu är förbjutlet på plat-

sen, böra äldre förhå landen efterforskas'

Benämningar pä ljustrets clelar, pinnar, hullingal o' d'

(blad, faI, fiskare, fIy, foltjin. fork, halå1, horn, hulling'
hullning, hulltång, 1ägg, Iöv, pinne, skvalpa, sIev, tagg,

tand. tira, vittjetråd. åt)? Vartill tjänade hullingarna?

Fanns det ljuster utan hulliugar? Hur bal rnan sig i så fall
ät för att få in fisken i bäten?

Fig.4. Norrländska.laxljuster. Fig.5. Åiegil (a,v olika typer).

ur nkman Norrl jakt och flske' s' 388' 
ur rlancson ,"r1""1}åt1"1;.sflsket, s. 281.

Känner Ni titl ljrrster utan skaft? Ljustel fästa vid ].inor?

Yilka fisksortet ljustrad.e man med' d'e olika ijustren?

Yilka orrl använiles f ör att beteckna s jälva Ijustringen

(bauta, blankstödja. bteke, blindhottning, bor, branda'

gtoggrrirrg, hugga, hutta, Ijusa, Ijusfti'-ing, ljustra' Iyse'

piff.", puttniug, päta, pöttning. shre, skrädling, stal<a'

,t"r, .ty1o, stånga, städ' ja, stö(d.ia), stöta?, vräkta)?
Yaclvaraettarskillnadmelland.eförekommandeorclensbe-
tydolser ?

Yad kallados det att hala in fisken i båten, seclan clen fast-

nat pä ljustret? Dödade man fisken efter inhalningen i båten?

tr.ö.ukomljustringbådevid.renvattenochfrånis?Beskriv
tillvägagångssättenl Brukad.e man sticka på mätå eller end'ast

om man verkligen fått syn på en fisk? Benämningari)

Ljustriug både vid daP

ker? Olika beuämninga
gängssätt ! Rodogör siils

ningarna för ljusti'ing nat

man för ljus (bleke,
ställning för' Jjuset (b1o
j ärn, brandlyhta,
halster, liusejärn, ljr
terjärn, lysjärn)?

Särshild bät för ljus

ilenna inredd ? Hur fram
der ljustringen? Yar i
raren? Ljustring från stI

t. ex. stenar i älven? Har
felliknande redskap att
meil bland stenarna på

17. Harpun (och sp

(ltäx. kölva. laxjär'n.

tr'ig.7. Ljustrare
Ur

1n

Xkr
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Ljustring både vid. clagsljus och i mör'-

ker? Olika berämningar och tillväga-
gångssäti! Redogör sär'shilt för benäm-

ningarna för ljustring nattetid. Yad hade

man för ljus (bIeke, blus) och för
ställniug för ljuset (blossare, brand'-
järn, brandlykta, brännarejärr,
halster, liusejärn, ljuskäring, Ijus-
terjärn, Iysjärn)?

Särskild bät för ljustring? Hur var

cleuna inredd? Hur framförd-es båter un-

der ljustringen? Var i båten stär liust-
raron? Ljustring frän stranden eller frän

t. ex. stenar i älven? Har man använt gaf-

felliknande redskap att t' ex. sticka åI

med blantl stenarna Pä strand-en !'}

I'ig. 6...A lger och hatk a.

Ostergötlancl.
Ur Svenska lantlsmål 1930,8. 94'

17. Harpun (och spjut). Namngiv och beskriv redskapet

(käx, köIva, laxjärn, Ijusterkolv, picka, pilk, sjäIjärn,

tr'ig. 7. L justrare mecl ljuster och hrandj ärn' Lapplancl
Ur lkman Norrt. jakt o. fiske, s' 322'

f,
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sjiilspjut. s.iä,1stärg. stårlg?, vall.järn, väckare)! Ifur
rnångzr hLrllilgar? Yoro clessa fnsta eller h.ad.e ledskapet en
sådan anolduing. att de utfälIdcs fijrst efter inträngandet i
det Lu,rprLnclade rljulels kijtt? \iar harpunjärnet fäst vid ett
skaft el. vid eti lina? liiinner Ni tiil harpun (ljusterkolv).
som avsliiits rned båge (tjusterbåge)?

Fig;. 8. Yall järn för harpuncrilg .av sjä1. '.1. v. iilch'e moclell. 'l'. h. ryare
rnodell. L)stelgötlarrd.

llr Syerrsl<a ltnilsmå1 1930, s, 8t.

Vad hatle man fijr uttrJrgf för att fånga rnecl harpun? ViIka
fiskar (t. ex. lax) eI. ar:rdra i vatteri levandc djur (t. ex. säl)
var det, som har-pruleraclcs?

C. Krokfiske.

18. Själva lrroken. IIul ser clen ut och hur benärnnes den
(angel, angling?. brajde?. hol<rok, kippa, krok, pigg-
Jrrok, pliggkrok, torsklärn, ung?)? \rad hallas hullingen
(haIIor', haIål?, hulling, hunning, uäle, ung?, ång)? Yar-
till tjänar hullingen? Finns dct lrrokar utan hulling (nåI)?

{1

W

Yad kallas deu böjdr

Den laka (lagg)? Hur
(faI, holma) när, spad)
s[<ap att böja eller räta kr
1ag, Norge anglevitt)?

5
l'ig. 9. Kroka,r. De två för

skaft av trä
Ur SchYindl Iin

I(änner Ni ti]] I
t. ex. av en rak I

19.

böjtla,

I'ig. 10. M
Ur

Har det i Er trakt funn
(1ak)speta, laksticka
eller voro de t. ex. treh
fisken anYänates såclana

J

r

J
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\rad kallas den böjda delen pä l<roken (bukt, grepp)?
Den laka (lagg)? Hur benämnes l<roi<ens huvud, snörfästet
(fal, holma, när', spad, älma)? Vad aur,änder Ni för red-
sl<ap att böja eJler räta krokal rned (agne1ag, biigare; ägne-
lag, Norge anglevitt)? Yad är rödhå11et på en mctkrok?

55
t'ig. 9.

19. I(änner
bö.jda, t. ex. av

J
Ktokar'. De två första i ilen övre raclen av er, de tre anclra med

skaft av tr'ä oclr spets av ben. Ifinlauil.
Ur SchYintll Einsk ctrLogratisk rtlas, 1ig. II: 25 30.

Ni
en

tiil krokar av annån form än den vanliga
rak ståItrådshit, vässarl i ändarna (febb)?

I"ig. 10. Methroh ar. tL'ä. Srnålnnrl.
UI t'atabnren 1916. s. 39.

Har det i Er trakt funnits krokar av trii (enhlyuna. enlrrok.
(1ak)speta, laksticka)? Bestodo dessa av en lak pinre
eller voro de t. ex. trehornaile? Beskriv utseerrilet! Till vilka
fisken användes sådana krokar?

J
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Olika krokflsken.
Obs. att upplysningar ej önskas om mctoder och reclskap,

sorn endast för-ekomma inom det moderna sportfisket!

20-23. Fiske med metspö och med snöre.
20. Yilka sådana fisken före-

komrna (anglin g, annlakekrok,

^a!y. 
b I anhl<r'ok. blink, bonndöri,

1a)'': t,r'ag,lo, drrtkrok. dörj, hugga-
re!', huggkrok, hugglakekrok,
häoltl a. kalp, kink, knäkrok,
kolp, kriiggla, känne, hännings -

,{,r9, nrote. känrtnrele. lnkl<r'ona. lak-
-e-2. tt. cLe, Iahslriva, mete, nickmete,

pig'gkrok?, pikkrok, pilh, pim-
peI, pirk. räckekrok, slad§rj,
slant, slincler:, sIätnack ?, sIö(j)t,
snöre, springkrok, stimfisl<e,

-^ slirr'. svivel. såtkrok. såtmet-
ffi ni ng. torsk k rok, trel<rokaklase,

l'lg. 12 NI e ttr
flr Nord. uus. ar

Förekom flöte (dubb
fIöte, krp, rnetflarn,
ningssätt ?

§änke (blysten, du
sönka)?

I'ig. 13
Ur Ilaneson

Fr6
Ur Skandinavie:

Blänke i forrn av blyf
pirk)? Lockades fisker
e. d.?

l'ig. 11. Yintermetning.
Osiergötlancl.

Iir Noril. rnus. arkiv. Etnol. undersökn
2796, flg.10.

vek, r,inlielhrok?, ångel)i'
27. Beskriv och namngiv den

redskap (mettyg, metverk) som

behövs !

Hölls snijrct direkt i hanilen'/ Yar det fastgjort vid ett
spö (angelshiipp, angelspö, fiskspö, fIötspö, huggspö,
håIIarc. krohspo11, metkläpp, met-raft, metspod, metträ,
metv jdja,, päjpvåna, ra,f t, slantspö, spett, stimspö,
sänkspö, trö)? \rid en rulle, vinda e. d. (grind, harvel,
härvcl, Jrloss, kvinsel, nick?, stikul, torskvinda)? Vid
en käpp i båtkanten (döriestäng, kneht. nickare)? Yar
den fästad på aunat sätt? Hur såg clessa reclskap ut?

Yad. hallades snöret (nreta, metrev, rev, slöjt1ina, snöte,
vad, ångesvad.)? I'iands kroken direkt i snöret eI. i en

sä,rskild. tafs (taf s, tam s)!' Material i snöre och tafs?
Vad för slags krok anviindes? En el. flera? Hur voro

tafsen (och krokarna) fästacle, då de yoro flera?
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I'ig. 12 Metträ och lakm ete. Östergötlancl.
Ur Nord. mus. arkiv, Iltnol, undersökn. nr 279G' flg. 9.

Förekom flöte (iIubb, dyp je, clyppe, f 1ot, f Iotan, f lyte,
flöte, krp, uretflarn, spetlätta)? Nlaterial och anbring-
ningssätt ?

Sänke (blysten, rluppsten, kuIa, sank, synke, sänke,
sönka)?

Fig. 13. SitIpirk. Bohuslän.
Ur Ilaneson 0ch Reocke Bohusflsket, s.133.

Fig. 14. lIe bflöten.
Ur Skand.inaviens liskar 1 (1S36), pt. B, fg. 3 & -c.

Blänke i form av blyfish e. tI. (blink, kvidcla. meteblink.
pirk)? Lockades fisl<en genom påknutna tyglappar, ulltrådar
e. d.?
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Lod el . dragg som aur'änd.es att iiistaga en

l<rol< som fastnnt eI. alt leta reda på en förlorad
rev (dlagg, losslod. lössakloli, Iössastäng.
torslirasp?)?

Anolcluing med flyttbart hus el. hycldt vid virr-

t,er'liske? I(rili<e att sitttr pä och att transportera
fångsten i (metartäf sa. metsugga)?

När man fiskade från båt haile rnau då rrågon

arrordrting att hala in snöret över (botn, hal-
'horn, hanhehorrt, '-uII e, vahor.n)? Beskriv
, cleuna !

22. Yilka uttryck använd.as för' att flska metl

l'ig. 15. Hal-
horn. Rohuslän.

IIr Hatreson och

liencko Bohuslisket,
s. l/J.

snöre el. metspö (angIa, dörja, kinka, kolpa, käha, meta'
pilka. pirnpa. pimpla, ry0knirg, sitta, pä sät, slanta,
s1ö jta. sn öit1ra)? ltctlogör fi.ir, ar.betet und.er själva lishaldet!

[ipplysningar önskas t. ex. oln man vitl cle olika liskena

lät reven hänga stilla. om den ständigt fijrdes upp och ned

eI. om lnan bruhacle gör'a små r;'s]1 tlå och då undor fiskct el'

fiira spiJt fran och tillbaka (lelra, kingsa, rycka)! Yad vet

Ni om liske med h*gg- cllel ryckkrok, som föres intill eller

undet lisken och med ett ryck bringas att fastna i densamma?

Sommar- och vinterJiskel? Fiske med slöre eller metspö

i Yah (brunn, såt, vah)? Yiilra redshap använcles de olika

är'sticler n a ?

\rad l<allades det att kasta ut I'even (göra rit)i' Att dra

in clen el. hala upp den? Att vinda upp tlen 1iä r'ullen eller

vindal ?

Beuämuingar på dc pJatser ute i sjön diir rnar läg och

idkade sniirlislre ?

23. \rid vilha lisken rneal snöre eI. metspö nnvärrdes agn

(agr, bajte, bet. bete, gli, madf islr, m ate, rnatnilg, mete,

pyrk?, råk)? Vacl hade mau för slags agn (levande eI' clörl

nrt, t Ott, cleg, mashal, musslor otc.)? Konstgjort agn? Olika

slags agn Yid oljka fisken? Hur förvarades agnet? Särskilt

hiirför' gjorcla kärl?
Att sätta agn pä hroken (agna' beta. ma, mada, ägna)?

Hur anbragtes agneti'

Anordning nied bö,1lig

ki'ist, vid r.ilken reYen u

( spr'ätt) ?

Smånappa utan att lir

sätlant lätt napp (knatt)
gå, h aok, h.ugga) Dapl
I<rol<en ?

}'ölekommer i Er tra
agn? \iad kallades dettr

I'ig 16. Dlag av äJgLen. Jäu
ITr ]Iknrair \tirrJ. jrrlit o tiskc, s 311

24. lriske rnecl drag.
Rcl iirnnir gnr 1iå redslr

pet (tlrag, dragspån, ciri

gu st l,r,tll a g, I tk ekäx. r'c

r iinu cl ö r'i. s l< e d c1r' a g,s lii
rlii r.i. sli;.i 1. s1rårt. svi
geldlag, svitr.eJ, utte
virvc l clrag) ? Är cL'agfis

rned svilvel. uttot o. s.

garnrnalt 1rå F)r'lrlal s?

Ilec--[ogör oth nam]19

led skapets olil<a delzr,r ! Snu

rarrcle späu i folrn av ,

fislr e. il. (bIag-a)? H
vtrr derina spår fiist vid r
ven ? En cI. flcra kroka
Voro clcssa, fästa direht '

töm, tiim) av stulkale r

karurr,) fiistade, då de vo

niug att linda upp re\ren I

vinda)? Anordling pä
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Ånolrluing med böilig. i båtr-elingen eller på isen fastsatt

lo,ist, vid vilken leven upphii,nges, visando näl: man fått napp

(sl,r'Ntt)i
Snårappa utatr att lisken slukar betet (knatta. nippr a),

sådant Litt napp (knatt), nappa orclcrtligt (abbra. bita, dra,
gå, hack, hugga, nappa, ta)? Brukar fishen svälja hela

lrrokon ?

Iiii-rokornmer i Er trakt fisl<e mecl metspö ellcl snöre utan
agl? \Iat1 hallacles clettn liske? TillvägagångssrittI

l,'ig'. 16. l) r'ag av iilgLer. Jätrrtl.
ll llliman \orrl. jrtlt o liske, s 311)

24. Iliskc lii:cl tlrag.
lleu iirnnirr gar på retl ska-

pct (tlr a g. d.- a g sp ä n, cl ii lj,
grr st rt r d r':r g. I n kel<ii r. r'o r'.

r ii n rrcl ör'.1. s h c d c1r a g, s läp-
,liilj. sli;.1t. spån. svitt-
geldlag, svil vel, trttor,
vilvcl cll a g) ? r'ir d t'tlgfislre

rned svilvel. uttcl o. s.'\r.
gumrnalt på llr plats?

Il,eclogör och nilnrlt giv

lerl s [r a1-rets oliha dcla,r' I Suur'-

rarrclc spål i f olrn aY en

fisl< e. rl. (blaga)? I{ur
vrr denna spän fäst vid re-
verr ? lln cI. fler:r, krol<ar ?

\iolo clcsstt fä,sta direl<t viti reven el . r'icl ,tafs, (bas, pirre-
tilm. tiili) av stalkalc rna,tc.-ia,I!' FIur volo tafscn (och kro-
karrra) fristade, då de r-oro flera (pirr, pil'reh or-n)? Inrätt-
rrirrg att, Iinda uirp reveu 1iå (grinc1, hä.-vel, l<visseI, snä11a,

viucla)? Anorduing pä båthnnten att hala jn teven över?

l'ig. 17. liänndörj. Bohuslän.
Ur Ilaneson rtch l{ercko liohuslisket, s. I66
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annat dragfiske än efier båt? Vorcr kroharna agnad.e ?

25. Stånitkrok. Hit räknas såtlana krokfisken, där reven

göres fast i en stång e1. pinne ned'stucken i bottnen el' strand-

I'ig. 18. Stånclkrok' Hälsinglancl'
Ur SYenska landsroål 1913, s' 3l'

nll

tt----
_: _ ii-------.'.--.--_

.'i
: t__.-

Ilur benäurndes det att liska meil

uttla)? Vilken ärstitl och vilken
d.rag (ro gäd.iIrag, slinsa,
tid på dygnet? Förekom

En ol. flera? Hacle mar
gast (jämför § 23)? \ra,

hängde (snapretråd)?
kroksloke) e. d. upplir
napp? \Iilket uttryck a

(Ieta)? Skilj noga på r,
sig åt l'ör att relcn ej s

26. Långrev (backa
backa, borrbaoka, bo
f1ötrev, holev, lina, lå

Lägga ut långrev (gör
in reveu (hanka, leta, r
varje vittjning? För ril}

Yad kallacles sjäIva r,

(backa?, bonngalle, d

tops, täfse)? Hur fast
till varje rev? En el. l

att laga tafs med (agne
närnnes rlet att sätta på

Redogör för hur reve

aukratl i ena el. båda ä

Irig. 19' trl abbkrok' Fiulancl'
Ur SchYindt I'insk etnografisk atlos' fig' 1I: 45'

kanten, i en käpp tvärs över en vak i isen' i en flytande och

förankrad träbit, eller på annat lihland'e sätt'

Vilka sådana fisken ha förekommit i Er trakt (agnspö'

bultkrok, flythlok, ho, hugghrok, kasskrok' kastkrok'

klabbkrok, klumpkrok, käppkrok, pinnkrok' pålkrok'

skäckIe, spöktok. stahkrok, stannkrok' stäntlkrok'

stängkrok, stökrok, tuIt, vagn)?
Ileskriv redskap och tillvägagångssätt! Vad kallades stången'

käppen eI. don flytande träbulten (buIt, flöitane' f1öteboss'

f,.äpa,f., kuIt, luhträ, stäng, tult)? Vad för slags krok?
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En ol. flera? Hacle man alltid agn? \Iilkei agn Yar lämpli-
gast (jämför § 23)? Yad kallades det snöre, i vilket agnet

hängde (snapretr:åd)? Anortlning rned pä ou klyka (stårtg-
krol<sloke) e. cl. upplindail rev, som fiskeu ryckte loss vid
napp? Vilket uttryck a,nviindes om att vittja cn ständklok
(leta)? Skitj troga på r'envaLtens- och isfiske ! IItr bar mau

sig åt för att reven ej shulle frysa fast i isen?

26. Långrev (backa). Benärnningar (agnrev, anglar,
backa, borrbacka, bottenrev, dank, flottrev, flytrev,
flötrev, horev, Iina, Iångrev, näring) reY, tråtI)?

Fig. 20. Laxrev. Ångermanlancl.
Ur I,lkroen Norrl. jakt o. fiBkc, s.359.

Fig. 21. Småbacka. Bohuslän.
Ur }laneson och Rencke .Bohusflsket, s. 137.

Lägga ut långrev (göra ut, rärna, ilgna)? Vittja eI. hala

in reven (hanka, 1eta, näva, stryka)? Togs reven upp viil
varje vittjning? För vilka fisksorter aYsåg§ reven?

YarI kallarles sjäh'a reven (b aclra. Iina)? Materiali' Taf s

(backa?, bonngalle, dank, känsa, mutta, sIad,cl, tafsa,
tops, täfse)? Hur fastgjoriles tafsen? llur mänga krokar

tiII varje rev? En eI. flera l<rokar på varje tafs? Reclskap

att laga tafs mcd (agnelag)? Vad för slags agn? Hur be-

nämnes d.et att sätta på agnet på kroken?
Redogör för hur reven var förankrad el. fastgjord! För-

ankrad i ena el. båda ändarna? Sänken på flera ställen på

13
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reyen? Yad hallades sä,nkeiltl (duppstel:l, stöstcn, sYar-

sare, sänke)? Läg reven pä bottnen e1' höLls den flytande

"tt 
.ty"t " örier bottnen ef i (i niirheten av) vattenytan gcnom

flöteu? Voro tafsen försed'da med flöt'en? Hul uralkerades

pla,tsen däl' rcvert var utlagd? Genorn tl)'tande lnärken? Yad

kallades flöten och märkeu till en lång'-er' (bordtunna' bii-

kobb, c1ubb. diipa, finska' fiuskvär'de' flii'' flijte' gelrc-

.*f, *f askavel, glaskula' kleht' Ietsl<og' levitrcle' pipe-

tunna, levkuug, soltlat, slliivä1e' s\rat)sare' töiakobb'

I'ig.22. I'.-oIIhoPPa
lslags b.r,ckedr'.rgg)' 13o1r rrslärr'

[]r Hrtnpson ortr HPn|kc BuLustiskct'

s t 62' lig. 8'1'

Ijs. lit. Slr:anrllöpr'r'e l[i]s1'etg'

li".r l'', krrirrg ir 'l Ciillirr'1 i l'l']l'\ ;509'

Redskap att dragga
drägg1e;. krakel. uaral
strykdragg, torskrn sp?

(27. I(iinner Ni till
nämligen f ångst av ål I
(hluruma, klo,lila. krucl
vägagån gssätt I )

Fig. 24. Leclarmar m
flr Fr

D. Fast

28. Ledarrnar. Finns
naminne funnits fislrebyggr
ris o. d.) eller av sten, vil
i en viil armens ända utst
skap ? Benämningar (arru.
jare, gård, hag, håmme
landgård, -1ed, ledarm.
stege, mjär'dstreck, mjä
skaft, stakning, stek,
stiingarm, stäugsel, täp
ke, verJiel, virkahag, vä
24-31I

vak&te' vetel' vette. viile)? Sätta flöten pä r.e\,en (fIöta

o pp)?
Hur läng lal reven? Iinöts flert reval' sarlrlån till en länh?

Yad kallades <lenna ooh dess delar (boril' dauk' huudLe'

näring, schlabb, slabb' stubb)? Hur mäuga krohar räkna-

des som ett hunilra?
Läda, l<org e. <I' att ha reveu pä (klav' klämma' korg'

,iSg"laska, 
".k;obba, splitt, träg)? Reclskap att linda upp

rever på (bom, draglåkar l, här:veI' -krambäI' nick'

ruile)? Anordning på bät'eli'gc''t att hala iu reven över

1ruile)? .. c r. r-:,,,, F..

Känner Ni till flytande rev eller- rev som fic'l< d'riva for

vind.en (ryttare, stråndltipare)? Beskrivningl Vilka anor-d-

ningar hade vitltagits fiir uit latt hitta den? Jiimfiir fig' 231
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Redskap att dragga efter en förlorad rev med (dragg,
drägg(e), hrake?, nala?, rör'ale?. socl(eD! socJ<neclrägg,
strykdlagg, torskrtsp?, trollhoppa, trollpacka)?

(27. I(ännel Ni tilt snörliske mcd agn rnen utan kroke

nämligen fzingst åv å1 mettr på snöl'en uppträtlala masl(år
(klurnma, krodda, kludda. tatt)? Reskriv reds)<ap och tiIl-
vägagångssätt ! )

Iig.24. Le.larmar mecl lyssjor. Olika typer. SmålarLd.
Ur l'nialurerr 1918, s.84.

D. Fasta fiskebyggnader.

28. Letlarmar. Finns det i Er trakt eller har det i man-

naminne funnits flskeb;,ggnader av trä (stockar, bräder', störar,
ris o. d.) eller av sten, r,ilkas uppgift varit att leda fi.shen in
i en vid armens ända utställcl mjärde, ryssja e. tl. fångstred-
skap? Benämningar: (arm, bett, bro. brygga, -bräde, föI-
jare, gård., hug, håmmestånd, krinka, kvase, Ianclgång,
landgård., -led, leclarm, mjärde, mj ärdeIäge(r), mjärd-
stege, mj ärdstreck, mjärdställning, mjärdsäte, temme,
skaft, stakning, stek, stenverhe, (strand.-)pata, stäk,
stängarm, stängse1, täppa?, vase, vastar, vattgärd, ver-
ke, verkel, virkahag, värme, väse1, åIstånil)? Jämför fig.
24 3l!
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sjö eller ä? Avstängdcs någonsin hela vattnet? Hur försig-

*i.O ,t,r:rtngen? I(irndc man vid vittjningen gä ut till red-

skapet på Iandarrnen el' på särskilt uppbyggd ställnirg av trä'

"t. .t"o. eller rnäste man använda bät?

Irig. 25. Ålbryggo. med upphängd ryssja'

Olanil'
!ot. I. Itodder, ULMA'

Redogör för material

och byggnadssätt? Yad

kallas det att bYgga en

flskegärd (hägn a)? Be-

shriv no ga skillnad enmel-

lan de olika retlskaPen!

Hur mänga armar och

deras placering? Fånga-

des fisken i rYssja, mjärde

eL annat red.skaP? Place-

rades fiskebYggnaden vid

en udde eller i en vik, i

I axtin a.

s.3?4.

Dalarna.

Fig. 27
Ur Ärwidsson I

Förekommer clet dyli:
(arm, nättjegård, rad,

Känner Ni tilI i åar'

e. d., bakom vill<a man i
(lå. räte, väsa, väse1)?

Fig. 28. B

Efter Ärwidsson i Gbgs

2 - Lanilsmålsarkivets Frågelista 37

Landarm (av störar) mecl
Ur Xkman Norrl jakt o fiske'
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I'ig. 27. Yerke. Dalarna.
Ut Ärwidsson Några mi'irdfisken i Sverl, s' 41'

Förekommer det dylika leilarmar av nät? Renämningar

(arm, nättjegård, rad, skaft)?
Känner Ni till i åal uppförda byggnader av ris, stockar

e. tl., bakom vilka man i lugnva,ttnet fiskar med niit eller not

(lå. räte, väsa, \,äse1)?

Fig. 28. Håmmestäk. SmåIancI.

Efter Arwidsson i Gbgs Yet. o. vitth'-samh' handl' 1926, s' 1?

2 - Land.småIsarkivets Frågelista 37
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Fig. 29. RYss j estäk, iletalj'
Xfter Ärwidssou i Gbgs Yet o' vitt'-saroh'

I

I

I

30. Mjärdsätc med
Ur Nord. mus, trkiv, Etuol'

SmåIancl.
hand1. 1926, s. 14

Fig. 31. Tvåryg
Ur Dkma

29. Fångstredskap.
e. il. material byggda
fastståond.e fångstredskt
flotthus, grin d, hald
karsinapata, kaskekz
kasta, katissa, katsa,
f1ak, Iaxegärd?, Iaxfir
katsa, mina, rern, r
spänger, stakgård, s

kar, (v)rahhus, ålhus,
Beskriv utförligt mate

na störar, av stockar hr

och storlek! On flera
på Eiler ort, redogör då

För t. ex. de i stora
na, som äro gjorda av

gifter om byggnadssättet
Fig ris armar. Dalarna.

uudersökn.3369, s.2.
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Fig. 31. Tvåryggig stranclpata. Västerbotten.
Ur Ekman Norrl. jakt o. lisle, s. 1173.

29. Fångstrertshap. Har tlet förelrommit av trä, ris, sten

e. d. natorial byggda kar, burtr,r, kolgar, Iådor eller andra

fastståond.e fångstredshap? llenilmningar (fiskhus, flik?,
flotthus, grind, halclningled, hus, ia?, kar, karsina,
karsinapata, kaskekar', kasse, kassegård, kassverke,
kasta, katissa, katsa, klatsegjuta, lana, laxaflik?, laxe-
fIak, laxegård?, laxfiske, laxhus?, Iaxkista. Iåda, lång-
l<atsa, mina, rerl, räclte?, skinring, sIänga, sliitla.
spänger, stakgård, stenstuga. ståndtyar, tina. vrak-
kar, (v)rahhus, ålhus, åIlrar, ålkista)? Jamför fig.32-38!

Beskriv utförtigt material, konstruktiou (i bottnen rredstuck-

na störar, av stockar hoptimrade kar, lådor av br'äder etc')

och storleh! Orn flera redshap el' redskapsnamn för6kornma

pä Eder ort, reilogör tlå för skillnadeu tlem emellan !

För t. ex. ale i stora ilelar av laudet förrvanliga katsor-
na, som äro gjorda av vertil<alt ställda käppar, önsl<as upp-

gifter om byggnadssättet för armetr el. armarna (arrn?' rygg-

19
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"i?,?:,." *"\li :iå " l,i'::::lä'

går'd, vase) och för sjäIva katsau (burrd'?' gjuta' kar)' om be-

ia-oiogu, pä spjälar (blad, katsved?)' pä d'e olika lumm-en

(bakgärd. farstu, golv' katsbo' katsförstuga' hatsholk'

katsiluvud. kiling, skrovgård, solgärd) o. s'v' Hurmånga

arlnar: ocb rum hade katsanl Hur läng var armer och siäIva

fiskh.usct? Fanns det särshilt triig^olv? Hur lång var katse-

vec[en? I]alds veden sammän uppe på land el' förpt ute i

vattnet? Yad kallades själva bindningen (binda)? Hur be-

nämnas Yidjorna? Vad för slags vidjor voro bäst? Hur många

spiäIor ooh hur många vidjor gick ät- till en.I"Y 
- ^* .

Pä lihuand.e sätt önskas cletaljerade uppgifter även om ov-

riga fiirekommande retlskap och red'skapsord'

Nämn. om reilskapet an'''ä"des i ä eller sjö' om clet bygg-

cles ut frän strand.eo "t' stod frilt ute i vattnetl Likaså' om

lFis. 33.
TIr Ukmur

Fig. 34.
Ur Ärrvidsson
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lFig. 33. Laxkista. Dalarna
llr Ekmau Norr). jrkt o. fiske, s. 370

Fig. 34. Laxgårcl' Hallald.
Ur Arrvidsson Halländska laxfrsken, 1927, s 30'

2l
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l-ig. 35. Katsor. Irinlancl'

Ur SohYind.t Iinsk elnogrnflsk-atlas' lig' II; 55-59'

,- 'a\ / \\
ll \ / \\
ll rr I I

\\.r-rr'[\1- -,],'
l--L" -'.
| , r.r l
, I /,\ I' \-/ I \-/I \-

l\/l
I
I
I
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I
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i-_;."- )
I r------l-- -\.',1

.---'\trI
)t

/r
l))tQ

,').[{

det linns ledarmar (ramn och konstruktion)l

ett flske i å eller älv, behövs alltid' uppgift

ser fängst av uppgäende el' ned'gäend'e lisk'

lingen - 
med. håv, not el' på annat sä'l't?

I fall det gäller
om reclskaPet av-

I{ur tillgår vittj-

Fig.37. Yrakfisteltör

Har det funnits för up

stående av vid. en fors
(ho, korg?, lippa)? Jäml

Känner Ni tiII bruket
och kan avstängas (äIIor

30. Känner Ni några
d.en eL ute i sjön eI. ån)

ord. för fast fiskebyggnad

Fig. 38.
Fot Ii.Karsinapator i norrländska älvar'

Ur Ikman Norrl. jakt o' fiske, s' 375'
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)

Ir(i
Fig. 37. Yrakliske (för tax) mecl stryta (a)'

- Ur Ekman Norrl' jatt o fiske' s' 381'

Har det funnits för uppgäende lisk avse'['[a hoppfisken' be-

stående av vid en fors placerad korg, slijäIho' ränna e' t['

(ho, korg?, liPPa)? Jämför fig' 39 !

Känner Ni ti[ bruket aY rännor! i vill<a

och kan avstängas (äIIor)?
30. I{änner Ni några ortnamn (namn på

den el. ute i sjön el. än) i Er trakt, i vilka

ord för fast fiskebyggnad kan tänkas ingä?

Fig. 38. Skinning. Dalarne'
Iot. ll,. Jirlorv, UIMÄ (neg. 905)'

Ångermanlancl,

Iekfisken går UPP

platser vic[ stran-
något av Er känt
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Fig. 39. Laxho' HaLland'

Ur Arrvirlsson l{alliindska laxfiskel' 1927' s' 90'

I"ig.40. 'Iina och mjärdar för nätting'
Ur Ekntn Norrl' jakt o fiske' s' 896'

E. ltliärtlar och rYSSior'

31. Yitka olika slags rniärtlar (botna' böttna' dubbe.I-

hattare, hvate, necttaråe, karse, kasse) -korg) kosja'

I"ig. 41. i
Ur

krin gelm.j ä,rc[e. kupa,
m järde, m,j ärdstock?,
stuga, pjok, r'yssia) sp

m.j ärde, st iärt, sto ck,
m järcle, stäkm j ärile, s

trutt, tunna, tyremjär,
ålkupa, åIåm) känner l

Om två el. flera old
dialekt, framhåIl då nol

OmtaIa reilskapets storl
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l'ig.41 . Sänhmjärclar. Dalarua.
ITi Frtatruren 1918, s. 87.

åIkupa, åIäm) känner Ni till?
Orn två el. flera ord mcd betydelsen 'uriärde' finnas i Er

dialekt, framhäIl dä noga betyclelseskillnaden dem emellan !

Omtala redskapets storlelr, tillverhnirg (b o eller bygga en
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mjärd.e), material (b ast,

sprötor, vid jor', (vitt) trä'

tätd.uk o. s. v.), för vilka
fishslag d.et var avsett o' s'v' !

Vad. kaII ades s j äIva mj ärd'-

stommen? Hur många voro

gjordarna el.bägarna (b and,

hogda, gjord, görd'el'
reng) stöbantI) och av vil-
ket material? KäPP §om

håller mjärden utsPänd

(sprytja)?
Nogglanna uPPgifter öns-

lias om konstruktion av och

benämning På mjärtlens in-
gång (f lå s, gimm an e,

hatt, ingadd, ingänB, in-
1op, insåg, mengaclcl,

mj ärd, sag, s av)! Hur hölIs

ingårgen utsPäntl (meil kar-
bast, sPänntråd, stilI-
band, stillbast. stråIar,
stä11eb ar d, tåt, vilI-
bast?)? Iiu eller flera in-
gängar ?

Vacl hallad es mjärdens

mellersta och bakre tlel, där

h iq.,12. .-Lr'{tlanrs-m j ä rd ar'
Ostergöt tard'

Ih },'ttaburetr 1918, s.88'

(32. Förekomrnel i E

nedgåerde å1. sorl kallas
säck eller annar tnortlnir

33. Yilka ord finnas i
med betydelsen ryssia (b ot
djuprys sj or, finnryssja
kamm a,rrys s j a, k ass e. kr
strut, Ioka, rusa, ruskz
räus a, storr;,s sj a, stru
håmma, s änkrys s ja, trr
vad.?, ålkasse, åIr';,ssj1'

Besl<riv de i Er trakt
mande red skapstyperna ocl

särskilt skillnaden mellan
redskapsorden (t. ex. melle
och I åmma)l

Omtala redskapcts sto

verkning. rnateriaJ, för villi
d.et yar avsett o. s. v.!

Fig. 44.
Ur Lundlerg Meilil.

YirI redogörelseu för r

heten bl. a. fästas på föI
Årmarnas (arrn. brät

kretsarm, kätsch, Ianc
arm) mocka, rad! skyt
antal ooh placering? Rer

i armens ytterända (arn

lisl<en samlailes (fiskhtis' fiskhå11' hus' stlut' strytt)? 
-

Placerades redskapet nere på bottnen el' pä annat sätt? PIa-

cerades ctet fritt "t' "ia en 1'a;e el' vid' ändan av en'frän stran-

tlen utlagcl stång (märIstäk) eller en ledarm av trä' nätverk

e. d. (mjärdeliige, rnjiirdestärd')? Yad kallad:*- 
1u.. 

olik'

delalna av rame 
" 

" 
(stege' stäk)? Förank-

racles mjä.-den? (mcd käx?) och hur vittja-

cles tlen? Ilacle ka)' som togs ur vid vittj-

ningen? I"lytande märl<e som visar platsen där miärden är

uttagd (vettare)? \Ijärdar som upphäugas i forsar?
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(32. Förekomrner i Er trakt ett redshap för fångst ay
neilgåerde ä1. som l<allas lana? Hur är denra ilr'ättad (nät-
säck eller aDnan anorclning)? FIur. anbririgas reclshapet?)

33. \rilka orcl linnas i Er tr-akt
med betydelsen ryssia (b ottenga rn.
djupryssjor, f innlyssja, håmma,
kammarrys sj a, k as s e. kasta, Iak-
strut, loka, rusa, ruska, ryssja,
räusa, storryssja, strut. sänk-
håmma. sänkryssja. trear.ming,
vad?, ålkasse, å1r;,ssja)?

Besl<riv de i Er trakt förclrom-
mande redskapstypcrna och framhål1
särskilt slrillrraclen mellan de olil<a
redskapsorden (t. ex. rnellan r-y s s j a
ooh håmma)l

0mtala redskapcts storlek. till-
verkning. material, för vilka fiskslag
tlet yar avsett o. s. v. I

Fig. 44. Håmma. S. Sverige.
Ur Lundbcrg Medil. rör. Svcriges fiskcrier (1888), fig. 13.

Yid redogörelsen för reilshapens cletaljer bör. uppmär.hsam-
heten bl. a. fästas på följande:

Ärmarnas (arrn. bräc1 e, ginarm. jaglrlok. iuta, J<atsa,
kretsarm, kätsch, lanclgång, landgård, laudstyre. Ied-
arrn) mocka) rad) shygarn, s öndring, tvärarm, vinge)
antal ooh placering? Redogör för flöten och siinkenl Trästav
i armens ytterända (armträ, axcI, sving)? Hade man på

s-

rh

n-

et

n-

d,

lls

,I-
I-
trI,

ll-
in-

Ia-

trn-

rrk
ika

rk-
ja-

rij-
är

)ns

ta,r

E

?,

I'ig. 43. S torrys s ja
(linnryssja). Hälsingland.
Ur Syenska lantlsuå1 19t8, s. 90.
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I

torskhus. trut, uppnot,
terhus, åke, ålhus, åIhar
ras olika nauin! Vad kalle
met? Känner Ni till ryssjc
rad trätina (kass, tina, tu
tina och dess delarl Yilad
ställning (håmmbänk, käl
ut?

Hur höIIs ryssjhroppen ur

gjordning, gärd, ring, s

det att montera ryssjgarnr
det på ryssjan en eller I

öppen eller där bågens s

tvärträ (bogde, båge, gl
rank, rånke, stol, storbå
hågar? Vad kallades clet n

l.ig. 46. 
'"fl,^iå,,

Ryssjans ingångar (gad
gIugg, in gim, ingång, ir
lycka, mj ärde, mungarr
villa)? Hur många? Beskr
för ingångsöppningen (skri1
utspänd (med gimmertåg, i
bast, miärdtråd, simmetr
bast, stiIlra, stilltråd)l

Yad l<allades det ati vitl
Hur tillgick detta? yar lil
(strutbanrl; eller hade trä1
vittjningen ?

Rerlogör slutligen för r.ed
fritt ute i sjön, vid en udde
bottnen på djupt vatten o. i

I'ig.45. Tina och tinstol' Östergöilanil'
Ur SYenska landsmål 1930, s. E7.

unclertelnen fastknutit gamla nät, en tross e' d' för att hindra

Iisken att smyga unrler (b astare, s arg, s arv, skunk' skägg'

slifs)? Hur l<allades det att knyta fast bastret vicl arrnen

(mä1a)? Hatle (mitt-)armen något slags fortsättning in i ryss-

ian (hil, mellangäng, tunga)?
Fanns d,et utanför-själva lyssjkroppen nägot slags Iörgårtl

av t. ex. nätr'äggar? Vad hette dcnna, dess öppning' sitlor och

anclra tlelar (bågnoi, fyrkant, f örgärcl, f örslag' kar' kres-

se, krets, kretsgap, kretståg, mocka, skiul)?
Benämningar pä sjäh'a ryssjkropper och dess olika r-um

(bakryssja, bahslag, barm, boläntle, bom, bomgarn'

buk?, bäIg, damm, f iskhus, f iskrum, hal s, hatt' -hus'

huvu<1, ka1v, kar, l<arts, kasse, kysil, lokskägg' mule'

mungåral) munning. mynnilgsgarn, okgarn, påse! ock-

not, rum, salong, skjut, skranh, skrov, snut' snyta' soPP'

stjärt, storgång, strunt, strut, strynta, strytt' säck'

re
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torskhus. trut, uppnot,, vatthus, vilkar, vit jankar, yt-
terhus, ähe, åIhus, åIhasse)? Omtala antalet rum och ale-

ras olika nanu! Vad kallatles lilländan, d.et innersta fiskrunr-
met? Känner Ni tiII ryssjor (håmmor) nred i lilländar place-
rad trätina (kass, tina, tut) av vidjor e. il.? Beskriv denna

tina och dess delar! Vilade den på en på bottnen lagtl trä-
ställning (hämmbänk, hälke, sto1. åkan)? Hur såg denna

ut?

Hur höIls ryssjhroppen utspänd? Av giortlar (band, gjord.
gjorrlning, gärcl, ring, såg)? Hur många? Vad kallades
det ati montora ryssjgarnet på gjordarna (skjuta)? Fanus
det på ryssjan en eller flera gjordar, vars undre sida var
öppen eller där bågens sitlor nedtill förenades av ett rakt
tvärträ (bogde, båge, glipebovda, klave, kåpa, loke,
rank, rånke, stol, storbåge)? VartiII tjänade tlylika öppna

hågar? Vad kallades det nämncla, tvärträet (oke)?

Fig 46 
'"fl,';å.*11 l1;:;ll: uppla,cl

Ryssjans ingångar (gadd, Sim, gimrnan, hatt, hund-
glugg, ingim, ingång, inhatt, insåg, mengadcl, uren-
lycka, mj ärd,e, mungal'n) sau. sav, shö1d, svalg. tut,
villa)? Hur många? Beskriv en ingång, och redogör särskilt
{ör ingångsöppningen (skrip) och för sättet att hä1la ingången
utspänd. (med gimmertåg, inbasttråd, kallbasttråd. l<ar-
bast, mjärdtråd, simmetråtI, skarbast, stillband. still-
bast, stillta, stilltråd)!

Yad kallades det att vittja en ryssia eI. hämma (rykta)?
Hur tillgick detta? Var lilländan tillknuten med ett snöre
(strutband; eller hade trätinan en propp, som togs ur vid
vittjningen ?

Redogör slutligen för reclskapets pla,cering vid strand.en eL

fritt ute i sjön, virl en udde eI. i en vik, i vattenytan eiler på

bottnen på djupt vatten o. s. v.! Yad kallades tlet att sätta

9q
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ut en ryssja i sjön? Stiillet clär den brukacle utsättas (hämm-

stärtl, sä,tter, äIdrätt)? Plzrceraile man 
1.ärj: Tttl.]::-1t*

el. fler.er tillsa,rmans (enstilling, par)? Brukade'y:*lo^l"u

ställas ut vid fasta ledarmär av ir'ä, sten etc' (ifr § 28)? Sär-

skilcla beuämningar på de stolpar (ryssiespeta' ryssjestake'

snutterstal.e; och linor (Ititta' liipare' rältartåg)' som

beliövtLes för en ryssjas utsättancle? Namn på flöten och mär-

ken (kvape, utcliggare, utLännate' vakare' vittjare'

rai"l, .ari."ri och fö"r-aukriugar' ([h]allsten' brottkvapsten'

brottstcn, ha1I, liårnt"tÅ' tt ut"tla' krabbst'en' stille-

kr,abbtr,. stivekrabb, st,öe, utliggaresterr) till en ryssia

eller hånma?

F' Ilåvar och gliPar'

34. Yilka olika siags håvar' skrapor (av nätduk) och g1i-

pa'- känne
g1ejp, gl
b äIg?, hä
håv, I ane, lim, 1iPP, malle'
sIev, stickhåv, 'å'yk'u', 

sänk9Lip' sänkhåv' sätthäv'

l,'ig. 4?. tIåvar av olika tYP er"

ur Sctrrinat Firsk etnografisk tllas' fg' lI: 110-ll5

Ifig. ,

Ur

taghäv, tj äj s, tratt,
åb ä1g?) ?

Beskriv redskapet och

las nätpåsen ? Ar clenna

gjord metl rak underkant
Med el. utan skaft eller l

Nämn, om håvarna anv

tagshåv el. att ösa upp
sump !

Vaä kallas det att fisk

kiifsa, trattning) och h
föra fram håven i vattnet
varlancle i vattnet? I(ännr

ån utbyggd trästäIlning (h
Ijus?
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I,'ig. 48. Glip. Runö.
Ur Klein Runö, s 284.

taghåv, tj äj s, tratt, undertagshåv, yad) vittj ehåv,
äb äl g?) ?

Beskriv redskapet och namngiv clcss olika delar! Vad l<al-

Ias nätpåsen? Ar denna fäst vid en ruird gjord. eI. vid en
gjord med rak unclerkant (avsedd att stryha längs bottncn)?
Med el. utan skaft eller handtag? Häv med rlraglilor?

Nämn, om hävarna användas att fånga fisk med, som uncler-
tagshåv el. att ösa upp redan förut fångacl fisk ur. t. ox. en

sump!

Yaä kallas det att fiska med håv (brögd a, glipa, håva,
kiif sa, trattning) och hur tillgår detta? Yad kallas det att
föra fram håven i vattret (stryka)? Fishar man från båt el.
vatlanrle i vattnet? Känner Ni tilI hävfiske från en i sjön el.
ån utbyggd trästäIlning (håvsäte)? Håvfiske nattetid vid töre-
Ijus?

31
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Fig. 4e. u";1,1;r_Ju"elgötlarrd'

Förekommer pulsning (pnIs a) mecl pulsstång (to c1<erstäl g)

vid fiske mecl här' el1er glip? Yacl kallas ilen person som

pulsar (rörare)'?
I"isket rireil glip rir i allmärrhet r'äsentligi olika vanligt

hävfiske. Beskliv g1ip"o och ledogör -för 
tittvägagängssättet!

Hur skrämdes fisken i glipen? Iföt vilka {isirslagi'

35. I"örekomma hä;ut eller bular för kräftfängst? Beskriv

dessa, tillhörande fliifen, rnä''-lien (r'tr'f t' tli s s a) o' s' v' ? Kräft-

fångst på arnat sätt, t. ex. med agn på spö (spi-öt) och un-

dertagshår' ?

G' Nät och nätlrinilning'

I. Nätbintlning.

36. Yilka uttrych finnas i Er trakt föi' att binita en rät-

duk (binda, bYgga)?
Hur göras o"ll. U""a*"as d'e vid nätbindning förekommalde

knutalna lbindknut, gubbk rut' laxhnut' sälhnut' tövla'

vrängselknut;? Namn pä felaktigahnutar (löpknut)? Använ-

das vid redskapstiilu'koi'g"o alltid sarnnra kr.rut eller brukas

skilda knutar till olika äniamät (tiII olika slags redskap)?

Benämniugar på mask
rnasha, omföre. sl<ottm
urask)i'Haile man någr

(band, bund)? Aro alla
eller äro t. ex. maskorna

oliha övriga maskor? I"ijr
maslror närmast telnarna
kor i niitets cI. notens sk

let för en (vigga, öha; r

a

!'ig. 50. Siälrrätsklut. a

[it Iirtollrtr

Fig. 51. Ryssjeh:
trlfter Olofsson i Svenska jordlrukot

Nät med små eller s

maska, näggbunilet nät,
mäst nät, stormäst nät,

Yad säges om en mask

ua, skrinna)? Narnn på

oxe, harpusa, insitta,
(pö1sa)? \rari består fe
knuterr maska (gallm askr

3 - Latdsmålsorkirct, l'rågelistt 3?.
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Siilan ("stolpen") i maskan (axeI' b ord' lag?' led'' Iägg'

sida, stod, stolpe, stycl, stydil, stöI)?

Yac[ menas med ett varv (bori[, falI, gIoyva,Iv, gråt-

varv, kavelf all, maskrening, omfar' slinga' varv)? Redo-

gör för innebörden av t' ex' orden f all otrh ornf ar! \rat1 inne-

f,er uttrycket nacka upp vid rätbindning?

Vadhademanförrltia"oförmaterialtillnätbind.ning?
Kunde nässlor använd'as?

Nålen (enb änd 1,, eI
dess ,lelar 1glen. näsa.
IIur benä,rnnes d.et att 1

näIen ?

Narnn på dei redskap

kan hnytes (liavel, r'örel
vred[)? Material och uts

Kniv att skiira av garr

kniv, böthniv)?
' Tr'äst:illning att hän1

bunilna ilelen av nätcluker
bindgren, bintlangre
b i n d kl yv a. Iri n d nt är'r.
vacke. bind anhr-öntj o,

mö, grein, harh, hors,
nätihäst, nätlrlynga,
clenna och cless clelar (ö

Fig. 54.

Ur Schvindt tr'in

Fig. b2. Fötsta rnaskantin*:'rJi}å:ser sYnes en clel av bincl-

Ur Fataburen 1914, s. 1ö8'

Yad kallas nätdulren (i nät eI' not) seclan det önskaile an-

talet varv färdigbundits (slinga, -slunga, str'äng)? Yad har

man för uttryck för att fästa hop två nätcluksstycken (f ara'

hymia. jrimna)i' Hur tillgick cletta arhote?

Hur benä nnes nätd'uken mellan telnarna i färdigbundna

(och skjutna) nät eller notar (baIga' balk' bosme' buk'

buss, iluk. garn, len, lin. skunh, shäk)?

37. \rilka uttryck finnas för att laga ett trasigt nät (bo?,

byggu, böta)? Vad kallas ett i nätduken rivet hål (onmyss;e'

maskbrott, ras, räs, skromma, stydel' trestydel)? Eit

lagat hål (skötbygga)? Namn på den de1 av ett nät som vicl

,"!*r"riog befinner sig mellan tjugskalmarna (f iäre)!']

38. \rilka rertskap anvä,ndas vid bind.ning och lagning av

nätduk ?
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fiffi

Fie'. 54. NätIiavlar. Fjnlancl.
Schvindt tr'iusk etlograflsk atlts, fig. II: 7C 8?

ö:)

UI
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And.ra vicl bin<lning eller

hägIe, nåcksticka, kaPPel'
lagning använtla retlskaP (hek,

slingpojke?, stadkaPPel?)?

I'ig.55. Maskbitar'
Schvintlt tr'insk etnografi sk atlas,

FinlantI.
fig. Il : 91-96'

n ät.
fiskoilling (1922) s. 293'

39. Telnen.
Yilka henämningar känner Ni till pä de kantlinor' som omge

nätd.uken i ett nät, en not, ryssJarm e' d' (boningsteln' flarn-

teln, fIåteln, flärteIn, ttOttat"' forningsteln' förtelrr'

*'rort"fr, hornteln, kollteln, latteln' lidteln' -Iik' Iik-

sim, Iilltäln, lisimme, -1omma, I öp aretäIn'' "i-:n:,a,:'"'
nederteln, racklina, reY, ränntäln' simme' slmmrng'

säiman, skackel, skott, sköI(teIn)' spaln' spelteln' stail'

stabancl, statäln, stav, stenteln' stortäIn' strintteln'
strynttäln, sträug, stöd'a, sänkteln' teI' teln' tälning?'

träd, und.erteln, överteln)?

Fig.
nfter Olofsson i Svenska

56. Olika sätt att skjuta
jorilbrukets bok' Sötvattensfiske och

fig. 136 c-g.

Fig. 57. Skjr
Ur

Lämna rroggranna ul
häll betydelseskillnaden
uppkomsten av de skild
ning på nätdukens överl

sirlor (gavelsirlor)?
Vilket material gjorc

nätredskap utan telnar
Yilket uttryck har rn

telnar (bo, bona, f ora)
skjuta, skott, sätta u

redskap (bostol)? Innr
tet att påsätta flötcn o

tyilelsen av orden skjul
Hur tillgick det atl

telnen fast vid 'r,arje, va



Fig' 57' toJ."i;;1fl,';,lll'#.' upprancr'

Lämna noggranna uppgifter om tle olika orden och fram-
håIl beiydelseskillnaden dem emellan I Förklara, om Ni kan,
uppkomsten av de skilda orilen! Hade telnen samma benäm-
ning på nätdukens överkant och unclerl<ant och på dess kort-
sid.or (gavelsidor)?

Yilket material gjordes telnarna förr av? tr'örekommer det
nätreclskap utan telnar på en eller flera sidor?

Yilket uttryck har man för arbetet att Iörse nättluken med
telnar (bo, bona, f ora, f öra, likna, rerla, sjörerIa, shackla,
skjuta, skott, sätta upp, teIna, tempra)? Härvid använt
redskap (bostol)? Innefatta rle anförrla termerna även arbe-
tet att påsätta flöten och sänken? Redogör särskilt för be-
tydelsen av orden skjuta och skott!

Hur tillgick det att ,shjuta, ett rät el. en not? I{nöts
telnen fast vjd var-je, varannan eL. t. ex. vid var fjärde maska,

I'TSKE o(



F'ig. ä8. sh jutuing av sköte' \rästerbott'e,' Hacle man något red'skap

ur syouskr tartlsuåI 1e26, s. 1? för att på telnen utmärka,

var nätslingan skulle fästas (toIk)? Sti:k: telneu rid skiutningen

in i det iivcrstl' tr'uskuu""t (vad kallades detta arbete?)' eller

rnontelailes d-en utanpä? Yad kallatles en tcln' som 1äg löst

instuchen i clet översti*utlu""'"t (1 öparetelna)? Gjordes tel-

nen fast på olika tU" 'ia oliha nätredskap? Red'ogör i så fall

noga för de olika titlvagaga'ngssätten (och vid vilka' nät' notar

etc. d.essa anväudesl tu'it'ae*itl hörande benämnirs'-ar! \rar-

ia;. fu.to, rnan olikzr' för oliha '-edskap?
Hul myohet hopshöts slingan' uär clen försägs rued telntr?

Brukade mau skjuta olika pä 
" 

it"tt ör'er och underteln (s k o tt) i

Hru mYcket oLika? Yzirför?

Förekotnmer c1et, tr'tt rnan pä en och samma nätkaut (vilkeu?)

rnouteLar två telnar? Fla tlessa i sä tall oUlil' bcniirnniilgar'

(t. cx. bonilgstel"' tott'i"gsteIn' förteln' grovtcln' 1itl-

te1n, länltäIr, sf'elno, tp" telrr' strilttelu' strvnttäln)?

LANDSNIÅLSARI(IYETS

59. Siligarl mecl 'halkar»'
Skirle,

l,utrd}erg trIecld' rör' Sveriges fiskerier

(1883), fis. 2'

el. krröts deu ej fast mer

än på ett ooh annat ställe?

Ya,d kallarles avståndet

mellan cle Punkter, där

telnen knöts fast (skott)?

l)e suören, med. vilka tel-
nen banils fast (skott)?

I"ig. G0. Skjutning av sillgaru'
deie,li. Shäne'

Ur Lrrrrrlherg \l.dd. rör' Svoiigos

liskorier (1883), lig' 1-

VartiII tjäna dessa dubb

rluken? Yilket uttryck
r.årrla viil varanclra (styl
clen övre av de båcla öv,

(med nätet) genorn holtat
spinja, spynja, stilta,
Iig. 59. \rariill tjänar d

Taga telnen av ett u

Fig. 61. La

40. Lämna uppgiftt
icke endast av nät utan

Yer och andra reilskal
vid nätbintlningen)! Rt

tryck, vilka skilja sig I
l'ig

Ur
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\rartill tjäna rlessa dubbla telnar? Hur fastgör'as de vid nät-
duken? Yilket uttryck har Ni för att fastgöra de båcla tel-
narna vid varanrh'a (styla)? Finns det i Er trakt nät, på vilka
cleu övre av de båda öveltelnarna är förenad. metl ilen anclra
(med nätet) gerom holtare eller längre vertikala snören (hank.
spinja, spynja, stilta, stint, strint, stylta, stynta)? Jfr
fig. 59. \rartill tjänar denna anordning?

Taga telnen ay ett utslitet nät (hucla en f åIe)?

Iig. 61. Lättningsreclskap. Uppland.
IIr tr'ataburen 1914, s.48.

40. Lämna uppgifter om bintlning och iordningsställande
icke endast av nät utan även ay notar, ryssior, mjärtlar, hå-
yar och andra reilskap (såvida tillvägagångssättet är olika det
virl nätbindningen)l Redogör för de hithöran<Ie ord. och ut-
tryck, vilka skilja sig från språkbruket vid nättillverkningen!

39
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4l.Konserveringoc}rfärgningavnatreclslrap.
\rilka metotler begagnade man srg av i garnla tider för att

konservera och farga oät, ,roto., ryssJol' och a.dla redskap a,

nätduk? \rn,för .r.oitn reclskapen färgas? rrärgacles aII nät-

redshap? otika ferg il;t; ili olikn'11ags 'attcn? 
\rad kal-

Iades själva arbctetitl*" 'öt-k"',täla)i 
l)et fat' bräcle e' tl'

på vilkcl rcdskapen','''""''u' (l-'rrk' brrkosask'i obbe' lel-

tol j^. lcträn"*' r"t'i'u"'*"* 
'ut.. 1::ilJ-J:,'i;[:]l;l; ;,lt

iObsclvcla' att tr1'1'li srrirrga'' ..*J .n":
l<onservering med *r;:i;"^, t"ri,rit ugloraa preparat!)

II. Nät och nätflske'

+2. Yithet eI' r'ilka orcl använclas i ll'- trakt för att be-

teckna'niit'i allmänhet (band" garn' uät' sköte o' s' \'';

jfr uppräkni'g"o ';-;ta 
i 5 +a[ 9-1rr"t 

än ett ord med bety-

clelsen 'nät' är fte't ^' B'' ange dä betydelseskilluad'enl

4S.Yilkaolikaslagsnätförekomma(baknät,bancl,b1v.
hage, blehiugsgu"' t'ot'ten^garn' t äoknät' d-raggaru'

dragnät, a,iugoti, ä'i"'ut,' fiskj,arnät' flottnät' f ösnät'

garn, gringarrl) ätt-"ut' g'i*'Lot"' gärcI' halling' ia'

j a g arn ät, k "t ga,Ä l;t"utl itutitk a' k atis s enät?' l<r abb'

kärsa, Iagn. laglät.1
lyr ht arnät. liiggu iit,
nät, n:itt jega,ln, pulsr
nät. ruggenät eJ. råg
sillnät1. s jönät,, skar
nät. shöt. sköte1, sla(
staggar"n?, stalianät,
nät, sterrnät, str.ec

Ur Conseil permanent

strängnä,t, strö, strö
ståudnät, stånggarn,
stängnät, stögarn, sti
trollgarn, tåker, täp
vångenät, viiling. värJ

Redogör för betytlels,
hålI vid skiltlrirrgen av c

naden dem emellanl

Vid beskriyningen ar

ter orn följande:
1) Orn nät för iiske av sill

I,'ig. 63.
interr. lo

!'ig.62. Skottnät'
Ur nkmar Norrl' jakt ooh

I1äIsingIancl.
lisle, s. 312
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\tid beskrivningen ay de olika rräten önshas bl. a.
tet om följande:

1 Or" ret för fiske av sill och strömrnilg, se lärmare § 4{i.

4t

att

ap t\'
. nät-

kärsa, 1agn, Iagnät. langa, Iangnät, laxekrok?. liggnät,
1;.lktarnät, 1äggniit, 1öpnät?, mansa, mocka, närcling,
nät, nättjeg{nrn, pulsniit, raJ<nät, rebbnät, resgarn, rorn_
nät. ruggenät el. råggenät, rulnpa, r.ymning, sillgarnl,
sillnätl. s jönät, sl<an snät. skatanät, skatgård, skott_
nät, sköt, skötc1, sla(g)garl. slagnät, slätgarn, slätnät,
staggarn?. stakan ät, stakegård, stengarn, stenhnrs_
nät, stennät, strechnät, strygård?, str.å, stråknät,

-!'ig. 6li. Stakanät. Norrlanil.
IIr Conseil trcrmanetrt i,torrr. pour J.exploration dc la mer. l,rtrlic. de circonstance,

13 l\ (1904), Taf. V, fis. 4.

håll vi.t skiklringen av de olika ,ättyperna frarnför allt skill-
naden dem emellan I

kal-
e. d.

I et-
.61I
och

be-

S. Y.;

betY-

, irly-
g arn)

ösnät.
ng, ia.

r abb.

uppgif-
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a) Storlelc pä niit och maskor samt sk,jutnirgen på över-
och tnrlertelnarna.

b) 1,'ör r.ilka fiskal iil varje uät särskilt avsett? - Ait olika
fiskslag fordra oljka rnashstorlck är helt natur'ligt. Men även
i auclra ayseenilc iin i fråga om ruaskstorleken skilja sig ofta
clc för olihn lisksotter (t. ex. giidda, lax, miirt. strömrning) av-'
scclda nätel. Yarpå btlro clessa olikheter?

I(änner Ni tilt nät för säl? IIur skilia sig dessa från van-
liga fiskn:it?

c) Utlarles eller kastatles (eller dlrogos?) läten i sjö eller å,

i vikar, kring vassar cller ute på flitt vatten?
11) \'ilken år'stid brukacles de olika nätleilshapen? (Om nät-

fiske i isbelagt vatten. se § 45.)

e) Yolo läten fastsatta vid i bottnen neclslagna pålar (stäl -
ja?) eller vid. i isen fastgjorda l<äppar (måra), voro de för-
arrkrade i eller under: vattenytan, eller fingo de fritt clriya om-
kling mod str-örnmen? I(ännel Ni till ,Iöpnät» ) soln geuom ringal
kuuna glida längs cn lina, sorn utspänts mellan en i en äIv
utbyggd stenkista e. d. och en päle längre rredät strömmen?

f) Nät med eller utan grimmor (gr-imma, stiit?)? Grimrna
på en eller båda siclor? Ileslrriv grirnmanl \Ial ett grimnät
skjutet likadant sour andra nät? Yar niitduken i ett grirnnät
minilre späncl (med större vå?) än i anrlra nät? Yoro såväI
grimmor som nät bodda på sarnrna teln? I,'ör vilka fiskslag
volo grimnät lärnpliga? \riika förclelal hade grimnäten fram-
för enkla nät? Är skottnåit sarnma sak som grirnnät? Har
skottnätet alltid grimmor?

g) I(iirincl t{i tilI snörpniit, som kunna hopdragas med en

i ulderkauten f äst lina (Jrastegarn, ör' jenät)? Beskliv red-
skapet ocL tillr,ägagångssättetl

h) \rilka nät larles ut errsamma och vilka lacles i ratl? Var-
för förfor rna,n hij,rvidlag olika? Hur mänga nät lades i varje
uätrad? \rad ktrllacles err sådan liicka med nät (hag(e), rak,
r'äcka, -räncle, nritgår cl, stryd;? Ha,r Ni namn på de oliira
uiiten i raclen (drålIe)? i'lglr eller repäncla i ändan av över-
telnen ellcr av båcla telnatril att samrnanknyta näten i en
näträcka med (banc[, bässuing. mes, sruit, smält, tamp,

tams)? Hur såg denna.

lltt sarnmanbinda niiten r
Iiör'el<oln mer: nätliiggni

på clenna och dess oliha d

hästsiro, juta, 1<roli, m<

i) \rilka olika slags

(akast?, boi(e), buskva
bel, ,lyp j", enkoll
fla(n), flar(n), flarr
kurra, floti?, ftu. fIå(r
flår'. ilii, lläde. tlrir
flöe, fIöi e?, f Iöj tc?, fIöt
kabb(e), lrap(p)e, klaLi
hlubb(a), kokko?, holl
hor)<epi cka, kort?, kub
huppo, hvape, Inugstir
ka, lattra?, lippo. nät
kulor, niithall, nätkun

Ifig. 65
nfter Olofsson i Sveus}a t'orilltru}t

näyerhnola, näverp iila
pollra. pulka, pullo,
skölva, stör, tulI. tu1
vettare, littre, åIJ, iir,

Omtala för varje enst
skapet tjänar att hålla nr

tenytan ?) clier om cless

nätet finnes utlagt! Om
och var dct fastgöles (r

fastgiort snöre?)! 01ika
nät ?
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tams)? Hur såg denna ögla eller äncla ut? Yad kallas dct
rtt sarnmanbinda niiten i en niitrad (iama)t

Iiör'ehommcr nätliiggning rncd en i krolr böjd riitrad? Namr
på clenna och iless olil<a clelat. landarm. lirok o. d. (ar-rn, går'd,
hästsko, juta, krolr, mocka)? Jämför fig.66,67!

i) Yilka olika slags flöten och nåitmiirken förekomma
(ahast?, b oi(e), buskvarde, clobb(a), dobbel, clubb, dub_
bel. dypj", elkolla,
fla(u), flar(n), flarn-
kurra. floti?, f1u. f1å(n).
fIår, flä, fIäde, fJiir?,
f1öe, fIöj e?, f 1öj te?, f1öte,
habb(e), l<ap(p)e, k1abb,
klubb(a), hokko?, holla,
korl<epicka, kort?, kubb,
kupp o, Jtvap c, I au gsti c-
ka, lattla?, lippo. niiti-
kuIol, niithall, näthung,

l'ig. 6.t. Nät mecl rär,erl[öte och
nätstioka. VästeL.botterr.
flr Svonska llIilsuil ll]2G, s :t[iw.

Fjg.65 Flrjten av naver:.
Ifter Olofsson i Syenska jorcllrukets boJi, Sötvattcusfislie 0clr liskodling (1g22), s.29b.

fig. 1BG a, b

omtala för varje enshilt ord, orn det cliirmecl avseclcla rec[-
skapet tjänar att hälla nätet ,ppe i vatt,et (i eller under yat-
tenytan?) eller om dess huvudsakliga uppgift är. att visa var
nätet finnes utlagtl omtala material och utseende samt hu.
och va,r det fastgöres (di'ekt vid nätet eller vid ett i ,ätet
fastgjort snöre?)! oliha slags fiöten och märken för skilda
nät ?

.a

II

,a

l-

t-

iI'

?

a

,t

,t

r1

n

e
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tl

tt
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j) Aro alla nät försedda med sänhen? Redogör för och
namngiv de olil<a slags nätsä,nhen och nätankaren, som före-
honrna (ankare, bly, bunan, bunn, bunnare, dragg,
clrägge, cluppsten, gensten, gummare) gummsten. ha11,
ha1le, hila, horn, -häll, kott, krabba, nä,tjäln, näver-
prlng) pungr pungsänke. näverston, plump?, påse, rep-
sten, skräppa. sten, stöstan, stenflarn, sugga?, sylke?,
sänke, taslia, tylgsel, äll)?

Yad kallas det att sätta pfi sälken på nätet (boning, kvä-
va)? Hur fastgöras sänkena (netl S€tr, hallbancl, hank,

I'ig.66. Laxnät rretl hrok.
HälsiDqlanal.

[Ir Sveris]ll liruclsmi"rl 191i-1, s.29.

anuat rnaterial ! Sänken in-
l<uttna i näver eller tygpå-
snr:?

Fig. 6l

Ur Arrvidsson

nätts, shott, stal<estå
betydelser clessa ord ha

Av särskilt intresse i
omkring våssar. Yisa r

nätkast ! Yilka nät anr

mor? I(änner Ni till riä
hjälp av Iånga stäuger
urholkad träkloss e. d. (k
kallades detta fiske ?

Yid vilka nät{isken för

kom pulsning (forka, för
fIåjga,1ynta, köra, pr
ka, plumsning, pulr
pums a, puns a, *skjut
skrämma, stria, stt
tockra, tyrva, vasa?, v
sing?)? Hur såg pulsstår
on ut, och vad hade den i
benämning (bitjel?, f or

kiinsa, smöja)? Att La

bort sänkena från niitet
;r---'*--== (Iunna)? Nämrr orn sän-I tb->

;-f' kela är'o av ster, lera cller

44. Yilhet eller vil [<a uttlycli linnas f ör att flska metl nät
ocli för att Jiigga ellel kasta ut näten i sjön (draga, clriva,
Iagna, Iynta, lägga, Iägga på langen, näcka, nättja,
skottnäcka, skottlättia, snärja?, stänga, stöIa?, sätta,
täppa, yarpa. vasa, vinga, vraka)? Yad ät det för skill-
nail rne]lan förehommande uttlyck (avse de t. ex. olika slags

nät, olika slags fiskeplats, shilcla lillvägagångssätt?)? Iriska
niecl för ström och vinil drivande nät (clriva, vraka, vräka)?

Yad hallas varje utkastande (rhast») av ett nät, och vad
kallas platsen i sjön, c1är nätet kastzr,s eller 1ägges (brö stkast,
dlev, kast, lagn, 1ägge, nätIäge, nättjelag, nättjeskott,

ti'-..

.A-- .--e-. -.--4------.-e-.-----e-- li}
&'

67. Nät rnecl nocka (utla,gt under isen). Yästerbotter.
Ilr Syenska landsmå1 1926, s. 37.
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tr'lg. {38. Laxsätt. }Iallanil.
Ur Ärniclsson I{alliitrdska lrxfisker, lg2?, s.10.

nätts, shott, stal<estå,d?, strandsätt?)? Omtala de olika
betydelser dessa orcl hal

av särskilt iutresse äro uppgifter om nätfisr<et i vikar ocrr
omkring vassar. Yisa med en ritning for,me, av ett sådant
nätkastl vilka nät användes härtil? Med elrer utan grim-
mor? Känner Ni till nätfisrr.., där näten .tskj.tits i siön-rned
hjälp av långa stänger (n ätt j e s t å, g). r,ill<a st,ckos i, i e,
urholl<ad träkloss e. rI. (kabbe, ännarrabbe) i nätända,? vad
kallades detta fiske?

Vid vilka nätfisken före-
kom pulsning (forka, fösa,
fIåjga, lynta, köra, pal-
ka, plumsning, puIsa,
pumsa, punsa, *skjuta?,
skrämma, stria, stry,
tockra, tyrva, vasa?, vå-
sing?)? Hur såg pulsstång-
en ut, och vail hade den för
benämning (bitjel?, f ork,

rch

Ie-

)D!

]I,
I-
p-
e?.

ri-

rk,

ta

,et

n-

.er

11-

å-

ät
4,,

a,

ar

t1-

gs

ka

)?

tu

rt,

,t,

Fig.69. Fiske mecl pulsnät. Vid
utläggningen och pulsningen rör sig bå_
ten i den riktnirg pilarna visa. tr'inlancl.
Ur Schvinilt tr'insk etnografisk ailas, flg. II: 10g.

4r,



46 I,ANDS}TÅLSARI(I\TETS T'RÅGEI,ISTA 3?

l<iirvel?. lyutkluns, uäckstang, nättjeroiler, puls, puls-
stång. pulsstöt. pulstärvel. pump) pllns) pust, strygärcl,
strvstång, tarvel, tocl<e11stång), tolv, tyrvel. tärve1,
vå1'p1)urnll)? FIar man brukat skrämma lisken mot näten på

Irig.70. Puls för skottnätsfishe.
Ur SL'andinavr'ens fiskrr, 1 (1836), pl. C., fig. 6

tr'ig. 71. Puls för nät- ellel notfiske. Finlanil.
Ur Schvindt Finsk etnografisk rt)as, fig. II: 11g

arnat sätt, t. ex. rned ålorna, geronl att kasta stenar i vatt-
ret) genom att r.ada omkring i vattnet eller t. ex. genom att
dra,gga rned er töurrrska (sopa)? - I{unde man vial pulsfiske
atlv;[,ndå sår,ä,] enkla nät som grimrrät?

\rac1 kallas clet att vittja ett uät (Ieta, nackå, nättia, se
at uul) vittja)? Att ploo)<a fisken ur.nätet (bela, reda av)?
Tas näten i lancl varje gång de vittjas?

Uttrvck för att ta, upp rä,ten ur" siön (clraga. halsa, hamna.
nacha. vitt.j a)? Iiedskap i båtkanten att hala in nätet över
(kaveJ, Iiita, str"änghalare. striinghäst)? Järnför fig. 72

liedskap att dragga efter ett för:.lorat nät med (dragg,
dliigg(e). il, klabba, kraf s, krake?, hläcka. lrara, plump?,
röva,re?, socken, socknedrägg)?

Nii,tsticka som lnan trär upp (hämta. nacka, nappa) nä-
tet på (klyft, nachsticrhå, nappstioka. necksticka?. nät-w& nallp are, nätsticha, split,

splitta, spritt, sti cka)? Brä-
i[e. korg, ]åda c. cl. att lägga
rlpp nätet på (garnhänta,
hanklöp?, skjobba, tlurn-
ma, rranna)?

I

45. Besl<riv. hur rrii
\rad kallas detta fisk

lynta, lyntuing, r,ach1
Yilken is var lämpligast,

Nätliske då rnan rned
Yad kallades platsen

olika vaharna (brunn, v

Benärnningar på cle r
stång sorn skijts fr.aur.

rlragg, o. s. y.; jfr § 51)

qc.c.c-c.

Iig.73. Sköte. a smä,I

tl sl
Ur

46. t'iske med sköta
Hur benämndes de di

bång. garn, lanclsski
shånegarn, sköt, sl<öta
de sig en sköte eller ett
grimmor (grimsköte)?

Yad kallades det at
(iIriva, drev, rak, räli
platsen i sjön där man
sillsättestä1Ie, skötha

Har det någonsin föl
ensamma ? Varför lägga:
sammanbundna länkar?

Fig. 72. Rulle att hala upp skötar
över. tIälsinglancl.

Ilr Srenska landsmål 1913, s.17 (fig. 28).
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45. Beskriv, hur nittfiske under isen tillgår!
Yad kallas detta fiske (brånga,, isbråhuing, luntnilg?,

1ynta, lyntning, r'ackfiske)? \Iad för slags uät anviindes?

Vilken is var lämpligast?
Nätfiske då rnan rned båten bröt en riinna i iseu (brånga)?
Vad kallades platsen, där man lade ut näten? Namn på de

olika vakarna (brunn, vak, rafsval< o. s. v.; jfr § 51)?

Benämningar på d.e vid isfiskei aur,änila red.skapen (rach-
stång som sköts fram, raohades. under isen; rafs, slags
d.ragg, o. s. Y.; jfr § 51)?

Fig.

c.c.c,cc.
Sköte. a smäIta, a-a stolteln, b småte1n, c skötstenar,

d smältsten. Upplancl.
Ur I'ataburen 191,1, s.3?.

46. l'iske med skötar, sillgarn.
Hur benämndes de därvid anväuda niiten (blekingsgafrr,

bång. garn, landssl<öte?, sillgarn, sillgård, sillnät.
skånegarn, sköt, slröta. sköte, fsr,. r,antegarn)? FIur skil-
de sig en sköte eller ett sillgaln fr'ån övriga nä,t? Sköte med
grimmor (grimsl<öte)?

Yad kallades det att fiska mecl sill- och strömrningsnät
(tIriva, c[rev, rak, räk, sätta, vraka, vräka)? Narnn på

platsen i sjön ilär man brukad.e lägga ut näten (si11ståri[,
sills ättestälIe, sk iithav)?

Har det någonsin förekommit. att sl<ötar (sillgaln) Iagts ut
ensamrna? Varför läggas just skötarua (siLigalnen) ut i lårga,
sammanbundna 1änkar? Hur många nät i en sådan ratl? Yad

47I
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kallas en i sjön utlagcl rad aY skötar (sillgarn) (1agn, Iänga,
Iänl<, Iev) skiinga, slynga. slärl ga, ståndslänga, sätta,
varpa, värpa)?

I"ig. 74 76' Skiitsättningar:. Hälsiriglanil'
Lrr svensl<r lrndsmål 1913, s. 18 f. (fig. 33-35)'

Har Ni namn på de olilra näten i er sådan räcka (eke-
garn, förla,uPare,.i äck, kvejutla, liö1, lrump, skarvshöt,
skift, shötgarn, stamgarn, stLlmp, siäcl a)?

I{ur samrnanhintlas de? Genom en ögla ellcr repä'nda (band,

grirntn a, isl a g, lrnl'tb an tl, k nyt s eI, meII al tlräkt, smä1t(a)'

suyta,, stinta, stropp, tarnll, ögla, öreband')? Br'rndos skö-

tarna samman såvä1 vicl ijver- sorn trnilertelnen? Yad kallades

<}et att samrnailknyta galneu i cn 1änk (fära, Iäcka. naja,
nästa, raia)? Att förlänga en näilänl< genorn att knyta till
ännu ett ga.-n?

I{änner Ni till namn pä sköte eller skötrad, som förank-

rats blott i ena iindan (fIagga, slingersl<öte, slinka)?
Namn på i hroh satt shötracl e1ler pä delar av denna (hctsa,

krok, krokshöt, kroua, 1ägg, mooka, P-krok, sexa, steg,

svängkrok)? n{otsats: rahsköte, rätskiit?
Namn på slrötar och sillgarn efter längden, tljupet och mash-

storleken (endyfting, fyrahundring, d-ubbe11äugn(ing),
dubbellängding, rumsköte, tredyfting, ångsköte)?

Irjg.77. Märken och fl
Ur Svenslin

Narnn pir, garr rilkar
ner. t. ex. ä,ulior, eller
gancle lejda persoler' (f

Namn efter gnrnens
stycke ner i lattnet (b e

Namngiv cle tjll en i

kena (brill, b iildatr'ä,
halsare, huncl, hussto
kinko, l<1abb, klurn.
kuttin g, lcte, linklålr
mc.j vålar', nriflrlrr. ni
räiropollal, skog?, s

slabblyhta, stock?. s,

pakobb, svissale, sät
goals, valde. \,åtuslå
olika fliitenas och mär'k,

Yrd kallas sänkena
en silluätsläu)r (gumms
sten, iIare, hrabba, kr
kula, skötstel, smält
Äro de fastgjolda vid n
på r,arje gång nätet sl

sätta på sänkena (stenr
Namn på de till en r

linorna teItelr'ä nning
bolina. rumpelina.
sättre, sträckband, st
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I,'ig.7?. Märken och f1öten till en skötsättnirig. Hälsingland.
Ur Svcnskir l:rnilsmål tgtl. s. 16 (fig.22 2b).

Namn på garn vilkas fångst tillföIl vissa bestämd& perso-
ner' t. ex. ii.lior, eller som t. ex. a,viindes ay i lisket crelta-
gandc lc.jda personer' (f örahalling, halling)?

Namn cfter galnens placerilg r-id bottnen, i ytan eller ett
stycl<e ner i vattnet (b agg, dränlrer. f lottkrok)?

Namngiv de till sn sjllllii+qr;'rlr lrnhövliga flötena och mär-
kena (brill, bii rdaträ. rl .r;r ii ,ii_rrr.11et, flarnäver. flicka,
halsale, hunil, husstook, hålstock, hilrnflån, ilar, kagge,
kinko, klabli, J<1urn, l<Iurnp. klåm, hobb(e), kubbläta,
kutting, 1ete, linklåbba, lyktboj, lätc, lätta, lättflasha,
mojvålar', miflar.u, niibbvåla, pirnpa. pipetunna, plick,
räkopolrir,t', skog?, shäIldobb, sl<äJ1r,åIa, skötkIocka,
slabblykta, stock?. stång?, -stöda, stöilare, stö1, svip-
pakobb, svissare, sättjale. unilerkast, r,ahare, vahare-
goals, varde. vatuslag. vinkarc. våte)l Reclogör för- dc
oliha flrjtenas och mär,kenas uppgift och utseenclel

\rad lrallas siinkena och föranlo.iugarna iitt ett sillnät eller
en sillnätslärrk (gurnmsten, haIl, hallarc, hailberg, hall-
sten, ilalc, krabb a, l<r.abb sten. kr.äckla,
kuIa, skötsten, smältsten, ut,ränning)?
Äro de fastgjor.da vid nätet, eller knytas de
på valje g:ing niitet shall utläggas ? Att
sätt:r på sänkena (sten a)?

Namn på de till en sillnätstänh hörande
linorna (efter:r'änning, re, redskap, ri-
b olina. rumpeJ ina. s ej sing, sp ek?,
sättre, strächband, sträng, utränning)?

I'ig. 78. Krabba att
förankla skötal rned.

Hälsinglanil.
IIr Srersla landsmåt 1glB,

s. 17 (fig B0).

49
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H. Notar.

47. Vad är rlet för skillnad, anser Ni, mellan ett nät och
en not? Kan orrlet nät använrlas. i bet. 'not'? Känner Ni
till nät, som d.ragas som en not och i vilka man alltså ej hu-
vud.sakligen avser att fånga fisken i maskorna utan i stäIlet
ati lyfta upp rlen på land el. i båten, liggantle på (i) nät<luken
(dragnät, strömgarn)?

48. Yilket orrl användes i Er trakt i betyilelsen not (t. ex.

not, vad, vata, o, err4, kollr, kuIIet, påse, strö)? Ange,
yarl orclen heta i bestämd form och i flertal! Om mer än ott
orrl för 'not' är känt av Er, önskas noggrenna, uppgifter om
betyclelseskillnatlen (t. ex. mellan not och varl).

49. Vilka olika slags notar förekomma (t. ex. betesnot,
bonot, borrlnot?, bynot, byxnot, iljupena, djupnot, drag-
garn, tlragkolk, dragnät, ilragvad., tlrivgarn, rIämpnot,
eckelnot, ena, eDare, fIorlnot, fIötnot, gemmensnot,
glipnot?, glonot, glännot, grannot, gräsnot, gånggarn,
gåugkoIk, hallanot?, hobälg?, hällanot?, ia, isnot, kas-
tenot, kilnot, kolk(not), kronot, kullet, kuIt, kussevai[,
käppenot, kärrnot, Iag(n)not, Ian?, lanrIena, landnot,
land.vacI, Iangtonot. lausnot, IiIInot, Iuknot, Iångtöge-
not, not, notegård?, o, plumpnot, pulsnot, pylnot?, påse,
pämpnot, rensnot, repnot, ringnot, roms (rums), rum-
not, rumpulk, -rusa?, ryssnot, segelnot, oegelo, sjö-
tIämparenot, skjutnot, skravelnot, skunknot, slarvnot,
slimpa, smånot, snogg, snurreyad, snörpnot, suörpvai[,
sommarnot, spillernot, spiralnot, sp j aInot, stennot,
stenena, stornöt, strö, strömgarn, strömnot, strönot,
ståniIkoIk, stötnot, svepnot, säeknot, tobisnot, tokert,
torvnot. träsknot, tögger, vaiI, vadnot, vata, yarprot,
vicknot, viknot, vincluot, vingelhage, vädling, väling,
åbä1g, åtlalsnot, å(r)snot, örarenot?, örnot)?

Beskriv de i Er trakt förekommande nottyperna, och fram-
häll skillnaden dem emellau (t. ex. mellan bonot, clämpnot,
eckelnot, ona, gemmensnot, kolknot, Iangtenot, o, ring-

I'ig. ?9. Yintern
I : botten, b : kil, c == gera,
h - mittimärk, i: Iörsta märk,

sten

Teckn. a

I'ig. 80. L ancln ot

a : lrugghortret, b : htgget, c =
4: kalvskiva,5: fulldjup, (i =

I bågstriingar, 10 : Iåge, I

Ur Nord. mus.

not, skjutnot, strö, l

så försök förklara, va

langtenot o. s. v.!
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Ii'ig. 79. Yinternot, ena armen och kilen. Upplaucl.

I : botten, b : kil, c .: gera, d - kilslätte, e : flan, f : sista mårk, g : täInskott,
h-mittimärk,i:förstamärt,;-skolvlätte,k-skolvtråtI,1:skolrtåg,m:skolv-

ster, n : skolvPinne, o : tög

Teckn. ay J. ltrestin i ULMÄ 3268, B. 46.

Fig. 80. Lanclnot mecl »bågar», en tög och »notkrycka».
Ostergötland.

a.._htgghqrnet,b:hugget,s..:kalvslingor,1:snutte,2:melltrnkalv,3:storliftly,
4 : katvskiya, S - frlldjup, {i : anilrr mellaniljup, T - förslt mellandjup, S 

- }ågiljup,
0 - båsstriinsar, t0: rrr",ge, ,lu:_r,riäi"11 ;1?"1;.r*: notakrycka, 14: sänke,r,

Ur Noril. mus. atkiv, ntnol. undersökn. nr 2796, fig.3.

not, skjutnot, strö, tohert, tögger o. s. y.)! Om kan,
så försök förklara, valför det heter b onot, gemmensn ot)
langtenot o. s.
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\rirl beskrivningen ay tle olika notarna öuskas bI. a. upp-
gifter om följancle:

a) Storleken ocir materialet. - I(änner Ni till notar av
aunat material än nätduk? Har man t. ex. notat betesfisk med
sammanbundna björ'kar, sorlr dragits fram på Iånggr.unt vatten
(no. lovvad)?

b) I,'ör vilka fiskar var noten sälsl<ilt avsedd.?
c) Utlad.es eI. drogs noter i sjö el. å. i vikal el. ute på

fritt vattcn?
d) Drogs noten för hancl, meil vindspel, med hästar, med

bätar? I(änner Ni tilt notdräht. clär de fishande uncler drag-
ningen gingo ute i vattnet (benärnning?)? Not som skjutes ut
i vattnot med en stång?

e) Lades noten ut flån stranclen eller från båtar utc på
fritt vatten? Hur mänga bätar och hur rnånga man i varje?

f1 Drogs noten upp i båt el. på stranden?
g)Var noten försecld med snörpanor.dning (ripp, sköI. sköI-

teln) vid den undre telnen att sniirpa hop (skiir.a) noten medl
h) Brukade man pulsa (forka, fösa, plumsning, pulsa,

pumsa, punsa, räclda ay, torya, tyrva) vicl notdragningen,
och hur tillgick i så fall detta? Hur såg det därvid använcla
redskapet ut (bickel, bissel, bitjel, bukul, forg, f or1r, kör-
yeI, näckstang, notspalr, pikkä1, pinkel, poms, puIs,
pulsklubba, pulsstång, pulsstöt, pulstärvel, pump, puns,
pust, pyttel, pytteJ kringln, stakpålr, strygård, strystång,
su11s, talvel, tocher, torv, tyrrel, tär.vcl, r,råle)? Har
man brukat skrämrna fisl<en i noten på annat sätt, t. ex. genom att
kasta stenar i vattnet eller genom att vada omkring i vattnet?

i) Yilken årstid notacle man? \rad för slags is var Jämp-
ligast för vinternotning?

j) Hatle noten särskiltl kalv (kalv, kil, påse, strut
o. s. y.; jfr nedan)? Yad hacle l<alven fiir uppgift? Om no-
ten ej hade någon kalv, på vilket sätt skilde den sig rlå från
ett vanligt nät? Och hur bar rnan sig då åt för att få upp
fisken? l'inns det notar utan halv men i stäIlet med en svag
utbuktuing på rnitten, tjänande s&mma syfte som den egentJiga
kalven? Yad kallas en såclan utbuhtning (buss, skunk, vå)?

5( ad

I

I

I

l

3t'6n
Fig.81. ltlit

Teckn. I

k) Redogör för' och

och på de olil<a nätdt
ooh l<alv (ahterrot, a

bo1teu, botlorrsliIrg:
-far, fornskott, fiskg
f ramnot, fyrskott, f ii

gin, hogg. hugg, hrrg
järe, jöIp, -ka1e?, k

korsfiä1, kove, kupp
kätsch, lott, Iov(r)ä
djup, mellanslinga, r
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il;i'ffJl; .Ion'o"u

k) Redogör för och ange beniinruirrgar-na, på notens tlelar
och på de olil<a nätdul<sbitar, soln irgä i uotcns armar, hugg
och halv (ahternot, annslrott, bakdel, bakrnau, balk(e),
botten, bottenslinga, bågdjup, lir'öst, brösträt, -djop,
-far, fomskott, fiskgal, fishgalle, fiskkaie, fjäder, -fjä1,
framnot, fyrshott, f ör'hläde, fulldjrp, gen, genbalk, gere,
gin, hogg, hugg, huggslinga, hällslinga, jeläxen, jerkil,
järe, jöIp, -haie ?, kårå1, kalsnot, ka1v, hassp jäIor, hiI,
korsfjä1, kove, kupp, kvere, kverstycke, kärsa, kässja?,
kätsch, 1ott, 1ov(r)änuing, lyft(e), lösgaln, mel, me11an-
djup, meIIanslinga, rnittelnot, notslrolva, nässlott, påse,

77an
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pärå, rackenät, racksling'a, ranJr, res, resbröst, rip,
-rornpa, ränk, skaokelshott, slrid, sholv(a), skolvnot,
skott, skottkil, sl<rämgarn, shutrk, skunkger, skölballr,
sköIva, slcörd, sJinga, -slynga, srorJr, snutta, splönn_
ger, stenhugg, stlut, sträut, stängnlit, stöpuot, sr,äug_
arm, säc.k, sättnot, tenfar, trcskott, tr.ånglot, tätnot,
vinge, vändnot, ytslinga, älm, ör)l

orntala nogi., i vilka bitar' (sringor) ,otcruken är incr..r ad!
Auge, hur. rnycket av noten som hugget, briistet, me1et,
skotteu, h'ererr gerer o. s. y. ornfattal De olika småcle_
la'nas forrn åskädliggöres bäst gcrom err enkel pla.rit.ing av
noteu (eI. en riothalva). Orntala om rnöiligt ocl<så, vad de
olika riit'bitalna tjii,ra till och,arför de ha fått clen fo.n «le hal

Näl note, tillverkas, göres då var. och e. av tlc olika sli,-
go,nrr för sig? Av olika pelso.er'? vad hallas sammansätt-
ningsfogen, skarven tnellan de olil<a bitarna (ev, f ar)? yad
kallas clet att sammanfoga de olika bitarna till en hel not
(eva, fara)?

Tömmes notl<alven genorn ett ]rål (snåttra), som under
clragningen är hopknutet rnecl ett suöre (gilttb and) ? Att
tömma kalven (skynka)?

1) Yad kallas cle trästyckcn el. rle 1inor (»notracken») i
notannarnas ändal, i vill<a dragtågen äro fästade (axel, bog,
båge, bän, gajlaxel, geIa, geläx, gen, geuträ, gin_
axe1, ginträ, gir.axel, gärd, gärdträ, gässtake, harvel,

Fig.82. Notarm och
notra.ck (genträ).

H äls iri gla n d.
llr Syens\a landsmål 1918, s. 26.

hugge, häI1a, kavel, klobanil, kve-
r€, kverkappel,1ekan, ok, oxe,
rack(a), rephä1, skackel, skalm,
skarm, skå1vor, slag, spagel, stad-
)ina, stav, trä)?

Redogör f ör material och form !

Hur görcs tögen fast, i en ögla (smält),
i ett lekand eller på annat sätt (sax)?
Tjänstgör rackanordningen både som
tögfäste och att bära noten på? Namn-
giv rackens delar (kerm, lekan, 1e-
hale, skallrp)l

Fig.83. Notgela och

u. ro,o. l'

m) Benämningar på,

ända (dragar:m, clragr
inlol, kverlina, kve
r€p, rey, -rodd?, sin
detög, sträng, tåg, tr

Matelial och längtl
ellet med skrämanorcln
undan, t. ex. trästickr
sticka)? Tjuga i båt
(micka)?

Redskap att vinila r

käling, käring, kässj
käring, sula, tågkry<
för hur t. ex. en sula

n) Namn på flöten
Vad kallades de fli

hogg och kalv (akasr
drornpel, fiö1, fla(n),
fIäträ, flöje?, fIöte,
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l-ig.83. Notgela och sule mecl tög. I armens ä,nda flöte och
holnsänke. Yärm1ancl.

Ur Nord. mus, arkiv, ntnol. und.ersökn. nr 3099.

m) Benämningar på de tlragrep som äro fästade i armens

iinda (ilragarm, dragsimme?, d,ragtög, drätt, gen, genrep,
inron, kverlina, kvesa, lapprep, lunt,1ösare, pastö9,
r€p, rev, -rodd?, simme, s1ängtög, sIättög, sna§t, spil-
detög, sträng, tåg, tög, töm, utron)?

Material och längd.? Voro tögarna försedda meal flöten
eller med. skrämanorilringar) för att fisken ej skulle kunna fly
undan, t. ex. trästickor, halmtappar (käpp, spiIlra, spil,
sticka)? Tiuga i båtaktern, vari tögen vitl d.raguing iöpte
(micka)?

Redskap att vinda upp (härva) tögarna på (kesi, krycka,
käling, käring, kässja, notkrack, notkrycka, pase, rep-
käring, sula, tågkrycka)? Hur såg retlskapet ut? Redogör

för hur t. ex. en sula använilesl (Jäniför fig.83,84,851)
n) Namn på flöten och sänken:
Vad kallades cle flöten och märken, som sutto pä arrnar,

hrgg och kalv (akast?, blarle, bräd.e, bräclsa, bräIIs,
rlrompel, fiö1, fla(n), flar(n), f1ä(n), f1år, f1åkape, flär?,
f1äträ, flöje?, flöte, fräI, fåge1, fögger, gubbe, hrgg-
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l'ig.84. Notarrnens äuila oclL rrottögen. llilden visar hur tösen
är upplagcl på en klave (till värstor') och hur clen är fästad vid rackerr.

I)enna är på unclersidarL Iör'sedcl rnecl järntrissrr,. 1)alarua.

Iot. Hirll N. trfattsson, ULIlrt 5982, s. 64.

kIabb, huggskiva, huvuilf1å, kalvbr'äde, l<aIvske, kåp(p)e,
kilbräde, kilklåbb, kilsl<iva, Irlockrrrc, l{lubb(a), kokko?,
kort?, krache, k.-åka, kung, lattra?. mä,rhc, rnärhflan,
notb1älka, notclliitt, notvår'd, päser perI'o, sliic[a, skiva,
skubba, styrkaII, tubur, vål(are, vån, änflåra)?

Vilka av dessa hacle till uppgift att hålIa noter 1lpl)e? \ritka
tjänacle cläremot dct syftet ntt t. ex. utmiirl<a halvers eI. hug-
gets 1äge i vattnet ellcr att t.jänstgöra som dragmärken vid
armarras ind.-agniug? IIur sågo dc olikzr flötcna och miirkenn

ut? Av vilket ,rnatelial?
I,'unnos miir'kcn (skår') på vissa, flö-

teu för' att augiva ägaten?
Hacle manvid notuin g i mörkerr ågon

IJi i"?._.^"rir-,1;il"? anordning, var.isenom rnan kunde yeta,

ur syenska ranirsmål 1918, s. 2?. yar t. cx, struten befann sig (Iäuk)?

I vilhel utsträcknini
hall:ides clessa (ga1t,
horsholr, kupp, lod,
ster, sten, stenflarrr,
Matelial och placerirg

I,'ig. 86. Yildstol nietl
Ilälsinglancl.

Ur Årwidsson Strömmingsliske,

50. Yilha uttlyck
not (bonota, draga,
sYepa, Yara i note[,

\Iad kallas det att l
sätta ut)? Att clra r

(barma,, bussning, j

skuuka, såta, ta i la
hallades det att lägga
el. på strauclcn, så a

hugga) l
ArväDilas vid notdr

uotstol, spel, tunntr,
andra dragretlskap (d
seljer, dr'ättseljor, f ä

Beskriv clessa leclskap
\rilha uttryok kärur

tl r'ä9, dräkt, dr'äil,
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I vilken utsträckning var noten försedd rned sänken? \rad
l<nllades clessa (gaIt, hugg, kalv, halvshorn, hasshorn,
holshor-n, kupll, loil, punnare, pung, pus, pårssa, rack-
sten, stel, stenf I ar'rI, §ugga?, s;,1ks?, siinhe, taska, älI)?
Nlatelial och placering? IIul voro de fastgjorda vid telnen?

b7

f ig. 86. Yil ilstol mecl tög.
Hälsiuglancl.

Ur Åryidsson Strömmingsfiske, s. 48,

I,'ig. 87. Spiralnotens hopdrag-
ning. Yästerbotten.

Ur Ikman Norrlauds jakt o. fiske, s, 315.

50. Yilha uttlyck användas i Er trakt för att flska metl
not (bonota, draga, i[ämpa, kolka, hulda, nota, röta,
svepä, vala i noten eI. i notstrander)?

\iad kallas dct att 1ägga ut (i) noten i sjön (giva i, hänta,
sätta ut)? Att ilra upp den på land, på isen eI. i båter
(l'rarrna, bussning, java, jä1pa, locka,.luka, traoha iu,
shuuka, såta, ta i lald, varpa, öra, örj a, örning)? \racl
kallades det att lägga upp notcli i en hög i båten, på l<älken
eI. på stlanden, så att den låg färdig för nästa vårp (alå,
hugga)?

Arviiuclas vid notdlaglirgen rintlspel (hräckla, kriinka,
uotstol, spel, tunna, virnpa, vind, yinr[a, viuclstol) eller
andra dragredskap (11r'ag'bälte, rllagok, ilragsele, clrag-
sel,j er, drättseljor, fänsle, handshar, vantar', Iäms, stäv)?
tieskriv dessa lcilskap! Vid vilka notfiskcn voro de i bruh?

\rilha uttryok l<änner Ni för notyarp (djupvarp, drag,
clr'äg, dr'äkt, drätt, -dröje, ehlevarp, kast, l<edjevarp,
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tr'ig. 88. Noten drage s" i lancl. Ångermanlanil.- Fot. u. -Nodin i Fiån Ädalsbygder. 1929. s. 47

Ur

lJ
I

- - - -.,|
! ' ,. r. , 1.

Fig.89. Kilnot.
Hallancl.

Årwiilsson IIall. laxtisken,
1927, s. 21.

kroe, Ianclyarp, -Iänne, notloma, not-
Yarp, påIvarp, sIösare, spitYarP,
stäng, sätt, Yarp)? Betytla de av Er
kända orrlen 'ett uthastantle ay noten'
eller 'platsen där man kastar ut noten',
eller kunna de ha båda ilessa betydelser?
Har man något uttryck för' 'varp utan
fångst' (bom, gubbe, sIagYarp, slak=
Yarp)? Stenigt Yarp (hål1häst,)?

Brukaile man risa telnarna, för att tle
ej skulle skära ner sig i bottnen, eller
fastna, i dess ojämnheter? Försåg man
undertelnen med. trärulle, nottris s a eller
hjul, för att rlen ej slrulle skära ner sig
i bottnen? Vad kallades en sten e. d.,
yari noten kunde fastna (håIl, fastna)?
Har man haft not, som ej varit avsedtl

att Iisl<a mecl utan att relsa upp ett not-
Yarp meal 

-(rensnot, repnot)?

Yad. heter platsen i
ut (sätt, uppsättning
ning den andla armen tr

stad)? Platsen ilär not,
jöIp, örning, örjestar
delar i ett (renvattels-,

\rarpets form (runt,
lrlalgör-a för- oss genom

Ha notvarpen särshi

51. Fö-rekomrner nc

Va,l för'slags not anvä

\Iad kallas notYarpet
vid isnotning? Redogö:

clär' notcn låggs i och 1

emellan (atmval<, bru
hörnbrunn, jä1p, jä.
brunn, lock, lykvak,
I ätt a, n er s ätt a, ner
(h)ona, ostvak, r'åva
vak, sått, sänke, sätt,
upptag(a), upptagni
brunn, öringsvak, ö

bikla notvarpet med al
uppgift och avständet
90) ! }'örekorn särskild
i (skrämvak)?

l{amngiv den specie

pen!
a) Redskap att for

kälkc, ltnl<, släde)?
b) Isskor (krampa,

(bälte, hanclskar o. s

o) Redskap att hup

kjolv, shopa, spade, r

d) Stänger mecl viltr

mil, notspira, notsta
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))

I
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I
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I

VarI heter. platsen i ett notvalp, rlär noten läggs i el. ros
ut (sätt, uppsättning, utroild)? platsen där vid landnot_
ning den andra armen tas i land (genkorn st, Iandr.odd, not_

uppgift och avståndet (rå1än gd) dem emellan (jämför fig.90)l tr'örekom särskild vak att vid notens uppilragning pulsa
i (skrämvak)?

Namngi* den speciellt viil vinternotfisket använda redska-
pen!

a) Redskap att forsla not med tillbehör över isen (bår,
kälke,1urk, s1äde)?

b) Isskor (krampa, trampa), skridskor och clragredskap
(bälte, handskar o. s. v.)?
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li'jg.90. Yiutelnotvarp meal där- Iig. g1. I'juga att för,a flarn
till hörancle vakar. Uppland. notråu rned. Finlancl.

Tcckn. av J. Westin, ULIIÄ 2114:1, s. 10. Ur SchviniltFinsketnografiskailrs,fig.Il:188.

sl an a, stång), ofta meil h,jä,lp ay en mellau stångon (rån)
och ilragrepet fäst smäckel lina (råf äling, råf ällir g, råf ä-
rin g) ?

e) En käpp rned tjuga e. c[., meil vilken rån framskjutes
fr'ån vak till vak (ktajv, kIip, klyha, notgaffel, råklyka,
spö, tjuga, träklip)? Yad hallas det att på detta sätt fram-
skjuta rån mecl dragrepet (ftöta, hibbi)?

f) Träkrok att leta redr på råu med, om dennå virl fram-
skjutningen gått på sidan om vaken (kia, krok, råkia, rå-
krok) ?
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g) Redsl<ap merl vilk
vid uppdragningeu (bo«
krämil, lukbagge, luc
nickträ, notrulle, uy
råtjuga, underhall)?
för en oldentlig beskrir
man för att vid notupptr
(bocka, Iocka, Iuka)?

För sarntliga dessa re,

ningar.

52. Redogör i korth
I'anns clet någon slags
vars medlemrnar gerneu8

Iäge)? Vad l<allades r

not [rung), och vnd hat
övriga rleltagar-e (Iottnc
lar-, slanf ör'at'e, vächa

Hur shedde fångstdel

53. Till notfisket är
ej ovrn kunnat utfrågas.
ter även om alnat är d(

\ret Ni, vad t. ex. föI.
notledskap: knap(p)oI
knappetåg, kläppe, kr

I.

54. På eti flertal stä

eftelfrågats, t. ex. agnet
(§ 21), Ijuset vid ljusirin

Redogör för övriga ir
att locl<a fiskeu pä eller

Användes t. ex. Ijus r

än ljuster? I{an själva or

användes i så fall detta t
den upptiint bål?
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g) Itedskap mecl vilkct noteus undeltelnar håIlas salnman
vid uppdragningen (boo)<, brnse, börc1 eI, forl<, hybbträ,
krämil, lukbagge, Iuckhammale, lychtjuga, neilelhall,
nickträ, notr-ulIe, nyoktr'ä, påhåIlar-o, påhållar.etyva,
råtiuga, underhall)? Redskapets konstruktion varierar, var-
för en ordentlig beskrivning önslias. Yilken betcckning har
man för att vid notupptagningen hålla sanrman undertelnarna
(bocka, Iocl<a, luka)?

För sarnt,Iiga rlessa reilskap önskas beskrivningar eller teck-
uingar.

52. Redogör' i korthet för organisationen inom not{isket!
Fanns ilet rrågon slags sammanslutning, som ägde uoten och
vars medlemmar gernensamt utövailo notfisket (notlag, not-
läge)? VarI l<allades notlagets ledare (bruse, lockman,
nothuug), och vad. hade han för befogenheter? Namn på
ijvriga deltagare (Iottnotare, uotlösare, notman?, råkar-
lar, slanförare, väckare)? Vad betyder notärnbete?

Hur sl<edd.e fångstdelningen?

53. Till notfisket är knutet ett stort or-dförråd. AlIt har
ej ovan kunnat utfrågas. Men vi äro tacksamma för uppgif-
ter även om annat än tlet, sorn lrecltagits i denla listr.

\ret Ni, vad t. ex. föIjancle ortl syfta på för nottlelar ellor
notledskap: knap(p)ok, knap(p)simme, knappeskak,
knappetåg, knäppe, krampeskack, 1ättetög, stirrltråd?

I. Lockmedel.

54. På ett flertal stäIlen i denna fr'ågelista ha lockmedel
efterfrågats, t. ex. agnet pä kloheu (§ 23), blänket på draget
(§ 2l), ljuset vid ljustring nattetirl (§ 16).

Itedogör för ijvriga inom lisket förekornmande metorler för
att locka fisken på eller i när-heten av redskapen!

Användes t. ex. ljus nattetid vid. fiske med anilra redskap
än ljuster? I(an sjäIva ordet liuster betyda »bloss,? Vartill
användes i så faII rletta bloss? Förekom fiske vid ett på stran-
den upptänt bål?
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Gör man mjärrlar (tyrem järde) och liskebyggnacler av ljust
trä (furustickor o. d.) för att locka fisker? Lägger man ljusa
eller vitmålade bräder (baka) i fiskegårdar erle' vid andra
rerlskap? Vita flöten som locl<a? Röda tyglappar (tul) sorn
sänkas ned i vattnet för att locka fram fiskcn ?

ges vasen ut vid strr
fångstredskapet i för.hå

Yasen genast sedal cler

tid innan vaseu fick
så inr'ättad, att deu sji

Har man brukatlvar

l'ig.93. Båi

J. Båtar och bryg

56. Närirn i korthe
använda och vail de he
ekstoclr, flatäska, fl
kana, knobb, kogg,
skepp, skidöka, skju
snugga, vässing, öka'

Anyändas olika slags
fiske ute på öppet vattr
i vasskobbar, för ljustr
rebåt, håmöka. kvasr
rnetöka, notasnugga,
bult, vrakeka)? Besk
utseendet och den särs}
Iiga för ifrågavarande
(utom åror och ösfat) n
yänts inom fisket?

Fig. 92. Run clvas e. Srnålaucl.
Ur tr'atabrren 1918, s, S6.

Utkastas (mäskas) lockmat i vattnet, när. rnan t. ex. skall
metal Lockmat i mjärdar och ryssjor?

Lägger man ut stenr.ör vid stranden att locha in åler i (ål_
rör)?

55. Viil vilka fisken användas vasar (bråte, _bygge, bås_
vase, dorgvase, mörtbygge, rijo, syra, syre, vase, yer_
kel, våd, vå1(e), väsa?, öriI)? Redogör för. material (virke)
och konstruktion! Tog man färska eller sura grenar? LäS_
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ges vasen ut vitl stranclen eller ute i sjön? Hur placeras
fångstre<Iskapet i förhållande till vasen? Lockades fisken av
yasen genast sedan clenna utlagts, eller behövdes det en längre
tid innan yasen fick åsyftad verkan? Är en vase någonsin
så inrättad, att den sjäIv kan tjäna som fångstredskap ?

Har man brukatfvasar som lockmedel viri metning?

l'ig. 93. Råsvase, planteckning. Småland.
Ur tr'ataturen 1918, s.104.

J. Båtar och bryggor, sjöbotlar och torkställningar.

56. Nämn i korthet, hurudana båtar fisl<arna i Er trakt
använcla och vad dc heta (t. ex. båt, drageka, eka, ekeho,
ekstock, flatäska, flotte, färja, grundbåt, haxe, håp,
kana, knobb, kogg, kult, löga, Iörja, pråm, skedbåt,
skepp, skidöka, skjutöka, skytja, sköjt, smack, snipa,
snugga, vässing, öka)l

Användas olika slags båtar för olika slags fisken, t. ex. för
fiske ute på öppet vatten) för fiske på grunt vatten och inne
i vasskobbar, för ljustring, notning o. s. v. (bröstöka, ena_
rebåt, håmöka, kvasse, kännare, kännekåg, lanäsping,
motöka, notasnugga, notöka, ströbåt, tågkåg, vittje_
b.1t, vrakeka)? Beskriv det för dessa båtar karakteristiska
utseendet och den särskilda utrustning, som gjorde dem lämp_
liga för ifrågavarande fiske ! Yilke, båtutrustning brukade
(utom åror och ösfat) medföras på fisketuren? Ha flottar an_
vänts inom fisket?
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57. Yar fiskeliåten, rär clen ej arväncles. fijrtöjd vicl en
påle eller en för:anlrracl boi utanföl str.nnclen, lå,g del vid en
brygga eller i en i strandkauten gjorcl utgriivning, eller låg
del uppdragen på land?

Ilade man särskilda hamnnr, sonr skyddacle för. sjön. eller
var stranden öppen? Vacl mcrlas mecl orclet harnu?

EN ilE

/ <-_.....-- ö I )o-

Fig' e4 
",i1lu;u;.i-'#,#ilå:,'i?;.'"'u'^'u

\rilka belärnningar finnas på båtarnas tillii,ggsplats (båt-
kås, båtläge. båtlägg, håtIänding, båtstad, båtstälI.
hamn, l<al<sn. kås(a), länding, rogång, ökestä11e)? Kän-
ner Ni tiII oltnarnn, i vilka något av clessa ord ingår?

Reskrir,, hru en båtländing var beskaffad! I stlanden in-
grävda rännor av båtens bredd och lälgd? Bryggor (broste-
nar, brygga, hås) av trä eller sten på ena eller bägge si-
dorna om båtel? Iröt'chornmer en bryggtyp beståencle av en
flyttbar, i ytter'ändan på en träbock e. d. vilande br:äcla, med
vars hjälp mau lättare kan stiga i och ur båten (bock)?

Haile man på bryggan några anordningar för upphiingning
eller torkning ay fiskleds[<ap?

Yilka benämningar hacle man på att ilraga upp fiskebåten
på land och att skjuta ut den i vattnet? Drogs den upp med
för eller akter först'/ Rullar, stockar e. il. att hala upp bå-
ten över (Ionn, lunna, löd, -stega, tela)? Yad för. slags

,w
t

)

l1

.li[

'[ 
fl'li

lllLl

stöttor använcles. för at
(handval, spot, stötta'

Förekomma särshilda
hallas det att draga in t

Har man alvänt sig
hors o. d.) på land eller
(lrors, lcäring, med, m

Fig.95. Sjöbc
Ur Svenska I

upplysningar också om ile
fiskaren vägleder sig ocl
(Iedsmä1e, mec1. måk, n

58. tr'örekommer det
ring av fiskeredskapen, br
stam resta bräder eller st
båtse, maj, notbod, n
skov)?

Beskriv mecl några o

svale (skjul. svaIe, utsp
vill<a sidor? Är dörren p

sjön eller på en landsida
bryggan? Dess placering

Tjänar svalen som tor-L

1al< för en båtl l,'örvala

5 - Lardsruålsarkivet, tr'rågelista B7
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stöttor använrles, för att båten på ranrl skule stå upprätt
(handval, spot. stötta)?

Förekomma särshilda båtskjul (båts, skepphus)? vad
hallas clet att draga in båten i skiulet och att draga ut de,?

Har man använt sig av märken (träd, uppbyggda stenrör,
kors o. .1 .) på la.d eller i harnnen för att hitta in med båte,
(kor s. häring, mecl, märke)? Lämna i detta sammanhang

tr'ig.95. Sjöbocl med svale. I{älsinglanil.
IIr Svenska lanc,lsmål 1918, s. ? (fig. 1, 2).

.pplysnirrgar också om tle mär'ken ute på siön, med vilhas hjälp
fiskaren vägleder sig och hittar fram till sina fiskeplatser
(Iedsmäle, med. rnåk, märhe)l

58. I,'örekommer det i Er tral<t skjul eller hus för förva_
ri,g av fiskeredskapen, beståe,de a' t. ex. lågra mot en träd_
stam resta bräder eller stänger, en bocl av trä eller sten (bod,
båtse, maj, notborl, notshåI, nöstre, sjöbod, sjöhus,
skov)?

Beskriv med några oril boclens konstruktion I Har den
svale (skjuI, sva1e, utspront) och i så fall på vilken eller
vill<a sidor? Är clörren placerad på kort- eller långsidan, mot
sjön eller på en Iaudsida ? Är boden bygg.d i sanrband med
bryggan? Dess placering i förhållande till bryggan?

Tjänar svalen som torkplats för redskap eller som skydds_
tak för en båt? F'örvaras i själva boden såväl redskap som

5 - lantlsmålsarkivet, Frågelista B?
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Fig. 96. Notskå1e. Dalarne.
Fot. HåIl N. Mattsson, ULMA 5982, s. 60.

båt? Yad kallas cle hyllor, stänger, träkrokar o. tl., sorn fin-
nas i bod.en att hänga upp fiskredskap pä (bötlåda, sköt-
bänk, te nebänk)? Krokar även pä bod.väggens yttersida för
t. ex. I,juster? Yad skulle linnas i en sjöbotl?

Särskilda bodar för fiskens rensning, insaltning och för'-

varing ?

Sovbodal (fiskebastur), som användas gemensamt aY en

eller flera byzrr? Var äro rlessa belägna? På skär i havsbandet?

59. Va<l kallas hela, clet område vid stranden, där båtlän-
ding, sjöbod, redskapens torkstäIlningar, ibland. också fiskarens
stuga äro belägna (fiskläge, sjöp1an, strand)?

Vilken benämning
har man på den plats
nära bryggan eller bo-
ilen, clär torkstäIlning-
arna för nät, notar,
ryssjor och annan fisk-
redskap finuas (boiI-
gård, botlhage, bod-

I-ig. .97. GistvaIl. HäIsinglancl.
Ur Svenska landsmål 1913, s. 22.

Irig' 99. T

0lofsson i Svenska jorilbrut

l'ig.C8. Noigistor. K
stä1lr

IIr Schrildt Fin
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I'ig. 98. Noigistor.. Kilen uppcL.ages mecl ):1ock på den höga
stäLlnilgeri till vänster.

Ur Schrildt l.insk elnografisk ailas, tig. II:1b{.

Iiig. 99. TolksiäItningar för. nät.
Efler 0lo{ssor i Sveuska jord}rukels }ok, Sötvattensfiske oc}r fiskodli[g (1922), s []13
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holme, bodplan, garnhage, gar.nkätte, garnväcka, gist_
gård. gistvall, holme, kätte, notgård, nätehiäll, nätgårrI,
sjöboclgård, sjökätte, siövist, skötgår.il, sköthage)? Är
platsen med torkapparaten inhägnad?

I,'ig.. 100. Hängsle för sillgarn. Blekinge.
IIr Modier Små1. skärgårdsnamn, s.1?0.

Hur forslacles näten till och från torhstärlniugarna (mec1
skötbår, notbår, notkärr.a)?

Namngiv de olika slags torkställningar _ i marken ned_
stuckna käppar meil en tjuga upptill, eu lång stång vilande på
två i marhen ncils) a,gna stolpar o. s. v. _ som brukas (banr,
bock, bom, brei[a, br.eclsla, -bräda, galge, garnbleda,
garnvre, garnspeta, gisslestänger, gista, gistra,
gistvålar, hiä11(a), hänge, )rängs1e, -häst, krake,
lrran(a), krok, kägIa, iängja, nothänge, notsticka, not_
stång, nottorka, näthät'rge, nätihäst, nätspeta, räcke,
simkraJre, skelral, skä1, shötbräcla, speta, spi1, stavel,
steka, sticka, strägyg1a, stylta, stägel, stör, _stötta, troa,
varäcka, -vr ed)? Namn på cle olika delarna på en gista,
ett nothänge o. s. v. (förstång, gistsent, knar)?

Gör en avrituing av en nät- el. uottorkningsplats med rlär
befintliga torkställningar !

Vad hallas det att h
d.em från torkapparaten

För'ekommer det, att
rnarken ?

I{. Fångstens sum

(i0. Sumpning. Hu

tråg mecl eller utan håI

tar rnecl inbyggda snl]lpal

hvasse, roddsump, -t'
Iiörekommo betossut

fisheturen släpacles efter
stunp. sllgga. säva?)?

lrig' 101.
TJ

Yad för slags sumPa

kjäder, kumrni', surnp

av en nätpäse, cn ruho

parna förankrad.e? Ya

(stocka, sumpa)? Vi
Har man haft fiskd

pärk)?

61. Transporterin6
I,'örekornm a kvistkiyl

upp (sncs, spryttja, r

I{orgar eller kassar

kupp, häls, körsa. m

våg)? Beskriv ett såde

Sarskilda hassar att vä

62. Fångsttlelning
fångsten (byta) vid fii
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Yad hallas clet att hänga upp nät (notar) på eller taga ner
dem från torkapparaten (gista, steka. hämta)?

I'ölekommer det, att man tolkar uät eller notar direht på
marl<cn ?

n Fångstens sumpning, rensning, förvaring m. m.

60. Sumpning. Hur förvatades fångsten i båten? Fisk-
tråg med eller utau håI i bottnen (trumna)? Ilade rnan bå-
tar rneil inbyggda sumpar (brunn, bätsurnp, fiskhåIJ, hvase,
kvasse, roildsump, -r'Llsa,) sLrmp, sumpbåt)?

tr'örehornmo l:etessumpar eller andra sumpar, som under
fisheturen släpades efter båten (betessurnp) lån gsump, stock-
sump, suggä) säva?)? \rilken fonn hacle dessa?

u'*'o';" 
:*:"1:T,tt. *J,',"u"u

Yad för slags sumpar anr,ändes hclrma viil bryggan (kars?,
kjäder, kumm?. sump, söga, åItunna)? Bestoclo sumparra
av err nätpåsc. en urholkad stock, en träIåda? Hur voro sum-
parna förankraile? Yad hallas det att lägga fisiren i sump
(stocka, sumpa)? Vilka sorters fiskar surnpacles?

Har man haft fiskdammar för fångsteus för:varing (parh,
pärk) ?

61. llransportering (från stlanden till hemmet, torget etc.).
tr'örekornma kvisthlyhor eller vidjor, på vilka fiskarna hängas

upp (snes, spryttja, r,årda)?
I{orgar eller l<assar att bär.a fisken i (fiskgipa, kasse,

krpp, kärs, hörsa,, rnesa, märs(a), råvholg, suik, stryta,
våg)? Beskriv ett sådant redskap! Hör tilJ korgen ett bärträ?
Särskilda kassar att väga fisk i?

62. Fängstilelning. Hur bruhade man sedan gamrnalt dela
fångsten (byta) vid fiske i lag? Olika delningsprinciper virl
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olika fisken? Hur mychet tillkom vid t. ex. notfiske vatten-
ägare, notägare och de i fisket deltagande (arbetsdel, recl-
shapsdeI, vattendel)?

63. Rensning. Yad fjällade man fisken med (kuiv, pinne.
skrapa)? Bräda varpå fisk rensas (räsbräda)? Iriälla (bai.-
ka, räsa)? Bortrensacle fiskfjäI1 (räs, räsn, r.äst. strä1)?
Vilka fisksolter brukade man fjäIla? Brukade man fjalla fisk,
som saltacles för vintern? Tog rnan vara pä fjallen av vissa
fisksorter, t. ex. av icl och gädda?

Irlå fisk (sno å), spjäIla sitl)? Hur flådde man ål? Yar-
tili användes åIskinnet? Ta benen ur en fisk (bena)?

Uttaga gälarna och inälvorna på fisk (gäIna)? Sprätta
npp en fisk för aLt ta ut innanmätet (kävIa)? Innanmäte i
fisk (f iskgrom, fishråk, fiskslo, gil, rämma, räs, tärmsIe)?
Yad tog man tillyara av innanmätet (lever, mjölke, rorn,
lyggblåsan)!' Strömmiug) som varken har rom eller mjöIke
(gallströmming)? Lät man rommen hänga fast vid fishen.
uär man tog denna till vara? Eller kohades den särskiit?

Hur klöv man fisken. i ryggen eller buken ? Yilka fisk-
sorter klöv rnan på ena eller anilra sättet?

Berg, varest fiskrål<et torkar (räsberg)? l'ågelskrämma
att hål1a bort fåglar med, som gärna vilja håIIa till på rens-
bergen (räsfIäkte)?

Vilka fiskar tog man bort huvudet på? Yilka tog man
bort gälarna på? Rensade man fisken på stranden eller i byn?

Hur tillgick sköljningen av fisken? Yilka redskap använcles?

64. Fiskcns konseryering och förvaring. Torka fisk i
solen (vinda)? Brukade man därvid sätta upp fisken på pin-
nar eller spila den med spån? Hur tillgick saltningen? Salta
lindrigi (mänga sill)? Ilörde man om i karet mecl en kort
åra ? Hade man särskilda kärl (b a1i a. f j ärc1in g, tin a) ? Sal-
tade man fisken med ryggen eller bukeu upp ? Lade man varv
eller lager i fjärdingarna? Laile man tyngd på fisken? Hur
beredes surströrnming o. d.? Ilölekom det, att man grävcle
rred fisk för att konservera ilen?

L. Frå,gor angåt

(;5. Nedan uppr'äkn

handlingar. Ilorn O li

varifrån orilen äro be1n1

vi noggl'anrra redogör'e

skapsdelar eller fishernr

Vet Ni såIuncla bety

elekrok (\rästrnanla

hallepicka eI. hac
kvallfishe (slags v

I nx as kj u I ? i()sterg
näbb a? (Västelgötlr
'*ringtåg (Södermar

ränuingefiske (ÅI
syrja (för lax; I{yn
sänketjuva (Södcrrr

ålbräda (Närke),
ålnubb a (Blekinge)
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L. Frågor angående ord med okiinil betydelse.

65. Nedau uppräknade orcl äro i regel hämtaile ur äldre
handlingar. Inom ( ) Iämnas bI. a. uppgift om det landskap,
varifråu orden äro belagda. Om orilen äro kända för Er, ijnska
vi noggranna reclogöre]ser för därmed avsedila reclskap, red-
skapsdelar eller fiskemetoder!

Yet Ni sålunda bet;,fls1.., av otden
elekrok (Yästrnanland),
hallepicha eI. irackepicka (Östelgötland),
l<vallfiske (slags vinterfiske; Östergötland),
I axa skj u1? (Östergötlanrl),
näbb at (Yästergötlanrl),
*rin gt å g (Söclermanlaud),
ränuin gef iske (ÄIvkarleby, Upplanrl).
syrja (för lax; Kyrnmere älv, Finland),
s änk etj uva (Södermanland),
åIbräd a (Närke),
åInubba (Blekinge)?

it
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Tryckta till och med iuni 1935:

1" Mjölkhushållning. - 2. Tröskning' - 3' Personerna i går:

den och byt. -- 4. Himlavalvct och väderleken' - 5' Tid och

tidsindelnin g. - 6. Brännvinsbränning. - 7 ' Löv och mosstäkt'

- E. Gruvor. - 9. Renlighet. - 10. Tilltal och hälsningat' -
11. Handel och livet på färdvägat - L2' Fäbodväsen' - 13' Eld

och eldgörning. 14. Bin och biskötsel. - 15' Hägnader' -
15. Brödet och dess tillredning. * 17. Kolning' - 18' Ijärbrän'
ning. 19. Nödbröd' 20. Skor och skotillverkning'

21. Strumpor, vantar m. m. - 22. Träslöjd ' - 23' Bysmide och

hovslageri. - 24. Skidor, snöskor' skridskot' - 25' Slåtter' -
25. Hyttor" 27. Äkerns beredning" - 28' Idrottslekar I' -
29. Rörelse. -. 30' Vatten och vattendrag' 31' Uppfostran'

- 32. Gåtor. - 33, Bygder och orter samt deras invånare'

54. Folktro och folktraditioner rörande bergsbruk. - 35. Tala och

tiga. - 55. Dop och kyrktagning. - 37' Fiske'

Ilaskinskrivna eller stenciletade :

IvI 1. Tro och sed om källor. -_ M 2. Seder och bruk, som

sättas i samband med Staffan' - M 3. Gengångare och myling'

M 4. Tibasten. - M 5. Frågor om tjuvmjölkning av andras

kor. - M 6. Orientation. - M7. Vänster hand och motsols' -
M 8. Gårdsrået. - M 9. Öde, lycka, vedergällning' - M 10' Vav

sel och vård. - M 11' Ont öga, ond tunga, hågsa' - M 12' Säg'

ner och berättelser om skogsväsen. - M 13. Underjordiska och

troll. - M 14. Näck och strömkarl. - M 15. Jaktens folklore.

- M 15. Påskris' - M 17. Krig, knekt och beväring' - M 18'

De gamla. - M 19. Svensk glima. - M 20. Årsmärken för jordbru'

ket. - M 21. Folkminnen rörande vårbruket' - M 22' Jordens

fruktbarhet, växttiden. - M 25.,Folkminnen rörande skörden. ---

M 24. Folkminnen rörande höstarbete, tröskning och malning' :_

M 25. Jaktens och fiskets betydelse för hushållningen' - M 26'



Fiskets folklore. M 27. Åskan' M 28' Förvandlade' -
Mzg,Troochsedrörandepengal.-M50.Förteckningöver
sånglekar. -. M 31. Människokroppen' - M 52' DjurkropPen' -
rrr 

-ss. 
Kroppsliga livsyttringar hos människan och djuren. - M 34.

Ord och uttryck för förflyttning av föremål' - M 55' Barnet' _-

och rikedorn. - M 48. Glädje och sorg. - M 49' Lynne och

karaktär" - IvI 50. Värme och köld. - M 5l' Giva och taga' -
M 52. Ängar och hagar. - M 55. Hörsel och ljud' - M 54' Syn'

ljus och mörker. - M 55. Husdjutsskötsel' - M 56' Färger' -
M SZ. Sinnen och sinnesförnimmelser. - M 58. Brott och straff.

- M 59. Skogsbtuk. - M 60. Pengar och myntväsen' - M 51'

Tanke, förstånd och minne. M 62. Tro och veta' M 65'

Sämja och osämja' - M 64. Likhet och olikhet' - M 65' Sam'

hällsklasser. M 66. Fattigt folk, fattigvård och födoräd'

M 67. Klädedräkt och nakenhet. M 68' Källor och brunnar'

- M 69. Fruktan och skrämsel. - M 70. Skjutshållning och gästz

giveri. - M 71. Garnet och dess behandling före vävningen' -
tt zz. vävstol och vävning. - M 73. Mått, vikt och stycketals"

räkning. - M 74. Linberedning och spinning' .- M 75' Nybygge,

skattläggning och skifte. - M 76" Belysning. - M 77. Idrottslez

kar II. - M 79. Laggkärlstillverkning. - M 80' By och gård' -
M 81. Matlagning. - M 82. Matordning och bordsseder' - M 83'

Mantal, nummer i by och skifteslag. - M 84' Frågor rörande slåt'

terkojor och lador. - M 85. Torvtäkt. - M 86. Jakt och diuv
fångst. M 87. Humleodling och btygd.
M 89. Iomten och därmed besläktade väsen. -

M 88. Sång.

M 90. Magiska

gester, tecken, tal och färget. - M 91. Personifikation. - I'^92'
Maskskr.det. - M 93. Båtar och båtbygge' - M 94. Spånaskar'

- M 96. Historieberättare och andra traditionsbärare'


