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Svar på Landamålaarklvets frä-ellata M 87.

HUMMEL0DLIN3 OCH BRY3D.

Förord:

Materialet till denna samling har undertecknad hopsamlat i Klottozj;

by , Nuckösocken »Estland under tiden 18 juni 1938- 1 juli 1938,

Till sagesmän har jag haft ett tiotal gamla personer i åldern 50 - 

80 år. Av dem ha de viktigaste varit : Hans Engman , 64 år, G.grös- 

berg.60 år, Anders Brandt ,8^ år. Samtliga sagesmän ha hela sitt 11 

varit bosatta i ovannämnda by.

ps

rgs-Renskrivningen av materialet har skett på maskin,varfgj» beteckni 

sättet avviker något från deÉ? av mig tidigare använda beteckningen 

i mina handskrivna samlingar till Landsmålsarkivet,Så-lunda motsvaralr;
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arÄ ,i~2- = ^ ,u<=4^ t & 7. o - c£ ,8-s-

rena* landsmålsbetecknin?rarna;»,såsom^ ^
skrivna med bläck, ^ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

' ’ ..Klottorp den 1 1 Juli 1938.

MÉr äro
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Innehållaförtecknitg.

- - —— 4.

II, Maltberedning. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  //

III, Maltdrycker, _ J8 4 . _ _ _

IV, Beredda drycker vilka eJ voro maltdrycker, , _ _

3

t
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I.Humleodling.

11 Humle.

Ordet humle är levande i målet och heter homo V . Någon annan be

teckning för ordet finns inte i målet,

4ndra beteckningar för humle med mera specialiserad betydelse; 

Ex. bri^ehomsV (brygghumle).Humle,som användes till att brygga 

bl av. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

örkoka homo ^ (urkokt humle),Humle vilken kokats en gång 1vatten,

skohomo ^ (skogshumle),Vildhumle, humle,som växer 1 skogen vilt.

g. Beteckningar-för humleranka(i»reva)v t, 

homoVraJv (hu^ereva), . .

Beteckning för nvuppsk.lutet skott;

HomolV* spr<4*-t ( hummelsprut).

Homo "TraJvs-sprfO. t (hummelrevssprut).

Beteckning för hanstånd;

Horao V' b J^om (huml eblomma),

Beteckning för fruktställning;

Homo)^kop( humlekotte).

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 11908, F. Isberg, Estland



UtMA 11998. 
Fr. 

Isberg 1938
 

EKTL. NUCKÖ

r

homcD ^fas (hummelfas),Kottefjäll av humle» 

homo Vkaso (Hum^kaso) ” « «

^‘knas ( Hummelknas),Liten del av humlekotte. 

g. Humlegårä.

Under äldre tid lär det i varje ?ära i Klottorpsjby ha funnits en hum_

le^år«^ homoVgå ^),Humlegården var i regel belägen på östra eller

södra sidan om badstugan.Var badstugans läge sådant att det int pas

sade för humleodling,så kunde humlegården även placeras på annat

ställe 1 närheten av gården.I detta fall lades humlegården vanligen 

på sydöstra sidan av något annat hus eller skogsdunge eller på en 

solig plats 1 trädgården.

Ett ganska vanligt sätt var att odla humle längs med det stängsel,

som omgav'trädgården .Så ha K förhållandet varit^å Seffers gård^^ ' ■-

^artens gård^^och Keras gård^ji.

Ytan ,30m upptogs av humlegården,varierade ganska mycket från 4-5 

kvadrat meter till ett 40 kvadrat meter.

Oftast hände det ,att det fanns mer än en humle-gård på samma gåörd. 

Humlegården lades ogärna långt från gården,^under fruktan för att
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grannarna skullé stjäla humle,då denna blev mogen på hösten,

A, Humleodlingen, - - - - - -

I

i a. Humlegårdens anläggning,
I

På den plats ,där-humlegården skulle anläggas,brukade|nan under 

äldre tid icke så sällan på hösten lägo-a en rishö^eller vedtrave 

iså-att gDäatorveh skulle ruttna sönder,På våren eller följande höst 

då grästorven ruttnat sönder ,tog man sedan rotbitar från humle--rötter 

och satte dessa i marken där,Därefter övertäcktes hela området med 

sågspån eller huggspån samt något bränd gödsel,På våren brukade man i 

regel Inhägna området(humlegården) med stängsel av trinnor och störar, 

om det låg så till ,att djuren annars skulle komma in i det.

När hximle^-skotten på våren började visa sig sattes humle stängerna

(homo V* stengr i ) upp,Dessa tillverkades av al eller aspträ,hade en

/'-/ •
I

längd av 4-5 meter och en tjocklek på en till två tum ^ i grovändaii. 

De kördes i regel hem under vintern,och barken skalades av dem på vå-f 

ren. När hulileskotten voro omkring en fot långa,brukade man binda j

dem upp längs stängerna med band,så^ att de skulle korama upp längs i 

med dessa, -
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Någon skötsel under växttiden behövde’’hxaml^n inte. Humle skörden skedde

:i regel vil St, Barthelomeoustiden, (bä^mlsti i n). Skörden utfördes så,'«^ 

husbonden eller en gammal man på gården gigk ut och skar humlerevorna ? 

loss från stängerna och bar dem in i rummet ,där barnen sedan fingo

Iplocka humlekopparna (homo V‘kopa) av revorna .Humlekopparna )^adea sedan i 

korgar,som ställdes på ugnen att torka.När humlen var torr vägdes der 

och lades i ett för ändamålet tillverkat kärl,som kallas för humle- 

.käfnan (homo kena),Hur detta kärl såg ut framgår av fig ^2 på sid, 9, 

Humlerankorna lades i regel ut i ladugården som strö under kretauren, 

i Ibland kunde det hända ,att barnen flätade tåg av deoi,åom de använde 

,att leka med._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. Någon större försäljning av humle har inte ägt rum under äldee tid;.

.Det kunde en eller annaa gång hända,att grannarna sålde humle till

ivarandaa till Jul eller vid anÄ»a helgdagar,då de skulle brygga öl, —

Någon skatt i form av humle ha bönderna aldrig i Klottorp betalat.
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Förteclninga över detaljbenämningarna på fig.2 å sid.9

Homo V* kena“lok,

” -lokramp.

" -ajr.

*' -oagjo

” -lagJo
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II; Maltberedning.

4.Malt.

Ordet het-r 1 1^-ålet malt.

Andra betecknln^-ar för malt: —

brlff l kram (bryggkram)f^kgmtsamt^uttryck om malt.

k'

Betecknlriig-fbr så sto:i|mängd malt,som behövea till en brygd:-

Någon riktig allmän benämning pä den maltmängd,som på en gång användes 

till brygd finns det inte i målet#ut^n det finns i stället ett an-

I

tal benämningar,som användas av olika.personer i mera specialiserad' 

betydelse. Här nedan skall jag återge riågra av dessa: 

ajn $V'tä:ga) malt (en öltegu malt). Sä mycket malt, som man använder

på en gång till brygd.Ordet tegu kommer frän estniskan och betyder 

gärning,.

krävo|k(krävorak).Ex.ajn krävo^jfk malt ,så mycket malt,som på en gång 

brygcres till «l,Med detta utryck menas även en del av den* maltmängd, lom -t

på engång bry^^ges till öl,när några personer komma överens,att de

skola bryfega öl tillsammans och att var och en av dem lämnar en del

i
malt,Denn^maltmängd kallas då för krävojSk,

fzre.

'7^
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. ajn bakR-f-^^ malt eller ajn maltbakn^^g( en bakning malt eller

en maltbaknlng),Sä mycket malt,som användes till brygd på en gång,

jDen vanligaste benämningen p å den mängd malt som behSvs till en

:brygd är nog följande utryck :Så mike malt som dor tarvas te ajn

ibrlgi ni^(så mycket malt som det behövs till en bryggning), ,

. så ml kl malt som d.3r ^Ärvas te ajn äV’tägu(så mycket malt,som

idet tarvas,behövs,till en brygd),

Benämhingar f"r malt av viss kvalitet;

jset malt ( sött malt),Malt,som är sött och lämnar mycket öl,

loväkst malt (malt,som Innehåller mycket ogrodda sädeskärnor),

IdorkLt malt (unket malt),Malt ,som blivit unket,förskämt,

[gojt ä^ malt (gofit ölmalt).Malt,som lämnar bra öl,

(-)

5, Bete:?kningar för korn ,avsett att mältas eller dugligt ätt

; mältas:

i maltkon (maltkorn).

lä^'gärakram (ölgöringskram).Detta uttryck användes mera sällan och 

:oftast 1 mera skämtsam betydelse,när man talar om kornskörden med

Inågon,som är kämd för att ofta brygga öl.

/Z.
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Malt,som tillverkats av ar.nat 3ädeåslag'än korn;

roamalt {rågmalt),Under äldr^tid lär det oftast ha hänt,att bönderna 

så fort de fått rågen skördad,tröskat ur några rågkärvar så mycket 

råg,att de kunde brygga lite öl.Vanligen var det inte bara för ölets

skull,som denna brygd företogs,utan det var huvudsakligen för den

allmänt använda surdrickans skull,Under senare tid har det då och _ _ _ _

hänt,att en eller annan bonde berett malt av råg,Detta beror i regel, 

därpå,att rågen tröskas, tidig ,1 augusti mån§.d,och att man villaha

81 innan kornet tröskats,vilket oftå sker sent på hösten.

En eller annan gång händer det även att någon bonde har ont om korn 

men gott om råg oöh att han då bereder malt av råg ,för ^tt slippa 

köpa korn,

holtsmalt (vetemalt),Malt av vete bereddes ytterst sällan,ann en _

Biler annan gång händer det,En del gamla bönder ha dock för sig,att : _

malt,som berette av vete skall ge det bääta ölet,men att man pågrund. 

av 'Vet^rlset inte kan använda fiet till malt- det blir för dyrt.
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havormalt (havrenialt),Malt av havre bereddes en eller annan gäng, 

i brist pä korn.Bönderna ha allmänt för sig att havren lämnar dälit 

ölmalt,

1 uj stm^lt (lustmalt),^al t,som beretts av räglosta (Bromus secalinus). 

Någorjfgäng händer det pä hösten,att bönderna bereda malt av grova 

räglostkorn och räg eller höstvetekärnor,som inte gä att skilja frän 

varandra.Nägra bönder pästä,att lostmaltet ger bra öl andra igen säga^ 

_jitt det inte duger till något,Bäda parterna ha troligen rätt,Detta

malts kvalitet bestämmes av huru stor procent losta,som Ingär i det.

Är lostan övervägande ,ger det dåligt öl,^dominera däremot’ sädesslagen 

i blandningen erhålles gott öl, _

Oftast haänder det även ,att malt bereddes av blandsä‘,korn och 

havre,m.en pä detta malt finns ingen speciell benämning i målet. 

e.Mälta.

Ordet heter pä Nuckömäl mält,och det betyder,att ~av korn eller 

något annat sädesslag bereda malt,Det betyder inte bara att kornet 

gror,utan också hela den^)process som säden underkastas,när den 

bergdes till malt, '
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7.Korn och andra aädeaalaga beredning till malt;

Så långt mina sagesmän minnas tillbaka i tiden och ha hört berättås 

av äldre personer i sin barndom ,havä bönderna i Klottorp berett mal.t 

av korn och råg.

Varje bondé bereddejv'anligen så mycket malt han själv hade behov

__av eller så mycket ,som ansåg sig ha råd till , _ _ _

^altberedningen skedde i regel på hösten,när all säd var tröskad,

^å att bönderna kunde se huru mycketJfeori^.de kunde använda till malt.

//

Vanligen briUcade de skynda sig,så att de kunde prova det nya maltet

(prov ni mal te), som det hette, (.Imed att prova det nya maltet menas 

att brygga öl av det) till St. ^ikaelsdagen,ty då brukade drängarna

byta husbonde och ha ledigt under denna dag,Sven husbönderna samlad(5s 

och bJödo. varandra på öl och söpo sigjfulla.

På godset aäremot bereddes malt under största delen av vintern.

När korntröskningen,son skedde med slaga och utfördes av bönderna 

i byn,slutade i november -december,började malt beredningen.VarJe

godsägare hade under denna tid eget bränneri och egna kro«r ,en 

i varje by,ii^vilka han sedan sålde brän^net. _
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Till tnaltkorn(maltkon) toga 1 regel de kornkärnor,som föllo på

vinds^an (oavi^Jaia) av dråaen (dröaan),då kornet kastades,vilket till- 

. gick så ,att sädaiskakades genom ett såll,som hängde framför en dörr 

i logen genom vilken vinden blåste in.Detta korn brukar man även 

kalla för oaväjse(ovanvindssäd), _

Mängden malt ,som bereddes berodde huvudsakligen på hur årsväxten.

^ varit och hur förmögen husbonden var,Ju bättre kornskörden varit owh 

. rikare husbonden var åeato större mängd malt bereddes det

. på gården. Någon exakt mängd kunde aagesmännen inte uppge,men de —

. sade,att mindre bönder i regel berett c ta tre tunnor och större 

i c ta fe«x tunnor korn till malt.

■“altkornet fördes mera sällan in 1 magasinet innan det bereddes

. till malt,Det fick i regel ligga på logen tills all säd var tröskad

: då det lades 1 blöt.

Kornets blötande och grodd.

Att lägga kornet 1 blöt kallas för tläge kon opa b )^otas(lägga kor- 

, net på blöt),Någon gång får man även höra uttr.yckettlägl malt opa 

, b *>^otas(lägga maltet på,i, blöt) jvilket betyder samma sak.
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Kornet lades till blöt i stora träkärl,som dels voro beredda för,

! detta ändamål och dels användes under vintern och sommaren till
i

I annat t,ex, att förvaia spannmål eller kött i,

I Dessa kärl brukade rymma omkring 1;-"2 tunnor korn och kallades för; 

i mältkar eller mal tb V'o t akar ( mältkar eller maltblötningskar),

Varje sådant kärl skulle vara vatten-tätt och var försett med 

i ett hål i bottnen,! vilken satt en stak^nder den tid kornet låg i .

i blöt. , . _ _ _ _ _ _ _

j Hur dessa kärl sett ut framgår av figur 3 på följande sida, 

i Blötningen av kornet tillgick så ,att kärlet fylldes till två 

tredjedelar aed korn och sedan slogs vatten på tills det nådde övre.

I kanten,Därefter rördes det med en stav runt i kärlet,så att alla 

slöa sädeskärnor flöto upp och kunde avlägsnas med handen,När detta.

; var gjort,lades ett lock på kärlet ocl^oftast ovan på detta en stor !

sten,för att något djur inte skulle gå dit och skuffa locket bort 

i och äta sig sjukt på kornet - Dessa käil stodo i regel ut på gårds-, 

i planen.
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Förteckning över detaljbenämningarna på fig, å sid/Ä'och / ^ .

1. maltb ^otaka^ -lok,

2. " -lok-kramp. _

3. '* -a jr.

4. *' -oagjo _

5. _ -kimb, ____ _

6. ” -Qalag.lQ«jf^.

7. •' -nealagjo

8. " -lag.

9. ” -stoka, _ ,

10, ” -stokaend,

11, " -oafästpin, ^ ^ rct

12,, _ ” -mitopafästpin, ___ _ !

■y-

13, " -neafästpinv- __ . _

14, ” -btn tnfästpin.,

1/ H "

Samtilga ord äro angivna i obestämd singularis form,.

^0
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Kornet fi€k 1 regel ligga i blöt tr^agar och under tiden brukqde 

husbonden varje kväll gå och se efter ,att -vattnet nådde över kornet 

. 1 kärlet,Hade vattnet sjunkit under kornet »spädde han på ,så att det 

. nådde Sver korngt igen, _

Som tecken på,att kornet legat länge nog 1 blöt,brukade man tugga

. de blötta kornkärnorna, vo ro de mjuka .iitan någon hård kärna 1 mitten^ 

. antogd kornet vara blött, _ _ _ _ _ _ _  _ .

När man ansåg,att kornet legat länge nog 1 blöt ,drogs den 1 flg,

: tecknade staven inne 1 kärlet upp ocljvattnet fick rinna ut genom 

: htlet 1 käilets botten,Vanligtvis brukade man dr^t staven på kvällen 

i_så att vattnet fick rinna ut under natten,men någon gång,när det var 

. bråttom,kunde det inte gå mer än ett par timmar sedan staven åragits 

. ur och då man började med att lägga.kornet att gro,

Det blöta kornet lades sedan att gro på loggolvet eller inne i 

. rlan,Innan kornet lades ut att gro,placerades längs väggarna vid 

syllen kålblad (ko V^b V'aer), Hqde man gott om kålblad lades sådana även 

. under kornet på golvet,Kornet lades sedan till ett handsbrett tjockt 

I lager på golvet ,Ruiftt detta lades stockar eller bräder,så att kornet
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inte skulle flyta ut^ och ovan på kornet lades kålblad och bräder 

samt diverse trän,för att det skulle tryckas ihop och börja gro 

fort,När ett dygn förflutit brukade husbonden gå ut och känna efter 

med handen,om maltet var ljumt,varpå han tog bort tyngden det,

—I regel räknade mar med att kornet skulle gro 1 tre dagar,men 

ofta^^t tog det längre tid.^ornet räknades som färdig grott,när kor

nen höllo 1 hop som en torvbit ,då '^et togs opp från grobädden.

En sådan hopgrodd korntorva kallas på Kuckömål för malt-torv(malt

torva )oågKund av sin stora likhet med en torvbit, ^ ^

Sagesmännen berättade ,att det färdig grodda kornet bearbetats ,

I

med händerna,så att de sammanväxta kornkärnorna kommo från varandra, _

Detta arbete kallas för maltbro ( ma/tbro)och lär under äldre tid 

alltid ha utförts under natten ,varvid man börjat sent på kvällen 

och arbetat tills det blev färdigt eller hade man börjat kl,l-2tiden — 

på natten och arbetat till morgonen,

i
I

Arbetet utfördes så q att husbonden eller den äldste karlen på _ 

gården bände loss de sammanväxta kornkärnorna och delade upp dem 

stora stycken med en kvadratfots yta,Varje arbetare fick en sådan
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bit 3om han gnuggade sönder mellan händérna,så att de sammanvuxna 

kärnorna lossade frfin varandra och om möjligt även groddarna frå

dessa. _

^et sålunda behandlade kornet lades sedan till er hög på golvet i

rian,Husbonden radade se^n ut stängerna i( pajana) i rian på en fots 

avstånd från varandra och placerade ovan på dem itt tunt lager lång

halm. Husbonden eller den mest kunnige karlen på gården klättrade sedan

uppå paJana »varpå de övriga gåvo upp till honom kornet med sädes-
«*

vackan(kilm It) .^ornet ströddes ut på halmen till ett mycket tunt I 

lager,Det korn,som inte förs^lb'dagen fick plats på ristängerna,lades 

upp nästa dag,När kornet var uppå ristängerna »eldades ugnen i rian 

med björk-eller alris ,Eftersom .. riugnen saknade skorsten»kom röken 

In i rummet»och detta hade tillfölJd,att man inte vågade elda rian 

med enris,för; att maltet skulle bli beskt av den beska enrisröken.

När ett lager malt var torrt på ristängerna lades ett nytt ovan på 

detta tills allt malt var torrt,

£>et torra maltet släpptes sedan ner på rigolvet från ri stängerna 

och tröskades med slagor,fbr att eventuellt fastsittande groddar
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skulle lossa från nialtkonnen] Detta arbete, kallas te triski fotn
^ O

å malte(att tröska foten av maltet).

Det färdig^^röskade maltet samlades sedan ihop och kastades ute. 

på logen 1 svag blåst,så att alla torra groMar (maltfotn) blåste 

: bort Jämte agnar och halmstrån,Efter kastningen mättes maltet och

: fördes till magasinet,där det förvarades i ett för detta ändamål * i_

; stående kärl, _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

: 4, När.Jnan^beredde malt under andra tider än hösten gick man till-

^å ungefär samma sätt,som ovan beskrivi/,men då skedde torkningen ay 

j maltet i regel i kakelugnen eller i bads^égan.

fick man däremot inte torka malt ,ty då blev det inte sö^t-.

På herrgården fanns det under äldre tid en stor ria,som kallades ,

; för mältrian,I denna ria bereddes uteslutande malt- någon tröskning.

: av säd förekom inte.
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III. Maltdrycker.

8. Namn på 1 orten sedan gammalt brukade maltdrycker.

( öl). Dryck,som innehåller alkohol i större eller mindre mängd, 

drik 1 ( dricka),Surdrieko-,som bereddes av malt,genom att vatten

slås på malt och får stå och surna,

_ Skämtsamma och bildlika användningar av ordet öl t _ _

märapls (märrpiss),säges om öl,som smakar dåligt och inte berusar, 

gältpis (getplss) »Samma betydelse som ovan. 

småkavet ( smakvätska).Skämtsam benämning på öl, 0€det användes ofta 

då en granne bjuder en annan tillsäger han: kom kojld skoa om me, 

ja har lite smokavet trajm(kom 1 kväll oifh se om mig,titta in ett tag

till mlgl|tväll, jaff har lite smakvätska,öl, där hemma),

11“ I

bäkstjvatn (besk^vatten) »Mycket beskt öl »sam inte berusar,

sp2 seV(splsöl),öl»som tappas sist vid brygd och för denskull inte

är så starkt som det öl,som 1 början tappats.

Specialbenämningar på öl vilka avse det tillfälle eller den tid 

då ölet brygdes”

• Y'

brolaser (bröllopsöl).öl,som användes till bBllop.
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ri^gbetse ^ (fingbytesöl),Förlovningsöl,c51,som användes vid för-

i

1ovningskalas,

frielV'{frieriSl).öl,som drlckes då friare anländer till gården.Ölet 1 

medfördes alltid under äldre tid av friaren,

gräfte ^ (gravöl),öl,som dryckes efter begravning, j

bånJäSe ^(öl,som dryckes ,när barn blir kristnat) . |

ta ^ke ^ (talkoöl),öl,som dryckes på arbetskalas.

jö e ^ (Julöl) __ _ _ _ _ _  _ !_ _ _ ;_ _ -

(nyårsöl). j-

my I

trättande (trettoäagsöl). j

påske ^ (påsköl). _

hä^^oe^ (pingstöl). - - - - - -

mltsomaje V" (midsommaröl),

mikjalse ^ (mlkaelsöl), _ _ _ _ _ _ _ _ _  -

ma /v- se ^ (mårtensöl)

kat 1 e V (katrinaöl), j

De nio sistnämnda utrycken äro namn på öl,som användes under de in-! 

^ . parentes angivna helgdagarna.
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>

dlngeta ^kae ^ (ÖOL ,.3öm "användes/ under gödselköringakalas. ), 

hugt-a )^kse f* (öl,aom dryckea under vedhuggnlngakalaa),

^låta ^kae ^ (öl,som dryckea under slåtterkalas), 

kärk l e ^^(kyrköl).Under äldre tid lär det ha varit vanligt ,att 

bönderna som akatt till kyrkan skulle utföra vissa dagsverk under 

_ slättertiden.När ett sådant dagsverke var slut ,fick varje arbetare 

ett stop(c:a 1,25 1) iitsx öl hem med sig.Detta öl kallas för kyrk- 

. öl eller prästöl(präste - - - -  - - - - - - - —- - - - - - - - - -

OO statse ^"(stadsöl),öl ,som säljes på resturanger i staden t eJ hem- 

bry g^ö

S" snuge >^(snugcröl).öl,som vid bröllop gavs åt de objudna gästerr (snugare),

(M ' /'"l

o som alltid Infunno sig på den gård.dSr bröllop firades. Detta öl
Ui

00

var vanligen av sämre kvalitet än det ,som serverades till bröllops

gästerna,

Svlngta i^ks e^ (Öl,som dryckee under llnskäktnlngskalas ,svlngta ^k,),

Q

i?
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10. Specialbenämningar på 81 .vilka avse tlllverknlnggaHtt.igt.? 

sp l 36 ^(spisöl),öl,som tappas sist ^id brygning,

ästla (jä3tlage).öl,3om är uppblandat med jäst,Vanligen sådantöl,

som står sist i Jäskaret eller si^ på ölankaret, 

homp V"vatn (humlevatten).Namnpå öl,som är mycket beskt,men inte be--

rusar, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

roae (rågöl),öl,som beretts av rågmalt, _____

holtse ^ (veteöl).öl,som beretts av vetemalt, _ _ _ _ _ _ _ _

havöre V* (havreöl),öl,som beretts av havremalt.

löstet (lostöl),öl,som beretts av malt,vilket till största delen 

utgöres av råglosta,Bromus secalinus,

tofole (potatisöl).Under världskriget ,när det var ont om spannmå],

brukade bönderna sätta kokt potatis till mäsken,Det. öl,som då erhöll.s 

kallades för tofale .

11,Beteckning för svagt öl.

äinla (enlage),VlÄ ölbryggningen brxikade man under äldre tid an -

använda vatten,son kokats på enris,Detta aatten kallas för äinla.

6m sedah någons öl var dåligt »brukade man säga att det var äinla.
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p^ask (plask),öl,som är svag^,beru3ar|lnte,

bärkevatn (bJörkvatten),Bj8rksave,somtappas på våren .Säges otn svagt 

81.

IP. Beteckning för starkt 81. 

starft e^>^(3tarkt 81 J,

äit br^f/tanst e V ( ett brytahde 81). —

skarft e ^(skarpt 81).

opa-hokakram (på hakningakram).- vara som tar på,när den dryckes.

12. Ad.lektlv och verb^om beteckna vléaa egendkaper hos 81 och drlcka’J 

fä^kt ei^ (färskt 81).Öl,som nyas bryggk^-s. _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

set a^(sött öl). - - - - -

sö/ e>- (surt 81).

okolkota e ^ (81,som stått en längre tid och blivit mer eller mindre 

förskämt,alkoholen har dunstat bort,det berusar inte längre, 

drike ä vrl t st(drlckan är vriden).Säges om surdrycka,som inte är 

tillräckligt sur.Samma sak säges även om 81,som har en svag aur bl-, 

smak.

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 11908, F. Isberg, Estland



UiMA 11908. 
Fr. 

Isberg 1938
 

ESTL. NUCKÖ
 

Fi»J. M
 87

14. BryffRa. - - -

I

Ordet heter 1 målet br^2 och betyder göra drycka(öl).

Annan beteckning för brygga t 

gära e ^ (göra öl). - —

- s^ui opa ttfi na (sjuda på tunnan),

läge grita opa sva bornas (lägs-a grytan att å@ga3).Låta grytan börja

/-/

ånga.

gära-mila t tu biatn ( göra mellan två bottnar). Uttrycket bottnar 3^_

ry
at"*: Ölet förvaras 1 ankaren med. två bottnar,! motsats till andra ^

kärl,som bara ha ett botten, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

gära drike (göra drjj;cka),_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-Sfl-teekning för det som framställts genom brygftning: 

änägu (öltegu).

15. Brygd.

'L,
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Andra beteckningar f3r brygd* 

dfclksgärani^g (drlcksgörning), 

brig I nlng(bryggnlng).

_ 16. Platsen d8r Jarygden äger rum t

Sä vitt mina sagesmän minnas bar det aldrig funnits något bestämt 

hus på gården ,1 vilket bryggnin^ägt rum,Under vintern har brygden 

under äldre tid alltid ägt rum inne i rian-bonlngshuset »under som

maren 1 rian eller i något magasin.Vattnet värmdes i båda fallen 

1 köket,som under denna tid besto-" av en eldstad äver vilken grytan 

hängde på en krok.

Någon bryggstuga kände mina sagesmän inte till,

17, Dricksberedning utan vörtning och roatninRt .

Surdrlcka »som här nedan närmare skall behandlas i samband med öl- 

bryggningen,har under äldre tid beretts någon gång »på det viset » 

malt eller rågax lagts 1 drickstunnan och fått surna till surdricka.

Denna met^od att göra surdricka lär förekommit ytterst sällan_ _ _

och lär ha betraktats aom en nödfallsåtgärd, _ _ _ _ _ _
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18. Mäsk. (mäsk).

Med mäsk menas i målet den blandning av vatten och malt,ur vilken 

vörten framgår.

1

19. Hur öj, och surdrlcka framställdes under äldre tid 1 Klottoit).

i

A.Mäsknlng.

Så långt tillbaka 1 tiden.,som mina sagesmän minnas ,har man 1 

Klottorp bryggt öl och surdrlcka till husbehov.Någon försäljning

av öl har inte förekommit.

Man började ölbrygget med att mala Äalt.Maltet förvarades under 

vintern i magasinet 1 ett för ändamålet tillverkat kärl,aom pä NuckS- 

mål kallas fär maltkäld (maltkäiflet).När ölet skulle bryggas^ 

togs det ur detta kärl en så stor mängd malt,som på en gång skulle i- 

brysrgasjlades 1 en säck och fördes till kvarnen.Maltet maldes an- | 

tingen på väderkvarnen eller på handkvarnen(håndakojn ^ ) hemma på 

gården.Målningen sked"'e vanligen på morgonen av samma dag,som brygget 

skedde eller på d£^n_ffire detta. _ _ _ i_

3Z
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bandkvarnen Äade 1 regel sin plats i något magasinj[spikar)pä gården. 

Under äldre tid ,i slutet av 1800-talet,lär det ha funnits sådana 

handkvarnar på varje gård i byn.^en bestod av fvå stycken kvarn

stenar, som tillverkat av någon yrkeskunnig man i byn,och en kista 

(kolnklsta).Kvarnens form och detaljbenämningar framgå av figur 

på sid.

Maltet maldes på så sätt,att det lädes 1 en sädesvacka(kilmlt), - 

som ställdes på ett kärl i närheten av handkvarnen.Ur detta kärl

tog man seäan med handen malt och lad^ kvarnögat en hånfull årgången. 

För detta arbete fordrades det två personer,som drogo-kvarnen runié'.

k
De höllo båda med ena handen i stångeM^ndastå^e) och med den ena

handen lade den ena personen malt på kvarnen, - - - - - - - - -

Maltet skulle malas så fint att de flesta kärnor voro sönder och 

attket bildades en smal rlng(^ring kvarnstenen 1 kvarnkistan,För 

fint malt ville man lnt^a,ty då kunde det hända ,att det blev svårt, 

få vörten att rinna från mäsken i tunnan.

Det malda maltet lades sedan i ett kärl,soakare,i vilket mäsken

bereddes. Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 11908, F. Isberg, Estland
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Beteckningar på specialbenämningarna: å teckningen på fig, 

på föregående sida: _ _ _ _ _

1, scDakaJ^cDqg jo o^,

2, ” .-klmb_ _ _

J3._ _ "_ _

JL. --las*

i

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 11908, F. Isberg, Estland



UiMA 11908. 
Fr. 

Isberg 1938
 

ESTL. NUCKÖ
 

F»*J. M
 «7

Mäsken bereddes på följande sättJDet fin malda maltet iades i

soakare ock pä detta slogs kokhett vatten,tills det blev en tunn 

flytande massa i vilken bryggsleven med knapp nöd stod upprätt,om d' 

ställdes att stå 1 denna.Man trodde allmänt ,att det skulle bli säm:

n

e

öl,om mäsken blev tjockare eller tunnare än vad här angivits.

Vid brygningen användes alltid en slev ,med vilken man rörde i mäsken. 

Denna slev kallas på Nuckömål för brlg^XlaJvi (bryggsleven),31eve]|is 

form och detalJbenämningar framgå av figur. 6 på sid, i

Mäsken fick stå i :soakare tre - fyra timmar .Under tiden lades ‘

en ellet två stycken glödheta stenar 1 den,för att vörten skulle blj. 

sötare, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  j

När mäsken var tillräckligt söt ,lades den i en tunna,som på Nucki- 

mål fallas för årikstuina (dr i eks tunnan). Hur denna tunna ser ut fram 

går av fig, .9- på-^sid, och av fig, 6 på sid ^ ^ .

Den i fig avtecknade drickstunnan är av äldre typ,från mit" en. 

av 1800-talet och den i fig, ^ av en senare typ från 1880-talet, ^

t

Den förra typen för tårasdj?ikst*" n och den senare för driki-

tUJn eller ta Jas drikst/iin. ————- - - -

J4'
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Förteckning över detaljbenämningarna på flg,C å sid . //

1, Brigft,^/ajvs-h^ ,_ _ _ _

2, ” -skaft.

Z, " -skaftend.

4. ” -end.

1 öamtUgÉU^rd!äro skrivna 1 obest, singularts.
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c/ri /(JJ. t ^ ^ /<UJ ^

^r<» s/u /e, ^ <^v /rfi> o ^ / ec/^ ^ /r/o/for^,

<//vj / /f ^

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 11908, F. Isberg, Estland



ULWA 11908. 
Fr. 

Isberg 1938
 

ESTL. NUCKÖ
 

Fr^J. M
 87

Förteckning över detalJbenämningarna på fig, ;»• å sidJ/ , 

1, drikst^ ns-lok.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

tt

fl

-lok-kramp.

-ajr.

-klmb.

-spr/zj ndklmb.
P pm - - -

-oagjo ^ .

-lagjQ,^.

-lag.

-han £ k,

-apruznd. 

-kränkl .
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^UJ ^ 777 / ^^

^ ^ 7 ^^ ^ A' /A A ^7 /~y(j j ^^ /Vt7 c a fi ^ y^s A yy* •/.

^7 </ /. ^0

Sctn^jo^ct ' /'j-
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2/c ^ ^ ^^ •

{ U^c/<r^^ t // J ^ ̂  » r? Q, ).

%
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Förteckning över detaljbenämnnlngarna på flg,/^ å .

1. Brlg I kaps-gr i pa.

2. ” -caagjQ ^

3. " -kimb.

4. " -lagJo 0^. _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. " -lag.

6. ” -bräd. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

f-rv

/
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

iPiy-

1.

Förteckning över detalJbenämningarna på fig.ll å si/45.

hondakojns-stajn, _

” -au. _ _ _

” -sego _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

” -opastajn. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" -uindistajn.

” -st^g. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“ -låuk_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ ^atgltPg._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

” -Vig.

” -kist._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Innan vörten lades i drlcketunnan,placerades det på tunnans botten
\

ett laget trän,vilkas undre sida var full me<^små skåror (sköror).

Dessa trän kallas för kr^ nträer eller «tfid l las trä tr. Ovan på 

dem ladeB ett lager långhalm,som skulle tjänstgöra som sil,när vörtesp 

drickan skulle tappas feån tunnan.Denna halm kallades för indela In, _ 

kr^nträinas form framgår av fig ,12 på sid,48,

När mäskeh var på drickstunnan slogs det vatten på ,så att vattnet 

nådde en handsbredd över mäsken i tunnan,Dätpeffcer fick mäsken stå 

och laka ur under en timmes tid,tills »örten tappades från tunnan.

På en del gårdar lär det ha varit brukligt,att humlen kokades och ' 

lades ovan på underlaget [ ui nå £laen) i driekstunnan,på andra igen

silades humlen genom ett såll,så att humlekopparna kommo bor^varpå f * ■

humlevattnet(blandades i vörten ,när denna lades 1 soakare,

Den_vörte,som först tappades ,ansågs som den bästa och av denna 

i regel det bästa ölet,som bjöds,när de bästa vännerna och bekanta

.kommo på besök,mindre bekanta flngo oftast nöja sig med de^öl,som _ _ _ _ _ _

.berette av vöi4,som senart tappats från tunnan.
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Första eller andra ämbaret vörte,som tappdes från tunnan »sattes

i regal att Jäsa génast<résten av vörten fick stå och svalna 1 soa- 

kari tills den var lika varm som nymjölkad mjölk# Innan den sattes

att Jäsa,

Man brukade säga ,att Ju varmare vörten var,när den började Jäsa,

—dessto beskare och starkare blev älet.Var vörten kall ,när Jästen sattes 

i den ,blev ölet sött och gott,men berusade inte.

ölet fick i regel sjfå och Jäsa ttt dygn,Under tiflen brukade hus

bonden då och då gå ut och se efter att Jäsningen försigck normalt.

Om ölet började Jäsa så fort »attjästen försvann från ytan och att
\

det samtidigt hördes en susninjibrukade man säga ,att ölet kokade.

Detta ville man urÄlka 1 högsta grad,Man brukade säga,att ölet blev beskt

stänger eller plåthinkar med kallt vatten i,för att temperaturen skulle 

gå ner och Jäsningen skulle förslgå långsammare,—

ölet antogs vara färdigt Jäst,när ovanjästen(oaästn),den Jäst,

som under Jäsningen bildas ov°n på ölet i Jäskaret»började gå ner
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^et färdig Jästa Slet tappades sedan i ankaren,som hade olika stor- 

lek.De rymde vanligen omkring 50 liter,men sådana ,som rymde 15 -20

if

liter voro eJ heller sällsynta,^ven större funnos 1 vilka ända till 

100 liter 81 rymdes. —

ölankarets {ä^ankare) form och detaljbenämningar framgå av flg.

13 på sid . 51,

Under äldre tid lär det ha varit vanligt att man hade ett ankare 

med öl till varje helg under vintern,Det ankare,som tömdes under 

Julen kallades för Julankare(JÖ iKai^aee) ,det som användes under

nyår »kallades för nt^a^ae och det som tömdes under trettondagen 

för trättanda^are. - - - - ^- - -

Det ankare ,som tömdes under Julen,var i regel störst.Efter detta

kom nyårsankaret 1 storlek och minst av alla var trettonankaret. - - -

ölet ansågs vara bäst att dricka,då^^ v^rl tre ,fyra dagar gammalt.

Den Jäst,som bildades ovan på ölet i Jäskare »dugde Inte att använda 

vid brÖdbaknlng.Det skulle var såd^n Jäst,som satte sl^på bottnen,när ölet 

Jäste, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ĉ ' <*- C-^ui^ •

— S~V 6 0

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 11908, F. Isberg, Estland



ULMA 11wi. 
Fr 

Isberg 1^38
 

ESTt. NMCKÖ
 

" 'MIT

2.

3.

4.

5.

6. 

7.

1.

Förtéckning över detaljbenämningarna på flg, 13 å sid 

ä ^ a^ars-b-w^tn.

” “tap, _

” -sprtti nd eller - svik,

” -tap.

" -klmb.

” -lag. - - - - — - - - -

. 51,
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Beredningen av surdrlcka.

Så långt sagesmännen mlrnae till-^baka i tiden har man 1 Klottorp ;

' I
anvat siirdricl» året om.Brickan bereddes på följande sätt: ;

i

När så mycket vör^ tappats från tunnaJ^som behövdes till öl,slogs i

I

det en eller två hinkar kallt vakten på mäsken i drlckstunnan och 

fick hlandningen stå och surna,Andra eller tredje dageh ,hfter bryg-j

-4/ I
ningen ansåg/ drickan vara tillräckligt suroch då började den amvändajs 

Drjrck®n heter på målet drike eller sö rdrike. Ben finns allttd 1 |

en kappe (drlkskapan) på bordet 1 stugan,Var och en ,som är törstig,!

brukar dricka^en.Vatten lär ha ansetts som ohälsosamt att drleka 

under äldre tid.   J

Varje dag slås så stor näng^atten på dricks tunnan,att det mot-; , 

svarar den män@/dricka,som dagligen tappas från tunnan, |

När dryckan blir mindre sur,brukar man sätta några liter flnmald j
r ,

malt i drlckstunnan och blanda det upp med draven i denna^för att

drycken skall bli sur igen,Betta arbete kallas för att sj^ drike ;

!

(sjuda dricka),      I

f2>
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Benämningar på 81-,.läst och dricka 1 samband med bryggillngen. '

^ {v8rte),Vätska ,aom bildas,pär kokhett vatten slås på malt, 

homo ^^la(humellage ). Vatten ,1 vilket humle kokats,

mäsk (mäsk).Samma betydelse som i riksspråket. _

^ogjoj^ (oJäst 81).Vörte 1 vilken ingen Jäst lagts i •'

fäj^ (färskt 81).

oaäst (ovanjäst),Jäst,som kommer ovan på ytan av ölet i Jäskaret, 

då detta Jäser,

^ ndeäst(underJäst) .Jäst,som sätter sig på bottnen av Jäskaret,

då ölet Jäser.- - - - - - -——   . . . . . . .  . . . .

äat- (Jäst).Allmän beöämning på Jäst,^- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bärm (bärm),Benämning på Jäst 1 Rickholtz kommun, 

fäj^ drike(färsk dricka),Nyberedd surdricka.

_ (/r Ät' ^^ f
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gO.G-emensam brygd f5r flera gårdar.

Under alutet av 1800-talet lär det ha varit vanligt,att ett par, 

tre poj^kar eller äldre karlar slagitf- aig aamman och bryggt öl 

till en helg eller söndag,Var och en av dem lämnade då en vias mängd 

malt,aom han antingen köpte eller om han var bonde ,tog ur sifetcOgfit 

maltförräd.

ölåt bryggdes då i regel hes den av medlemmarna i lage/;som hade 

bästa utrymmet och de bästa möjligheterna där de senare kunde dricka 

ölet,Det var inte i alla gårdar,som man under denna tid kunde ställa

till med dryckeslag,ty de religiösa väckelserna under denna—tjrd. gjor 

gå mycket,att äldre personer inte tilläto var^om helst att dricka

Detta öl ,3om på detta sätt bereddes ,gkax kallades för h^psg.^

öch dracks av medlemmarna i lage/gemensamt,Om alla medlemmar kommo 

överens,så brukade d^även bjuda in en aller annan bekant,som fick 

en kanna öl._ _ _ _ _ _ ^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Karlar,som på detta sätt brygde och drucko öl ,aHsågos av äldre

—.personer i byn som sämre människor.

le

ff
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Fördenskull brukade de i regel brygga ölet 1 hemlighet och låtsaa 

som om det var den persons öl enbart,som ägde gårdeJfdär ölet bryggtsi, 

Snnu i dag som än hännder det en eller annran gån/att unga pojkar

brygga öl på detta sätt. -

Så långt sagesmännen minnas ,lär det ha varit brukligt 1 Klottorp,:

att bönderna brukat bjuda varandra på öl,dä någon kom på bésök under
i

den tid de hade öl på gården.Det lär till och med ha ansetts som oartlgt

att atrfe inte ge öl åt en granne, när man hade sådant på gård en*" och

grannen kom på besök. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mer än en gång lär det under äldre tid ha hänt ,att geannarna

bliWt osams över,att den ena^ inte bjudit den andra pä öl,när han 

kom pä besBk,då den andre hade öl.
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21, I bygden fordom gängse folktros föreatällnlngar i samband

jhed humleodling och brygd, _

Det kärl i vilket ölet skall jäsa får inte komma 1 beröring med 

fetJi. Man trodee under äldr tid,att fett verkade hämnade på Jästen 

1 ölet.

Vid åskväder surnar Mörten fo4?!För den skull akall man alltid 

dä man brygder vid åskväder ,sätta Jästen till vörte/7,då denna är 

varm ännu,för att den inte skall hinna surna.

När humlen kokas ,skäåå man röra flitigt om den i grytan,ty annaii*s

blir inte humlelagen tillräckllt besk.

Om ölet inte börjar Jäsa skall man vispa med vispan i Jäskaret.

u._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

u tdö
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IV. Beredda drycker vilka e,1 voro maltdrycker.

23. MJÖd.

Ordet heter *mc5du' i målet och kommer tl^llgen från estniskans modu 

Någon motsvarande dryck har inte beretts av bönderna,Drycken för- 

säljes i staden och därifrån känna sagesmännen till na^nnet.

24. Enbärsdricka.

Under äldre tid lär det på en del gårdar ha beretts dricka av en- . 

bär.Denna dricka kallas för äinbä^drike(ebärcsdrieka),Sagesmännen 

kommo inte ihåg hur denna dryck beretts,men de sade sig ha hört ,att 

enbären lagts i drickstunnan och att varmt vatten slagits på dem,varpå

de fått stå och surna, - - - - - -  - - -

Ebbärsdrickan har kommit ur bruk under slutet av 1880-talet,

Några särskilda bruk lära inte ha varit förknippade med beredningen . 

av dehna dricka, _

25. Beteckningar för drlckajberett av björklake.

Någon beredninsr av björklake har inte förekommit 1 Klottorp,

Under våren lär detha varit vanligt,att barn och yngre personer
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samlade in bJöÄke- (bärkevatn),Insamlingen skedde så att man borrade 

ett hål 1 en björk och lät björklaken tinna i en flaska eller ett 

annat kärl. _ _

Sagesmännén berättade,att Insamlingen av björklake skett på följand^ 

sätt:

När snön började smälta på våren gingo pojkarna ner i skogen och

sökte upp säåna björkar,som hade hängande kvistar (hängbjörk) och

borrade med en fingertjock borre ett tre-fyra tumms djupt hål i . y,

björkstammen ett par fot från marken.På nedre kanten om hålet skar

de ut en trekant i barken på nävern och veko denna utåt,så att björkj-- 

laken skulle rinna längs denna ut och droppa ner i kärlet - och

int längs med stammen,som den annars skulle ha gjort, Se fig,14,på 

sid, 60,

På en del ställen brukade man även nedan för hålet %ätta en liten \ 

ränna av trä,läggs mfelken björklaken droppade ner 1 kärlet.

Se figl 15 på sid. SO.Kätlen tömdes 4 regel varje morgon och kväll,. 

På en del gårdar lär det bara varit barnfen ,sonm druckit bärkevatne,

på andr igen ha även äldre personer druckit det. |
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Under äldre tid lär man ha ansett,att lönlake (länevatne)var den

bästa och sötaste, Gch_an-sett den som en läckerhet,Med under denna 

tid fanns det bara lönnar på herrgården,varför det ihéngen gång lär 

ha hänt,att pojkar glngo 1 herrgårdsparken och tappade lönnlake ,vilket 

icke så sällan hade tillföljd,att de fingo ris för detta,när de blevo

upptäckta, —

BJörk-och lönnlake tappades så länge tills saven blev tjock på 

våren,Man brukade säga att björkarna började spy(bärkjana bä^ftÄsp^),

Ett annat sätt att ta björklake var,att man högg en djup grop i 

en stor bJörkstubbe.fråTvilken trädet fällts under vintern,I denna

grop,som på målet kallas för bärkevatoho, samlades sedan björklake ,, 

som'i dracks med ett halmstrå ur denna grop.Meteden användes i

regel av vallpojkar tidigt pä våren,- - - - - - - -

Sagesmännen berättede,att det varit vanligt,att varje vallpojke 

under slutet av IBSOtalet haft en eller två sådana Bärkevatoh^ar, 

ur vilka han drack bärevatn,Icke så sällan lär det ha hänt under denna

r-/o

tid,att vljpojkarna varit osams,och att de., för att hämnas på varandra 

iPissat i varandras bärkeT^sho^,så att den ,som ägde hOjan,skulle

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 11908, F. Isberg, Estland



ULMA 11908. 
Fr. 

Isberj 
1938

 

ESTL. NUCKÖ
 

Frgl. M 87

gå dit och dricka ur den,utan att han vlatte av ofoget.Lyckades de 

med det.hade de nåccot att skryta med senare.

-t
Vallpojkarna hade även t^ppa^ björklake genom att skära av en kvist 

på en hängbjörk och binda flaskan under den.

26, -Ä -

några andra drycker lära inte ha förekommit under äldre tid i

bygden.
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