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Frågelista M 188

Tensta socken 

Uppiand.

i'imne.

Vård och användning av vilda träd^duskar och örter på inägomark,

t/

Ben långa vandring som våra fäder gått innan de kunde dtjäna 

sig av virket ur träden ocinbrterna på marken samt även des^rötter, 

är så lång att ingen kan följa den från dess "början och intill nuet.

Men de som lävde några genera^oner närmast oss hade av sina fäder 

fått i arv konsten att åtminsme på primitivt sätt betjäna sig av 

vad som på och under marken växte.

Utom det att våra fäder i åthundranden före oss kunde konsten 

att med enkla redskap fälla träden och av dem bygga hiis,båtar av 

ansenliga storlekar samt göra redskap,så förstod de också att tillvara

taga löven av träden samt markens gräs och örter.

Bå jag var eh liten pys på några år så hade de många husgeråd 

av trä. Be flesta av dem är nu ersatta med husgeråd av metall och an

nat gods.

Vad är det då som jag minns att de hade av trä,och som nu är 

sällsjrnt?

Inomhus hade deända in till långt på 1800-talet tallrikar av 

trä. Briksstånkor,träkaggar av många storlekar,träskedar, smörkärncr
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3om tro‘’i3en fått sitt namn av att de förr i världen tagit kgman 

ur trädstammar(innanruttna) och därav gjort sig diverse husgeråd 

t .ex.ämhar^tyttcr^kämor ,o.d.

Av de cirka något mer än centimeters grova granlcvistarna gjor- 

de de vidjor som de använde då de stängde gärdesgårdar. Av cirka 

2 centimeters grova granlrvistar gjorde de klavar att klava kor och 

kalvar med. Av grankvistar gjorde de tundband,hand till tinor och
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - f/

baljor,och större bykeskar. Men de använde oc^ unga tånga björkar 

som de baddade då de gjorde tundband av dem, Atlstängset var ju av 

klyvet virke,stör och vidjor.

Av ^ gjorde de driksstånkor. Det ansågs att drickat både höll 

sig och "smakade bätté då det förvarades i stånkor av en.

Björkkvistar användes titt en het d.et ot ika saker. (Mest bekant 

är björkriset som uppfostringsmedet) Titl kvastar av både större 

och mindre storlekar är björkriset så gott som oöverträffat. Av björk

ris tittverkades också viskor och vispar.

Unga björkar av cirka 1-|- centim. grovt ek asrvände de vid tittverkaing 

av ryssjor,

Rötter av gran och kluvna unga björkstammar använde de då de 

gjorde bosskorgar och andr^ grövre korgar^ 72^-»

:P*2.trumst agaren E Löfkvist som nu är cirka 97 år,talade om att
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då han var harn så var det en granne som brukade tillverka krrgar för 

avsalu. Irannen gick ut i skogen och letade rätt på en rätkluven gran 

och sedan klöv och spjal^ade han sönder den så att han fick långa 

tunna strimlor. Bessa strimlor flätade sedan med mjuka färska gran

rötter av cirka en centimeters grovlek och formades tiH korgar som 

sedan användes tiii olika ända mål. E. Löfkvist är född år 1853^och 

således skuH e den här ovan nedtecknade korgtii i verloiingen försigå 

i börja och i medio av 1.860 ta’’et. L barnd_omshem var en stuga som stod 

i skogen mel’’an fiasbo och Watthoima. Således i ivngebytrakten.

Vårbundet trä. Man kan ju ej direkt säga att ett vårbundet trä 

var til’’ nytta,men på sätt och vis var det så. Ett sådant trä var 

trädgränar som under växten kommit att mötas och där de möttes hade 

de vuxit tillsammans så att det bildade en ring.Hingen skuUe vara 

så stor att det invändigt var cirka 26 centim. i diameter. Barn som 

led av engelska sjukan skuUe krypa eller stoppas genom det vårbund- 

na träet så skuUe barnet bli bra. Engelska sjukah var ju mest en di

etfråga. När barnet fick sådan mat att den innehöll de ämnen som bar

net behövde för benstomens uppbyggande så blev barnet bra. Mencde gam

la trodde att det var det vårbundna träets magiska kraft som botat 

barnet, I mitt förä’’drahem hade d.e ett sådant gammalt vårbundet trä 

1 iggandes på vinden. En s.k, klok gumma i Vendel smorde mot engel

ska^ sjukan. I hennes kurer ingick vitlök jämte flera ämnen från växt

världen. Således hade folk kommit underfund med att vissa växter 

hade hel ande verkan,
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använde de tiVl träskor. Alm tilT finare snickerier.

Avei^^ok för finare träsvai^ning.v^^ bok för snickerier.

Av Töfträdsiagen,björk,rönn,oxel och träds^a^ med liknande hårdhet 

tillverkades olika sorters redskaper och husgeråd och möbTer. Så 

har det varit så Tänge människorna haft vertyg som bitit på dessa trä- 

sT ag.

En heT del bnskartade växter har människan i århundranden använt

häckar och till piydnadsträd, p]xempel ,pil och hacktorn til^ häc

kar (föresten flera trädslag,t.o,m, gran),till prydnad Syr^n m.fl, lik

nande buskartade trädslag.

Sälg och vide använde de gamle till korgflätning. Sälgen ock 

Ii"''’ fåren,som vinterfoder. Sängen togs då på somrarna ^ika som björk- 

löf och bants i kärvar.

Människorna har i alla tider haft en viss respekt fÖr gam^a träd. Det 

tros att de i gamla tider offrat åt gamla stora träd,enär de trodde att 

trädet hade någon magisk kraft så att det kunde avvärja faror och bota 

sjukd-ommar,och i övrigt beskydda och hjälpa dem som stod på god fot 

med trädet. Men det tyckes vara så länge sedan sådant förekom så det 

nu levande släktet ej ens hört talas om några offer ti^l de gamla sto

ra träden.

Det är flera stora gamla träd som jag har sett. Det är gamla ärevör 

diga ekar,ekar som trotsat århundradens stormar.
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A.5.

En ekjStor -©efe gaiomai står på S ömmar äng slrind en, (Den har jag skrivit ett

Så har vi d.s.k. kungseken vid E3ahgshamn. (poem om.

En stor gamma^ ek står på Eredriksf-unds ägor.

En gammal stor ek står invid den gamla stationsbygg

naden vid A.Q-.A, på ■'idingö.Den är fridlyst T ik- 

' som kmgseken m, fl. Jag frågade en som bott där 

invid A,Gr.A, i cirka 40 år om de hört talas om 

särskilt ang, den stora gamla eken,Men de sade 

nej. En bjässe till stubbe,cirka tre meter hög 

står kvar av en gamma^ ek strax intill Va‘'‘’oxsäby gård 

adr, Khivsta.

Så till sist . Det står en gammal ek invid torpet Rudtorp ?,vä

gen vattholma-Sa"* sta ! Fru Svea Vallin är uppvuxen där uader Sahl- 

^ T de 0^11
sta saAa,att de gamla sade»att det var en kung som legat o;ömd i den 

gamla eken,en gång då det varit fiender inom bandet.han sade tretioå

riga kriget. Men det kunde ej stämma,ty då var inga fiender här inom 

landet. Men det kan vara från tiden då ryssar gjorde strandhugg här.

Men mig veterligt var de ej så långt in åt ^andet som till Sahlsta,

Hur som he^st, Po^k har haft en viss respekt för de gamla ärevördiga 

ekarna.
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