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Beträffande ljudbeteckning, se ULiVLi acc. 27425, Västerlund, Rune, 

Kommentar och anmärkningar till Märta Kihlgrens ljudbeteckning.

(4:0. ÄNG., Eds sn.)

Rättelser och tillägg m.m. i marginalen har tillfogats av Rune 

Västerliind (signaturen RV) vid granskningen av Märta Kihlgrens texter. 

Vissa tillägg har Märta Kihlgren själv gjort med blyerts i manuskriptet, 

och sådana tillägg har fyllts i ned bläck och försetts med signatviren MK. 

Signaturen YR, som även återfinnes på något ställe, är lika ned 

IT*' Vidar Reinhammar.
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Frgl. 16

ÖVERSÄTTNING

^4.

Svar på Eråselista 16. Brödet och dess tillredning.

På Edsmålet är nog bara "baka", baka för oss. Om ellersVilket det /än/ 

är att baka vetebullar eller "krås", kaffebröd och kakor-^som vi bakar i någon 

bryggstuga med riktigt murad bakugn. Vi säger inte "baka" när vi skall ha 3)'(tunn)bröds

kams för ett matmål, utan vi säger "göra kams(orna), men det vore ju nära kakor' 

till, eller närmast att tycka det, men det skulle låta för fint och ovan

ligt för oss. Om vi som en fråga är, sitter framför en eld, då sitter vi 

och "lögar oss", och likadant om vi sitter i solen eller i solvärmen, och 

en grötsudd på en böld, det var en grötbit i en trassudd, lagd på bölden 

eller "otålden" vad det nu var å färde. Och skulle vi rensa ur, ur en bytta 

eller en strömmingsfjärding, då gjorde vi enrislag och drog ur den.

Ja då vi säger "baka" då är det liksom ett begrepp. Men det är ju olika verk

tyg vi brukar oss av, och betjänar oss med, och då är det ju ett namn på 

var sak på det vi gör eller uträttar då.

Sid. 2.

Vi kan säga, "nu måste vi ställa till och baka en dag", eller "nu håller vi 

på /att/ baka", eller "nu får vi snart ställa till en bakdag så vi får oss 

några kakor (eg. någon kaka)", eller "hur många bakdagar gjorde vi på förra ^

året", "nu har vi då bakgörat, görat bakom ryggen", "håller ni på med baksten?"

"Ja nu då vi fick tag i bakstarna så ställde vi i ordning." "Nu ska jag gå 

och leja mig några bakstare7*^då vi har fått hem nymjölet från kvarnen."

Vi kan inte baka bara någon liten kludd, utan en riktig bakdag utav en åtta 

tio kannor. Det var ju mest vanligt att de bakade några dagar höst och vår, 

i bondgårdarna där de var många människor som skulle ha mat, mycket lejt 

folk och drängar och pigor. Och så hade de ju bryggstugan , själva och vi 

har sagt "bryggstugan" och "bröjstugan" om vartannat. Och mestadels har ju 

den där bröjstugan varit sommarbostad, och då har de bakat om vårarna i flera 

dagar innan vi har städat upp den då, och fått i ©rdning till midsommar och 

fått flytta ut och haft rent och fint och i ordning, och helst har haft 

skurat och städat storstugan också till helgen, och liksom haft mesta vår- 

görat undan. Det var bara i torpar-

(av tunnbröd)

1) = 'bak', 

'båkning' 

2) = 'bakare
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Z7,

gårdarna som de hade bakugnen i samma hus det kom väl till någon liten 

stuga med bakugr^är och där och hos någon torpare så där om de var litet 

försigkomna och 'hade något att reda sig med, men det var inte allihop som 

hade så de kunde, det skulle vara tegel i skorstensmuren något litet och 

både /det/ ena och /det/ andra.

Ja som sagt höst och vår var det vanligt med bakst, men nog hände det väl 

att de bakade någon liten kludd liksom till (el. 'i'?) slåttanden om hus

modern fick för sig och hade ork, för kornkaka är inte särskilt god när 

den börjar bliva gammal, för jag kommer i håg i en gård där de bakade bra 

mycket men hon som var husmor kavlade själv och gjorde tjocka och "sjålliga" (?) 

kanter, så det gick ju inte att grädda den så den vart så mycket bättre, tillägget,

och fram på sensommarn vart den väldigt trögäten, och då fick de sig ett 

knyte av den både backstugusittare och luffare, för då var den inte (något)

"skadlig"Och så hände det ju om det var fin för^ulSvinter, att de eldade 

upp bröjstugan som de sade, inte värmde bara upp bakugnen, utan ställde 

så det vart så pass varmt så det gick an att ha en liten stöpa där, och baka

litet finkaka W, ^

/(alltför) bra

4- el. värdefull

med liksom mer gott och påkostat utav vetemjölet och rågsikten och mjölken 

en par tre kannor, de talade alltid om kannor då det gällde stöpämne.

Förr för tjugofem trettio år sedan bakade nog folk mestadels i varje gård 

och vi fick lära oss baka något litet var, och bakugnar fanns det mest i 

var bond- och torpargård, nu är det annat åtminstone här i Ed, för här 

är de lätt räknade nu, både bondgårdar och torpargårdar, och de som odlar 

någon säd och mal och bakar någon kornkaka nu, och någon människa som åtar 

sig att stå och baka någon hel dag, hej det finns inte någon som orkar det, 

och det skulle ställa sig alldeles för dyrt om det fanns någon att få tag 

i, var det en som sade nu en dag då jag höll på höra mig för sm de brydde 

sig om att baka någon hemkaka nu för tiden. — Vad det gällde bakdagarna 

så hände det väl att de bakade någon dag mer om hösten än om våren. Och 

eftersom skördeanden kom vid samma tid för allihop, så vart det väl torrt 

och kom till kvarnen på samma gång, då ville de ju baka nästan på samma 

gång allihop och få i ordning innan det vart kallt och snöigt.

S. 5.

Vi sade ju bakstare för de var för det mesta två men det kunde ju låta så

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 30024, M. Kihlgren, Ång



ULMA 30024. Märta Kihigren. 
1976

 

ÄNG. ED
 

Frg!. 16

här "jag fick inte tag i någon bakkäring än för hon hade lejt bort sig 

redan", eller "i år behöver vi inte leja mer än en bakstare". Och så kunde 

det heta "i morgon får du bereda dig på att passa upp bakstarna och bära 

undan kakorna och breda ut uppe på botten, och bära in ved, och passa upp 

dem med kaffe och hjälpa till att elda upp ugnen". Det var vanligt att 

de ställde till och högg torr och fin bakved, som liksom fick ligga i månad

tal och torka. Förr fanns det ju någon som bakade och hade något litet bage

ri i var socken men nu är det slut med det också, men då bakade de ju både 

litet rågbullar och rågkakor och vetebullar och skorpor och småbröd "krås(eh) 

vi kallar (kallade?), så det fanns litet utav vart att få köpa för en män

niska som behövde, och att få beställa om det behövdes någon större mängd.

Och det var ju väldigt bekvämt att få kuta och köpa sig bara en råglimpa 

och för tjugofem öre skorpor, om inte man hade tid till att ställa sig att 

baka litet själv. Några flyttbara bagerskor har jag väl inte någon vetskap 

om

S. 6

men omöjligt är det väl inte, men det var ju inte samma fart med möjlig

heterna att komma sig iväg några mil förr inte, som det är nu för tiden.

Vad brödet, brödfödan, de orden brödbiten, brödkakan /beträffar/, då man 

hör och tänker på dem, då känner man den där respekten uti sig om att vara 

försiktig och aktsam om brödbitarna, för Gud nåde en om man råkade (eg.

"vart för att")stiga på en brödbit helt oförhappandes och någon såg det, 

om också ingen sade något så var det som om någonting inom en sade dess 

mer det var en farlig synd, som inte på något vis fick ske ens av våda, 

ja inte var det värt att kasta och (illa) hantera smörgåsarna som nu för 

tiden, och att kasta bröd fick inte ske alls. Det var nog ett allmänt 

tänkesätt att den som ohelgade brödet skulle få lära sig svälta en gång 

och jag kan inte hjälpa men jag tror det är sanning(en), om det då rakt 

är inne i blodet på mig sedan jag född vart.

Ja nog sade pappa "Gud ske lov nu har vi brödfödan till (uti?) vintern", 

då han hade hässjat kornhässjevedlängderna (= hela utrymmet mellan två 

stolpar i kornhässjan) fulla med säd. — Brödet kakan det har liksom 

innefattat vad vi har fått lärt oss, allt vad vi har behövt för livs

uppehället, det har varit både hus och hem kläder och föda ja allt har 

vilat på brödbiten.
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S. 7.

Ja många gånger har vi fått hört att inte svälter du medan du får möla 

kakorna det du vill, äta enbart bröd utan smör i första hand. En brödkaka 

en kakhalva en kakfjärding en kakkil, en kakbit, en bullbit, bullskiva, 

bullkanten, bullkanterna, kåtkanten (bulländen) bulländen. Vad brödet be

träffar som skall ätas mgukt och färskt, så är ju jäsningen och gräddningen 

någonting som skall vara påpassat för om det bliver misslyckat då är baksten 

förstörd alldeles, men det kan ha många orsaker det är inte säkert att det 

beror på vårdslöshet utan, det kan vara ugnen som är grest och inte bliver ''otät' 

varm och behåller värmen som den skall och att det har varit dåligt jäsämne 

och inte varit något bra ställe där brödet har fått stått och jäst efter att 

det har blivit lagt på plåtarna. Men har degen blivit knådad riktigt väl 

och är lämpligt blandad och inte spadet har varit för varmt så skall det ju 

bliva som man har tänkt sig. Men det vill till mycken vana med nästan allt 

man skall göra, det går inte att gå för tidigt ifrån läromästaren. Om vi 

hade kornbrödet utbrett och torkade det då det var nygräddat, så vart det 

ju

S. 8.

fort skarpt. Men vart det då regn och liksom rått och kallt, då drog det 

igen sig fort, om det låg på en kall botten, som det var vanligt att det mest 

vart förvarat, där väder och vind blåste in och drog uti väggspringorna.

Men det drog nog igen sig då vi hade travat ihop det uppe på "rinkorna", 

det var enställning som hängde ned från någon takås, för att inte råttorna 

skulle komma åt det, många hade ju lådor, lårar att trava ned det uti sedan 

det var torkat.

Vad det gäller mjukt bröd som har förekommit så har det ju varit i så små 

mängder, som har bakats i var gård, så det har ju förvarats \±i burkar och 

skrin, jag har aldrig sett att det har bakats några kakor och hängts upp 

under taken och torkats, det har nog mest varit ett talesätt för våran 

del. — Många har nog sagt att mögligt bröd är inte något som man dör utav, 

men jag har då inte hört någon som har tyckt om det heller.

Kakan vart skarp då den var riktigt torr, smulig och omöjlig att få något 

smör att stanna (eg. "bida") på mjukbrödet blir, blev knalligt. En bröd- 

knalle det är en mjukbrödbit som har blivit torr den har fått ligga framme 

och torkas, inte torkat inne i ugnen som vi torkar skorpor för att de skall 

bliva
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• S. 9.

varda möra, och tåliga, inte mögla och förstöras utan gå an att behålla 

någon tid och vara nyttiga och hälsosamma. — Vi säger ju "gräddskorpa" 

färgen vi vill ha på brödet då vi har lyckats med gräddningen riktigt.

En bulle kallar vi ju småbullar som vi gräddar och skär eller bryter i två 

delar och torkar och gör två skorpor utav, det är en skorpbulle, eller om 

vi bakar den litet grand större och kallar den för fettisdagsbulle, och be

handlar den mer och mindre efter smak och behov, äter den hel nedlagd uti 

kokt mjölk och tar en blöttugga uti skedén.

Rågbullar bakar vi ju också på samma vis, men förr var det ju mycket tal 

om en rallarbulle som ju är en större rundbulle, någon vetebulle i den 

fasonen är nog mindre vanligt, och så säger vi ju vetekaka och rågkaka, 

råglimpa, vetelimpa, vetelängd och en fläta(^ulle då vi flätar vetedegen.

Men det är ju så att uti var gård har folk gu haft sina recepter och sina 

knep och fasoner på brödet.

Som jag har beskrivit så bakade ju folk tunnbröd kakor i brygg- eller 

bröjstugan som också på många ställen var sommarbostad, ^å de ställen där 

jag har sett att bakugnsmuren delvis har varit utanför väggen har den nog 

bara varit stadigt rappad, för de har ju varit noga med att ha haft muren 

långt

S. 10.

ifrån väggarna för de har varit rädda för torrhettan då det ju har blivit 

eldat våldsamt i flera dagar i rad. I torpargårdar hade de nog bakugnarna 

allihop uti samma stuga inmurade uti en mur uti många gårdar hade de murat 

så öppenspisen var på ena sidan och bakugnen på andra, och muren var ju 

murad i en vrå, och det ansågs väl riktigt sparsamt och väl övertänkt, för 

det var ju som man sade att det var ju inte bakdagar alla dagar.

Det vart trångt och bossigt /under/ bakdagarna uti en töcken stuga där 

folk skulle bo och äta och ligga de dagarna också, och ungar fanns det ju 

också som inte kunde vara ute ständigt, och den där vedhögen och bakbordet 

och degslocket allt det där ser jag för ögonen mjölet och sotet och brand

stören och slamret av., kakrullen.

Bakugnen kan jag nog inte beskriva på något annat vis än att den var så stor 

att vi använde långa vedträn och eldade och värmde upp den med och att den
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var murad utav tegel och då var både valvet och hällan utav tegel men 

många hade skaffat sig en järnhälla och lagt dit i stället, och uti ena 

gården hade de bränt tegel och i andra gården lertegel som de kanske hade 

slagit själva hemma vid gården, det hände det också.

S. 11.

Då vi eldade upp ugnen eldade vi ju på hällan en full brasa och /ett/ par 

på aftonen vid samma tid som stöpningen, då var den ju uppljummad till dagen 

efter och det vart jämnare värme och mindre påkänning på muren. Och under he

la dagen efger då så var det ju också att elda någon brasa, vi eldade ju på 

morgonen först så det vart glöd och föste den runt ikring sidorna inne i 

ugnen och lade några fina torrvedträn utav granved eller något björkträ 

som fick låga uppefter sidorna och valvet då som höll lagomt varmt under 

tiden som kakorna gräddades, ocla så var det att noga passa på så kakan vart 

jämnt och fint gräddad och röra på den ständigt och lyfta och sno. Då de mu

rade en bakugn, så lade de nog i några bärjärn både i själva ugnen och valvet 

ikring öppningen luckan, men någon lucka användes ju inte då vi gräddade 

kakor då vart luckorna bara i vägen och lyftes undan om de fanns, och uppe 

i draghålet hade vi en tegelsten som vi vände och vred så det vart lagomt 

drag, inte kan jag efinra mig att jag har sett någon bakugn som har lutat 

åt något håll, och jag har ju gräddat kakor uti bra många, men det är några 

år sedan, det var särskild rökgång från ugnen och ut upp genom muren.

S. 12.

Det var ju murat en tjock murkrans då över valvet upp emot taket om jag 

säger över rökgången och denl^vart ju varm utav röken. Framför ugnen så var T också

det ju några stenvarv som var ju som en hälla att hålla till och sopa utav 

kakorna på och lägga ifrån sig gräddspjälkan och hundsopen, och ställa brand

stören med sotänden uppgenom rökgången. Och den där vrån eller vrårna kallade 

vi för ugnsgraven . Då ugnen var varm hade vi aldrig någon lucka för, 

men då den var kall hade vi en särskild trälucka som vi ställde för. Och - 

det var nog mest vanligt i var gård. Vi sade nog svartsugga(n) om inte vi 

fick riktig fart på draget men det kunde vara fel på veden den var för rå, 

sur. Att elda bakugnen fick man lära sig att se sig för, och det fanns 

ju alltid någon äldre människa att få till hjälp förr, nu är det ont efter 

dem, det är slut. Då brasan hade brunnit ut så det var bra glöd så tog vi 

bara brandstören och bökade glöden åt sidorna och provade /att/ grädda en 

liten kaka så fick vi se vad som behövdes. Sedan man var van behövde man 

ju bara hålla fram handen så kände man om det var lagomt varmt. Det vart 

inte så varmt ytterst i ugnen.
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S. 13.

Ja det är roligt att påminna sig bakugnsbrasorna jag gjorde då det var 

någon riktigt kall och dimmig höstmorgon och höra hur torrveden sprakade och 

se lågorna dra sig långt långt uppgenom muren och röken drog sig av gårde, 

och lågorna speglade sig i fönstret och det började på kännas varmt och 

Ij^mt ikring stugan, men det var nog lika roligt då åen där varmglöden ramlade 

ihop och låg och slog utav sig innan den vart undanföst åt sidorna, och det 

vart pålagt något torrt trä som den fick ligga och tända och som fick ligga 

och låga ikring. Några flyttbara bakugnar har jag inte hört talas om, 

något annat än några som har tillhört krigsmakten. Folket har ju haft stu

gorna. Nog har det hänt att de har eldat bakugnen och gräddat rån till 

jul. Men inte nu mera, för nu har de fått så moderna järn till /i?/ rå

järn och voffeljärn så de användes ju på annat vis. För kakbaksten hade 

ju folk liksom i allmänhet var sina bakgrejor, det var bakbordet eller bak

skivan och kakspaden och spjälkarna bakspjälken och gräddspjälken och kaveln 

och rullen

S. 14.

och baktråget eller degslocket, och bakgrejorna som vi sade dem skurade vi 

inte utan skrapade och borstade innan vi gömde undan dem, det har varit 

vanligt att vara /eg. varit/ väldigt rädd om töcken redskap och inte lämna 

dem liksom vind för våg så de har fått varit liksom leksaÄer i händerna på 

dem som har varit mer och mindre göralösa, så då de har varit torra och 

rena och i ordning har de blivit undanstädade då i vanligheten uti något 

härbre eller någon uthusbod dit ingen harhaft något ärende att röra dem onö

digt. Det var ju inte vanligt om man bakade en liten rågdeg att ta till 

det stora degtråge'^. Då hade man mindre tråg som man i värsta fall kunde 

få begagna till något annat också om inte det kunde/?/ eller vart för

stört eller tog åt sig någon otäck smak eller lukt, ja det var att tänka 

sig för mer än en gång och särskilt då man var tjänare och kunde få tjäna 

sig ovett också en töcken gång. Det var nog mest vanligt att vi hade 

något tyg eller någon hemvävd säck och hade över degen och var det väldigt 

kall/t/ så fick vi rakt lägga på något mer, för frysa fick den inte göra.
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S. 15.

Mjölet hade vi i lärar i härbret, men då vi tog in för baksten hade vi nog 

det i någon träbytta som vi bara brukade använda och ha mjöl i sådana 

gånger. Hon som kavlade tog åt sig en lagom borddeg ur slocket och knådade 

upp och gjorde kakämnen för en tio femton kakor, för det kan bliva det att 

degen jäser för fort och kakorna blir surjästa och ohålliga att hantera om 

den får ligga uppe på bordet för länge. Ett kakämne tar en van bakstare åt 

sig med handen, och lägger i ordning i rad efter bordkanten,innan hon börjar 

på kavla då håller hon i kaveln m.ed vänstra handen och har mjölet och hund

sopen och bakspjälken till höger om sig, det är gent och behändigt att mjöla 

bakbordet med hundsopen och lägga på kakämnet och kavla och noga är det med 

att dofta på mjöl både under och ovanpå om det skall gå bra att kavla kakan 

tunn och inte nå hård deg får du ha, men allt blir en vana för den som har 

lärt sig. Kaveln den är svarvad med handtag på bägge ändarna, och med djupa 

skåror svarvad, som hjälper till att vidga ut kakan åt

S. 16.

ömse håll efter som man kavlade, då kakan är nog kavlad så tar man bak

spjälken och flyttar den mer över bord.et åt hon som gräddar, och en del 

rullar kakan på bakbordet medan den ligger kvar där och en del rullar den 

på kakspaden rullen den är med ett handtag och är svarvad litet olikt 

kaveln och är med taggar som naggar och gör hål uti kakan så den blir mör 

då den blir gräddad. hon som gräddar har också en spjälk och lyfter ka

kan från bordet och på kakspaden som vi häver kakan in i ugnen med, och så 

har vi en mindre spade med långt skaft som vi lyfter och flyttar kakan med 

inne i ugnen så den blir jämnare och väl gräddad, den får man skaffa sig en 

ny en någon gäng om sänder efter något år för det händer att den blir svedd 

efter kanten för det går inte att ha den nå väldigt tjock utan den måste 

vara tunn och fin att komma under kakan med fort den får inte skjuta av 

gårde kakan, på kakspaden är det ett stort blad som kakan ryms hel på, på 

vändspaden är det litet blad.
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S. 17.

Varav bereddes bröd?

Som jag har sagt så har ju korn varit mest odlingsbart på våra trakter och 

billigast men råg har ju också odlats för till att ha haft till husbehovs, 

så i en dfegstöpa har de mest haft en tredjedel rågmjöl. Förr i tiden då jag 

var ung, då var det noga med att skilja på säden efter tröskningen, då 

raskade de minsann inte ifrån sig som nu. Då sopades logen och säden vart 

handkastad och delad och skild på noga. De grynen som var stora och tunga 

och strida som de sade de östes upp uti säckar som var märkta med trä- 

klantar som det var skrivet på vad det skulle vara till och vad det akulle 

förvaras uti för lårar i härbret, det var till kaka och till sådd och till 

gris och gröpe, och så var det det som skulle skickas till kvarn och malas, 

och lika noga med säckarna. Det var bästa säden till kaka och gröt, men 

skulle malas olika, finare till kaka, grövre till gröt, det koktes mycken 

kornmjölsgröt förr. Och då de sådde sade de vi måste ställa så vi får bröd

födan i år också.

S. 18.

En bonde eller om jag säger en riktig jordbrukare han var noga med att 

granska säden, och byta till sig ny sort eller sorter efter några år, och 

förnya sig om det skulle anses bära sig att så. Många gånger hände det att 

de bytte med varandra så de inte sådde i samma jord och samma sort. De som 

började på /att/ prova att så vete de började nog bara med någon liten teg 

sedan det visat/?/sig att de hade kommit så långt med härdningen, för vi 

har ju kalla höstnätter för vete och fryser det i axen är det inte något 

värt med det sedan. Allt kornmjöl som vi använde i kakor och gröt och 

kamsar var nog skrätt som det sades, sållat och siktat i kvarnen, och likt 

sade de om rågmjölet, men rågmjölet användes mycket under benämningen grov

rågmjöl och så då det som var extra fint malet och siktat kallade de för 

skräddrågmjöl(et) eller rågsikt. det blir ju så fint som vetemjöl, men vi 

handsiktade ju mjölet alltid innan vi skulle använda det, vi hade en grövre 

och en grannare sikt.
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S. 19.

Då vi fick hem säden från kvarnen fick vi ju skrädet och sådorna uti en 

särskild säck som var märkt för det. Det tog vi ju åt kräken och blandade 

i då vi kokte åt grisarna, och likt gjorde vi ju med det vi siktade ur 

hemma om det var något. Aldrig var det någon som arbetade på det och för

sökte sig på att lägga ned någon möda och baka utav något tocket för då 

har det väl inte gått (an) grädda det för det har väl tagit eld och brun

nit ufp. Allihop saltade nog degen men inte allihop ville ha kryddor 

(kummin) kummin var vanligt uti kornkakor(na), På /de/ sista hundra åren 

har det nog förekommit litet blandning uti kornkakor på våra trakter, utom 

under kristiden var det väl någon som försökte men jag vet ingenting jag kan 

beskriva om.

V. Deg och jäsning.

Ja nog skiljer vi på deg smet och röra, Deg ds.t är och blir ju en fast 

form utav mjöl och spad, som man kan hantera med händerna, men en smet 

den är ju tunn och rinner antingen det skall bli pannkakor eller någon av- 

red-

S. 20.

ning uti någon mat utav något slag, och då vi talar om röra då blir det ju 

frågan om något som varken skall kokas eller stekas, mest talar vi väl om 

mjölröra åt kräken och grisarna, men vi kan ju tala om någonting i matväg 

som har misslyckats som röra, och liksom något undermåligt, åt hönsen 

gjorde vi röra, eller sörpa vi mest kallade det mjöl och mjölk, eller 

mjöl och vatten. någon rå deg utav någon sort har jag aldrig hört talas 

om att något folk har ätit inte här på våra trakter. Om vi gjorde någon 

liten stöpa rågdeg så sötnade vi, men det vart ju rågkakor och bullar som 

vi gräddade innan vi kunde äta dem, och en deg som vi rörde uti jäst sedan 

den hade fått stått några timmar och sötna. Då vi skulle baka kornkakor, 

så kallade vi ju det för att stöpa, vi stöpte utav en åtta tio kannor, 

och då hävde vi in bakslocket några timmar om det var kallt så det fick 

ljumma till sig, var det kallt så hade vi stöpämnet inne någon tid, så 

både mjölet och mjölken fick bli litet ljumt, någon gång om vi hade bråt- 

tomt kunde vi ljumma på någon vattuskvätt
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och blandade med innan vi började/börjar (?) på slå något uppi mjölet i 

degslocket, eller baktråget, "jag börjar på tänka på det här att /eg. det/ 

vi sade ömse baktråget, eller bakslocket, det var väl utav det att tråget 

det var gjort utav en trähalva som nog hade varit ett storträd någon gång, 

och urholkat, först kluvet i halvor och sedan urkarvat likt gjort som små- 

trågen på sin tid, bakslocket det var ihopsnickrat utav breda grova brä

der med balkar eller sidstycken, vad jag skall kalla dem lutande och fast- 

spikade eller pluggade med träpluggar eller träpinnar och ihopklämda så 

tätt så de nästan höll vattnet på en gång. Och tätare vart det ju då vi 

stöpte degen uti dem för vi hävde ju mjöl i det det första vi gjorde innan 

vi hävde i något blött."

Då vi hade bestämt oss för en bakdag, då gjorde vi i ordning och ställde

till och stöpte kvällen före, då bestämdel^vad mjöl och vad blött vi skulle /"vi

ha, hade vi mjölk så tog vi den så långt det räckte, hade vi inte det tog vi

vassla (eg. blanda) om vi fick tag i den, annars tog vi vatten vi hade för

oss att om vi använde mjölk så gick det åt mindre mjöl, och vart vitare

kaka och visst var ået sant. men kakan vart fortare gam-

S. 22. W

mal då och malgirig, vi såg det då vi bröt sönder någon bit med någon 'som lätt an-

blärä^-^iti att det hade blivit som någon ull uti dem, inte fick vi vara grips av mal'

så noga men visste vi det så gick det emot att äta den. Och uti stöpan 2) 'blåsa', 

då så hade vi om så fanns nästan en tredjedel rågmjöl grövre och grannare 'hålighet' 

och resten kornmjöl men vi kallade det för kornkakor eller kornmjölskakor, 

och så spadet då efter beräkning och litet salt och så vanlig jäst då inte 

allt för mycket efter stöpmängden, för vi fick ju beräkna att degen vart 

ståendes länge och fick inte bli surjäst för då smakade det om kakorna och 

det var ingen merit för bakstaren, vi rörde ihop den bra stadigt och så 

tog vi upp den då (dit) på bakbordet och knådade ,i mer mjöl och lade till

baks den i tråget över natten och bredde över, att aäga precis hur mycket 

på en töcken stöpa som behövdes är svårt för det är så olika hur mjölet är, 

somliga vill ha litet vetemjöl uti degen men det ställer ju sig dyrare, och 

det har ju alltid varit frågan om att det får inte bliva onödigt dyrt, en 

degstöpa, nästa morgon då kunde det hända att vi tog bara rågmjöl och knå

dade i.
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Då vi rörde ihop stöpan så använde vi en degspade som var stadig, för degen 

vart tung så något vek/t/ gick det inte att ha uti händerna. Jag har aldrig 

hört talas om någon annan jäst än pressjästen så den har nog funnits bra 

länge. Det var nog kaviaren som ville hantera degen knåda den så hård hon 

ville ha den och ställa till kakämnen eftersom hon ville ha dem stora till.

Då vi talar om att baka ut degen, då sade vi kanske jag ska baka ut de här 

kakämnena nu och sedan kan jag dricka en kopp kaffe och förrätta mina behov 

(eg. 'gå ut åt mig'), medan du lägger på hällan några stickor några små trän.

Och likt sade vi ju om en småbröddeg, som det ju också är vanligt att röra 

ihop någon dag i förväg innan den skall bakas ut. Nu ska jag städa undan 

och sedan ska jag baka ut kråsdegen jag gjorde förra dagen.

En tunn kornbrödkaka var det nog vanligt att den var emellan fyrtiofem och

femtio centimeter i diameter, men vi hade en käring som var styv att kavla

hon kavlade nog ut kakan/kakorna hela alnen ibland men det var besvärligt att

grädda så stor kaka för då hängde den ikring kakspaden och det var risk(en)

att det vart "sjållar" /?/ innan man fick den i ordning inne i ugnen. "sjåll", jfr

S. 24. tllläggeti

Det var vanligt att ge några mjukkakor om det kom någon oförhappandes och 

hälsade på då vi bakade, och åt ett barn så skulle det bakas en lillkaka ^

det var klart. Om det kom någon och satt och såg på bakstarna och kakan 

gick sönder då påstod de att han eller hon var hungrig. Det har inte 

varit vanligt med tocket där lövtunt tunnbröd hemma i Ed men vi fick smaka 

uppe i Jämtland det där brödet men det var inte jäst som vi gör. Nej 

Edsarna har inte varit nå riktigt noga med kakan den har fått dugt bara 

den har mättat oss.

Och utav rågbrödet som vi bakade till julen det skulle vi alltid ge 

djuren i lagården smaka några bitar de skulle få känna att det var jul 

och vi skulle inte ta det med oss då vi gick dit och gjorde någonting 

utan enkomt på julkvällen.
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ÖVERSÄTTNING till s.25

Svaret i frågelistan "brödet" skall ju vara, "å hällst ha hatt skura å 

steea storstug&j^ ti hå-^ja.

Och så säger vi s-^ålli, om en kaka har råkat vika sig och blivit ihop- 

klämd efter en kant och blivit mer och mindre ihoptorkad så att det inte 

går (an) att vika den till rätta och få kakan slät och fin efter kanterna, 

sådana "sjållar" skulle vi se efter och bryta av den /o; av kakan/, då vi 

tog den ur ugnen och sopade den innan vi lade ifrån oss den.
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