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Svar på landsmålsarkivets frågelista nr 87. 

Iluialeodling och brygd.

1. Humleodling.

1 HumlS / humle/, ordet är levande i målet och andra beteck

ningar finnas ej.

2. Beteckning för humleranka; -IlumbSlrensn. för humle stängel, 

som nyss börjat skjuta skott: h\imb8lbr3dd / humlebrodd/, HurabSl-

u/ \J

brSddar hal å komå nu! / humlebroddarna hålla på och komma nu!/

Fruktställning: toppa, / tuppa/J huml8n e_ så toppu é år,så

ä bi raitji ånn / humlen är så ■ full m^r}~^ukt?px^år, aå dal k (

^^od skör^.//l,blir mycket av den;4/god skör^.//Man synes inte ha uppmärksammat

nagrä hanstand i denna bemärkelse. Hevor, som ej bur0 frukt’ kal

lades vildhuml8 / vildhumle/. I 0re lär nan haft hela '^gårdar” av 

dylik. - - - - -

3* Humlegård: humb8lg^;^. j>Q-t hörde till undantagen att någon 

gård saknade sadan hemma vid gården, i fäbodarna förekom däremot 

icke humlegårdarHiinlegården var i regel belägen vid häststallet
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och hade ett omfång av omkring 4 a 5 2 ä 3 J^ter utan avseendä

på fattiga eller rika gårdar.

ITär man skulle anlägga en humlegård grävdes platsen^ för den

samma upp och befriades från sten. Sedan fick man i någon grann

gård humb3lrot8r / humlerötter/, som grävdes ner -vanligaste plan 

teringstiden var under hösten/ Hade man ont om Humlerötter, klöv 

man dem i två delar före planteringen, det växte bra ändå. Påföl

jande vår skulle humlegården risas med tallris och,när brodden kofc-

mit upp. s'^öra^ A e_ på stör humbSlKålw nu t /det

!/. Dessförinnan hade man hug-är tid psFsft^slTcji^nu

glit och barkat stör, smäckra grahsMjänger, som skulle vara jämn-

V/

tjacka och raka. P8s8 smågranär bi^ fin8 tä humbSlstör,dämt y' de 

här granarna bli fina till hiimlestör,de!/. På våren skxrlle som 

sagt humlegården risas. Man lade ett gansk-a tjockt lager av tall

ris direkt på jorden^ halm användes icke. Detta ris fällde barren 

under sommarens lopp, och samma barr lade sig på jordytan och kvä 

de allt ogräs. Jorden hackades och lucktades ej, barren höll går-

/.

r-
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den ren och hlev samtidigt gödselämne. Man behövde således endast

risa humlegården en gång om året och störa den; sedan skötte den

vid skörden

sig själv. Störarna avlägsnades nåxkäaljui, detta dels för att man 

skulle komma åt att risa nästkommande år och dels för att störar- 

na^så fort skulle ruttna.

På sensommaren skördades humlen, varvid hiiml estäng erna nedto- 

gos och man plockade av toppor /tupporna=frpikten^'^. Vi_ skunom ta 

n8d hujalSn ^ da« / vi skall taga ner humlen i dag!/ Detta arbete 

gjordes i regel av karlarna i gården. Ingen hade mera av varan än

att den kunde plockas utan lejd hjälp. Där dräng fanns på gården,

kunde dock denne deltaga i arbetet. I regel var det dock husbonde]|i

i gäfd'éh, 'vil^ skötte" och"~skörääde "humregäFdén". ""

Humlen plockades i såll eller rissel o-ch ställdes in på ladulo-

gen att torka. Under soldagar flyttades dan ut för att torka bätt

k

re. När den torkat, pacades den i tunnor, gamla kasserade,otäta 

laggkärl voro vanliga, och förvarades på härbres- eller matbodsku' 

len. Humlerankorna användes icke för textila ändamål eller i övrigt.
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Där man hade humle utöver det egna behovet såldes eller bort

byttes den i Palun, närmaste staden. Aven prästen skulle ha sitt 

tionde av den. Priset på humlen var, såvitt Präs Drik minns rätt, 

24 skilligt pr mfirk /mark=skålpund/. En._vanlig kuggfråga har va

rit ;’’Vad är tyngre, ett pund humle eller ett pund bly?” Svaret 

blev ofta: Släpp 8 jDa fotar få du känn! / slä^^ det på fotterna 

får du känna!”

II. LIaltberedning.

4. Malt: mfillt.

Beteckning för så stor mängd malt, som behövdes till en brygd 

/ ett j ^
I mallt tä Ä drikka / malt till en brygd// Vi anom innt mer mallt

l så I
kvj?r nu än) vi fånom tä ett drikkg / vi har inte mera malt kvar nu

IsSå/

^/vi får till ett dricka/.

5- Beteckningar för-korn, avsett att mältas^ller dugligt därti 

mältkor eller mf;[lltkor / maltk-orn/, båda-benämningarna ha använts 

Korn var vanligt till malt men till större festligheter,bröllop 

etc. ville man gärna ha också litet rågmalt i drickat. Detta gav

:.i:
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bättre färg. 

6. Llälta,

till malt

mältl,

\

bereda korn eller rågvilket betyder att att

Passivformen mältg.s /mältas/ kan användas. Kor8 a raäl- 

ti?s nu t /kornet har mältats nu/. KorS a mältÅ /kornet har mätat/, 

säger man, då efter sådd brodden börjar sticka fram. KorS mältSr 

på häsjån / kornet mältar på hässjan/, säger man t.ex. då vid lån 

varigt regn ko:^t på översta stången börjat gro.l Kor8 mältSr på

på trej röda! / kornet gror på tredje hässjestången|uppifi;ån och

ned/ säges vid långvarigt regn. Pet är när kornet är färdigmäl-

a

tat"’söfä Uttrycket KorS å mältibs / kornet har mältats/ förekomraer. 

Vanligatt är dock: ä ^ fgtLut mältg nu! / det är färdigmältat nu!/ 

7* mältning slogs kornet i en mältränna. /(iml liänirs:/, en 

urholkad trädstam,/ och därpå slogs kallt vatten, &töp korS /stöpa 

kornet/, hette detta. Ofta stöpte man dock kornet i en så och slo^ 

sedan stSp8 /s"^öpet/ i mältrännan, varförinnan man silade av vatt 

net med en kvajrt,som fick tjänstgöra som sil. Detta ifall man ej

hade en tapp i mältrännan, genom vilken vattnet avtappades. Denna
- - - - - - - ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <■ - - - - -

y -^

:
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tapp var belägen paralellt ned bottnen och i nältrännans kortsida

Mestadels saknade dock mältrännorna dylik tapp och voro alltså he|- 

la. Jag har själv en myckat garanal mältränna -skall den tecknas?- 

och denna saknar hål och tapp.

_ _  LJ

Gro, aäk mältÅ. kor§ hi:{3. å nältSr nu / kornet håller på oca

_ _  ^ »J ‘j’ V/

Kor8 a nältynästa' får lä^. od&llar hftl å komå t /kor

net har paltat nästan för länge, hållg^l;; på (0fe^kommq^!

Kornet skulle ej mältas längre än att väl rotsystemet börjat ut

vecklas. Började brodden komma, då kallades denna för odallilr

/odallar/ och då var kornet övermältat. Odftll i målet betyder an

nars något hemskt. T.ex. kan det heta om en full, snusig och otre 

lig ka.rl: ä .§11 riktig odalli^ tä kflrd /det~vär’ en rikt"ig odal- 

ling till karln/. 

vattnet

r-

Kärnlös^ korn, som vid nältning flytij/ovanpå 

K«llaaes|.liÄ^|/^sl.;.orn/ eller 

b. Kornet torkades_j^ tåsstugim /l torkstugan=bastun/ efter 

att stått i mältning 4 - 5 dagar, tSiden beroende på temperaturen. 

Platsen för elden i torkhuset var unnSn /ugnelö, jällstadn / eld-
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staden/. Laven i bastun, använd till att mälta på hette malltlå-

om invin/ Maltlaven/- Man skulle tårrk mftlltS två ell8 tre di^n 

nån låg ättSr J så~ä—va brått , oa--/ terlca-Taalrtet två ollog. tre—^ygnt

om inte någon j-ng nn., Va-Tir-I-A. nm/ r- - - n.m...±.^gAin vän
V

tade på bastun för malttork. Det var vanligt att flera gårdar ha

de en bastu gemensamt, varför det under mältningstider var flera.

som skulle använda densarama. Efter ett dygn ungefär hade kornet

rotSr som skäKK / rötter som skägg/ och var då sötmallt /sötmalt, /

som skulle "äVsmäkå^^ av familjemedlemmarna och även av besökande. 

Sötmaltet var nämligen mycket uppskattat och var och en skulle ha 

en hand full_

c/ Kornet krossades på

maltS! / vi skall

Evarn/ Vi skunom grip

maltet//nu a yl då mfllltS «ripi / nu^ har

vi då maltet gripet!/.^Senom särskilda anordningar kunde man höja 

översta kvarnstenen, skilja kvarnstenarna åt alltså, så ka man ki4 

de gröpa maltet så fint eller groft som helst, allt efter som man

ville ha det

1-
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III. Maltdrycker.

8. Maltdryck benämdes av gararaalt för drikkft. /dricka/ och sämre

K/ L/

sort av 'detta spisöl. Vi skimom ,1är drikkfr / vi skall göra drick-a/

_ _  t/ t/ %J

drikki;: .jäs klent a vås / drickat jäser dåligt åt oss/, du må då

f8l sku a en gån drikk& inna du ^år! / du måtte då väl skall ha

en gång dricka innan du går!/ kunde man säga åt en besökaiide, som 

ej fått annan förplägnad.^ Jä jol två drikkfl.n8r ± sam viku! /jag 

gjordo 'tyå|^ricka]^7 två gånger i samma vecka!/|^. Hemgjort

dricka har ej fått namnet öl. Men om ett bra och starkt dricka hair

det hetat : Ä ^e starkt som öl / det är starkt som öl!/Och\ begrav-

ningkalas^ hl '.yilnmti ma Kf?,] ^ rinöl ringöl/''. ^ kom ätt8r som

Arboga öl8 / han kommer efter som Arboga öl!/ Detta bevingade ord 

har även hittat till Boda. ^ ^ öl får ärndS / han tog öl för—
• O

ärendet!/ Detta säges om skall uträtta någonting och kommit på
vy

sl&rv8n /slarven/, i dåligt sällskap och glömt vad han skulle ut

rätta. _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9. Förut nämnt ringöl avsåg ej endast drycken vid begravnings-
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ning utan hela kalaset, som gjordes efter sedan den döde jordats. 

Juldrikk^., .iäsp8sdrlkk&. oåskdrlkkfi'. trolSvniipärlkkfl.. / basölsdrikL^(

/juldricka, bröllopsdricka, påskdricka, trolovningsdri(jka,| b^öls

dricka etc. varo benämningar, som sade vilka tider eller festlig-

\

heter arickat kunde användas till.

10. Sötdrifcka-/pötdriolga-/. färskt ojäst dricka av den bästa

sorten, första produkten i mältningen. Sista produkten, då man '

slog vatt en p å_ mäsken och lät det stå och draga blev spisölj å hä 

vann t 1 bätSr än om a tvått sti^bbSn /och det var ej bättre än

om nan tvättat stabben,/ säger Präs mor. O.b.s. liTorra Boda säger

c/

bätSr. södra bfbbSr för bättre!/

SVagdricka är ett öfd, söm först under senare tid kommit in 

i målet. Förr hette det alltid endast drikkaVdrieka/. I barndomen

^ • "L

>o
OJ

on

hade jag en granngumma med stort hushåll. Ilon gjorde det tänkba-

rast svga dricka, som vi kallade spisöl. Ilon var dock gästväni ig 

och bjöd a_lltid av detta dricka, som var aå svagt, att det ej ens 

jäste ordentligt utan blev surt nästan genast. Hon bjöd en gång eii
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man från Ore på sin brygd. Hon sade: 2]i sk& få llt3~drikkfl’. män

t' ^

ä a .läsi klent a mä! / dn skall få litet dricka, men del: har jäst 

dåligt åt mig!/ Mannen drack, gjorde några grimaser och svarade:

Ja. når fan så^ du im vatn ås! / ja.^, när fan såg du. något vatten 

jäste!/

K/

11. Beteckning för svagt, tunnt, dåligt dricka: spisöl /spisöjL 

vifiur /skulor/. Vi an om innt QjiH än lltS stårpOLank tä bjudgpå /

/ vi har ej annat än litet stånkslank att bjuda på!/ Stånkan stod

på bordet under hela dagarna och vem som ville av familjemedlemmar

na fick när som helst dricka ur denna. Och alla besökande bjödos 

också dricka ur detta kärl.

12. Beteckningar för starkt dricka: stg.rkdrikk£y /starkdricka/

tj L/ Ky ^

Vi skqnom jär vås litS storkdrikka tä jul / vi skall göra oss li 

tet starkdricka-till -jul!/ add st^kt drikka., ^ jä vart~

hurom! /De hade så starkt dricka, så jag-blev yr i huvudet/. Prik

Icå: va så starkt, ~så ä kröp änd n8d-i tånär / drickat var sa

starkt, så det kröp ända ner i tarna!/ - —
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13* Adjektiv och verhjSom beteckna vissa egenskaper hos dricka. 

Drikkft a vorti su-rrt / drickat har blivit surt/, drikkfl. a surnit

/'drickat har surnat/, drikkgr småk8r källdSräm / drickat saakar

^ o

källare/, ä småkSr jästäm.dSsa drikkft /det smakar jäst, det här 

drickat!/.l drikkfl. 9 frän.iäsi -Adrickat är fränifiot?^.sägesj då det 

jäst alltför häftigt och fått en frän smak därav./ Därför aktade
- - - - - - _ _ -  _ _ - _ _ I _ 4^ ly

man sig också för att jästa drickat alltför varmtV A ^ bar8 vtttu-

blftnndiiL / det är bara vattenblanda!/ sades det om svagt dricka.

DrikkfiL a vorti duvi ti stå^ån! /drickat har blivit duvet i stån

kan/, a a fått träsi^.iSn /det smakar trä/.

är avslaget /

Ä a slä.iis å /~det

14.|^Br.ygga.|bruggf/.| Yi skunom bruK^fit ar vlku / vi skall bryg -

/ mor håller på och brjcggar/.ga nästa vecka!/^Hor hftl å bru^gSr

i/

jä brugKiS- vlku som va! /jag bryggde veckan som var=förra veckan

V i' V

Yi skunom tä å .lär drikkft. /" vi skall till och göra dricka/. Yi am

int jort nå drikkft. på lä:^8 nu! 

länge nu.

vi har ej gjort något dricka på

^ V.

4a-
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12.

, bruKKd Hiy lQV»nd<a-4— Jä ^ tvu^in st.jöt brugKdf.- - - -

/jag år tvungen att SKöta bryggden!/1 Om någon person ställt till 

trassel- år sig, kan det heta. Ja ötn a .just ställt afe ^ bruKKd 

a ^ dännda å så! /ja^ar just ställt till med en bryggd åt sig
K V

den där också så!/ Mor hgcl å mju drikks.iärnin! / mor håller på med 

d n oKSgögningI/, ä räkk tä allt .jämt! / dricksgörninge i' vla,^ k’̂ -

räcker till alltjämt/, kan den säga, som skall göra dricka ofta.

r ' V V U ^ -

lo. Bryden ägde rum i brygghuset, bagarstugan.båkåstugun eller 

ti f.iusl / i fähuset/, där man hade eldstad fordomdags.

1!^.- - - - -

l8. Mäsk, därmed avsågs såväl den blandning av vatten och malt

ur vilken vörten framgår, som den fasta återstod, som är kvar i 

bryggkaret, sedan vörten ävsiläts.

19. 2 Kvällen före brygden slog män vatten på det maWa malt 

och lät det stå på ett varmt ställe över natten för att sötna. - 

ledan rörde man om denna blandning, mäst,i8n / mäsken^-'/ med ett år

\J

liknande redskap, och så skulle man stöpa maltet, s.iud-atå. kok-a
M wiiii~nr<inirni‘mm'Tii |i

kak - - - - -- - - - -  - - - - - - -  -  —. —

Å

3t

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 8973, E.H. Nord, Dal



ULMA 8973. 
E. 

H. Nord. 
1935

 

DAL. BODA
 

Frgl. M 87

—ffnm hT a kokande vi^tten på maltet, somJ« h^ts

i ftn _Vn~n^r^hB^^ /brjggbunk/ , ett laggkärl på tre fotter, på vars 

botten man lagt halm, hälsT^-ärthalm, som gav brygden färg. Ö-V-en 

denna halm lades ett bruKRklädS /bryggklädey, som gick upp till 

bunkens kanter. Detta kläde eller silduk var av groft lärvst, och 

i denna slogs först maltet. 3edan östes kokande vatten på maltet, 

som fick stå ooh draga en stund, varefter^vattnet, som nu blivit 

dricka eller vört, avtappades genom en buijiktapp /tapp/ nere vid 

bunkens botten./Denna först avtappade vätska var det uppskattade 

söt- eller vörtdrickat, som familjemedlemmarna skulle smaka på in 

nan det blandades med sämre och jäst”ilades. Ty ”prociduren med at 

slå kiokande vatten på maltet upprepades. Snåla husmödrar fortsatt 

denna stöpning så länge som den avtappade -vätskan xkx hade färg

av maltet, men i så fall blev brygden svag. Det som blev kvar i

t

bryggbunken,sedan vörten silats ay kallades vert.

n

Sedan vörten var fråsilad blandades den tillsammans och kokades, 

och sedan den blivit ljum, blandades humbulla.jSn /humlelagen,/som

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 8973, E.H. Nord, Dal



ULTTÄ 8973. 
E. 

H. NorJ. 1935
 

DAL. BODA
 

Frgl. M 87

II
kokats särskilt^i densamma,|varpå driokat jästades. Sn del hus

mödrar togo av en del av den första vörten i en byttaCK och jästa 

de denna del,. Sedan så vätskan kommit i stark jäsning, blandades 

den i den övriga vörten och alltsammans fick jäsa. Drikl^ ska 

jässtfiLS! / drickat skall jästaS/^. ^ a drikka. svalru . såj ä ^ lagomjt

/ nu harf^ricka"^ svalnat, så/ de^är lagomt varmtvarmt tä jässtg

aYX 4äst-aa; temperaturen vat'^-y3ri'g--‘*ony^an befarade att dric

kat skulle bli kallt alltför fort, varigenom :ptx±n jäsningen kundp 

bli svag eller också misslyckad, värmdes en tegelsten eller något 

järnstycke och lades i brygdehför att hålla denna vid nog varm 

temperatur.||l stället för humle kunde också pors användas. Denna 

plockades pa hösten eller sensommaren i myrkanter, t^orkades och 

behandlades på samma sätt som humle. Dricka i vilket blandats por

Ii ^ ^
kallades oåssdrikka /porsdricka/.l å blnnt nån fart på .1äsni:^ä. .iä

mått a att får sva/^an jäst!/ det Iblir ingen fart på jäsningen, ja
1/ - - -

måtte haft för svag jäst!/ kunde det heta. Drikka. a jäsi fa'^ut nu

drickat har jäst färdigt nu!/. Sfter jästens och också efter

~drC^å<
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humlens tillsättande blandade man dessa ingredienser medels omrö- 

ring med,en stor slev el^er skopa. Fradga på det jäsande drickat 

kallades frodfi. /fradga/jeller skom /skxim/. Största orenlighetern 

skummadeå bort genom att sparsamt ösa av detta skum. lär föl

‘"00^

skum drikka, lit8^män ös innt å får mitji Innt! / du lär väl skumm^. 

drickat litet, men ös inte av för mycket inte!/ kunde det heta.

T5n del kunde också köka sxstsc återstoden av maltet, sedan nan

V

a sjudi atå /slagit kokande vatten på maltet/ och sedan sila allt

sammans genom silduken i bryggkaret. Ilen om man ansåg sig aldrig

ha fått maltet nog urlakat, då blev också|drifekat alltför svagt,j 

och,om någon sedan bjöds på detta, kunde han eller hon säga:|du 

mått f8l a tvått stftbb8n nu t// du måtte allt ha tvättat stabben u 

När drickat svalnat och^börjat jäsa med fart, tappades-det

på tunna. Yi skunom tapp drlkka., hftl 1 t8nntrattn du! /vi skall
_ _ _ _ _ _ _ _  , _ -T

tappa drickat, håll i tunntratten du!/. DrikkstSnna står ti källd

/drickstunnan står i källaren!/ 1 sen sku vi sätt ti spr8nnd8 aa 

å svikka å de gg. kri^, M I ^ riktit tätt, drikkg. surnSr fort
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n.og ändå /och sedan skall vi dega omkring sprundet och och svickaa 

och dega omkring, så det hlir riktigt tätt, drickat surnar fort 

nog ändål/. O.h.s. Siltratten "benämndes av ålder för siltappSn 

/ siltappen/. Sprundet var placerat mitt på drickstunnans ”långsi' 

da” och sv^khSlS /svickhålet/ med svicka mitt mellan sprGndi å 

tSnnlå^^om a framsldån, dar tSnntappSn såt /sprundet och tunnlagg^ 

na åt framsidan, där tunntappen satt/. ITågot lock hade man ejjpå 

drickstunnan, .f?n4BniHr- tre hål i olika storlekar, spr8nndh8l8. t8nn

tapphSlS å svlkkh8l8 // sprundhålet, tunntapphålet och svickhålet!/

Man gjorde en deg av aska och vatten och tätade därmed omkring 

såväl sprundet som tappen och svickan så att kärlet blev fullstän

digt tätt. När man sedan tappade dricka skulle endast något litet 

av vätskan komma, då mäh~öppnat tunntappeh. Öppnade mån~~såT på svi 

kan"rann drickat obehindrat och likson^det var tryck inifrån.Nå 

var tunnan tätt och allt var gott och väl. Ordet dövika finnes ej

i målet, har åtminstone ej-funnits.- - - - - - - - - - -

20. Någon gemensamhetsbrygd för flera grannar^har bi förekomm::Lt.
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Alla hushållsmedlemraarna brukade sraaka på det nybryggda dric

kat och även grannarna, som kommo på besök så ock övriga besökands. 

a

Kals efter brygd förekom dock ej.

, 17.

I samband med jästen kan meddelas, att de gamla inte känna till

\

huru man ursprungligen fick denna. Lien gammal jäst, i bottnen på

drickstunnan t.ex.> kunde ni$ts opp , medelst rågmjöl oc

ljumt vatten.

I
Denna blandning ställdes sedan på varm plats, varvi

jäsningsbasillerna koramo i rörelse och jästen var oppniftV^xppnyad

Under punkt I9 nå ytterligare framhållas. Bruggbunken stod

som redan nämts på tre fötter, vilka voro fortsättning av stavar-

I

na i detta laggkärl. kx bunkens botten var det borrat ett hål,so:a 

täpptes med halm, vilken halm även fick gå så långt ned genom hå

let att den framträdde flera tum under bottnen. Brygden tog sig 

nu genom halmen i hålet och rann ner efter halnstråna så långt ne 

dessa räckte. Och under bunken uppsamlades drycken 1 ett kärl. Buik- 

benen voro nämligen så höga, att ett vanligt vattenämbar fick plats 

under. Hade man en mindre bryggbunk, så att ej kärlet, som mottog

./
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vätskan ej fick plats under, borrades hålet på sidan av bunken,i 

en stav och paralellt med bottnen och mellan två av bunkens ben.

En del 8V’*uppsamlingskärlet” kunde då skjutas under bunken och defi 

andra delen varuitanför. Pa så sätt spilldes ingenting. Husmödrar 

som saknade bruggbunk mef^ sin filtreringsanordning kokade hel en

kelt maltet tillsammans med vatten och silade sedan alltsammans i 

ett sikte. I detta fall förekom varken bruggkläde eller halm.

21.- -

22.- - -

lY. Beredda drycker, som ej voro maltdrycker,

?3.

24. Snbäsdrikkg /enbärsdricka/'. B~eteckningen är felaktig 

såtillsvidä, att det spelade mindre roll öm enbä'1 funnos med eller 

inte, i varje fall rensades och krossades enbären ej. I regel tog 

man enbuskkvistar med mesta-bär^n på och kokade samt beredde-dric

Enris med bär kokades i vatten oxokring en timme, sedan-Silades
\

man från vätskan i ett sikte, sötade denna och kokade den nu bock

ca.
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19.

rade vätskan en stund tills söcTcret snält ordentligt. 3edan fick 

drickat svalna i en vattså, varefter jäst tillsattes och man för- 

for i övrigt som efter svagdricksheredning.

Nu vet dock Fräs Nrik ett sätt att få smakligare ”enbärsdric

ka'’. Man skall oj alls söka efter enbär utan i stället taga de 

grövsta stammarna utan ris. '£ M som tä kok pinnar. män ^ått drikWa

bir Q / det blir som att koka pinnar, men gott dricka blir det/sä

ger han. Årsskotten och mindre grenar äro nämligen mera kådiga än

de gamla stammarna, och enbärssmaken lär finnas i dessa efter kok 

ning. Denna uppgift är märklig i så måtto, att det varit vanligt 

bland det^ yngre släktet att kvista av det spädaste riset och anvä: 

da till dricksberedning, medan det grövre och stammarna vrakats. 

Men så har man också i allmänhet ganska stark± kådsmak på det nu 

för tiden tillverkade enbärsdrickat*

• 25. Björklake: b.iSrksötg / björksöta/. Denna har ej spelat nå-

gon roll annat än för det yngre släktet. Så fort björken började 

sava på våren voro pojkarna ute med liar, som slogos snett in i

1-
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■björkstammen med spetsen héräd;. Lien 1biTdMe“d^ en ränn 

kärlet i vilket laken uppsamlades. Ovanför lien högg man sedan skfe 

ror i lidchet med att Y men med flera ögrenar" i solf jäders-

form. Man kunde på detta sätt samlsu flera kannor av den söta vät

skan, som draoks '•obehandlad”. Förståndiga män förbjödo dock denna 

”savtäkt”. Efter en sådan avtappning kunde det seden dröja flera 

år innan björken återfick sin växtkraft, om den nu fick det någon

sin. Och någon roll som dr^ck har björklaken icke spelat.

26. - - -. . . . . . . . . . . .

JJppteckningar från Boda av E.H.ITord.
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ilumleodllns- svagdrlcksbryggd.

Hirnil fl, h-uriile, Odlingen av humla går så långt tillbaka i bygden

som kan utrönas. Så snart ett nybyggarhem blivit färdigt, odlades 

humle. Humlegården förlädes 1 regel på stallets baksida, här rötter 

grävdes ned. Humlen ansågs ej trivas riktigt "om eJ marken täcktes 

till några irumms djnp-av hackat granrla-elie^-annat bråte, m8rlr> 

mork, avfall från vedhuggntngen, bark och spånor.

Man tiggöe humlerötter av någon granne. Man synes dock ha va

rit ganska rädd om sina hrunlegårdar, ville helst ha den 1 orört

S.

skick, varför anläggaren av humlegård ofta nödgades kl|-va de erhåll 

na rötterna för att få tillräckligt stor h-umlegård.

Humlen skördades i början eller mitten av sepember månad. Den 

torkades i såll ute på marken, blev det regn flyttade man in dessa

på loggolvet. Då den torkat, stoppades den i säckar eller lades i 

s tanf at och f Örvarådés ' pX "höd-” éTler häiHDresskudTeh. del s åXdes

TlXlr FaTun till ett pr la av 2h skllllng marken, tjuguflr stjlllinfr
U

max

HumbSlrensnSr. hxunlerevor. Klasar av humle tjippår. Plokk å.
I . . . . . j- ' •
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j» t.llppor å~ läfi däm tl ~sall8r~ "Plockg-HV-tjlppornBr-<)eh--3^g^4^

2l

sållet ! Det var kariamay- soifr-=feogo neé-hwal^» men-JcvlnnoT-^^ocli b„arn> 

som plockado av den

yOiJk
legård, plantera humle^

Vid bryggd av svagdricka slogs maltet torrt i måltrUnnan och 

kallt vatten slogs på. Det genomblötta maltet kallades stSpl, stöp 

Det fick stå och mälta tills odällar, grodden började visa sig. Då

avtappades eventuellt vatten medelst en tapp 1 rännan.

V V

Härförlnnan mältades maltet ti tås-stugunI tårkstugan 1|. a

5 dagar, beroende påtempératureh. TfareTber^skulle malteb-torka'i

2 å 3 cLygn 1 törkstuganr; omr lngBn l4gg"^tbBr^, om—ingen.-låg-~e£ter,

V V

det vill säga om-ingen granne väntade pa att tas-atugu skulle bli

va d^edlg^ iten- kunde vare_lu’e_JuJ:p2e._graimar__pm en _to^^^

att -malte t _mäl ta t ett dygn blev de t ^ 11 och kallades ocks å f ör 

aötmalt och av detta skulle hushållsmedlemmarna smaka. När det mäl-

tat färdigt sågo rötterna ut som skägg. Kornet krossades på hem

kvarn .
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V

Maltdrycker.

Drlkka. dricka. Svagare och simplare sådant kallades splsöl

En grannkvinna, s„om var mycket hushållsaktig men tillika.

lig bjöd en gång en fräramåhde på nybryggt dricka^ ''Mäh y. .

klent, men det har jäst dåligt, sade -^err.' Den trjndnaf-smaka-på, var

på han aade j Hår fan såg tlu- nå-vata ås, när-f&nlsåg -du någ-ot vaitteii

jäste! Å vant batör å.n Qm__du a„tjätta_,stItbbSn, _det var ej bättre_ 

än qm du hade tvättat huggkubben, kunde en^säga,^ som bjöds på då

ligt svagdrlcka. Till bröllop, dop och begravningar bryggde man

starkare svagdrlck med 2/j korn och l/l\. råg och även till de störrfs

högtiderna, jäspSsdrikkå, begravnlngsdrikkå, basölsdrikkå o.s.v,

Bruggå, brygga. Vi skunom brugga e mårgo, vi skall brygga 1 morgon 

Man bryggde 1 bryggstugan eller i pannmuren 1 fjuset. 

HTHlenncoktes s¥rskilt och häldes i efter det drTckät^jäst. En

der ville" taga ht så: mycket s öm Mö jldrgt av mus ten “och alog" på uierr 

"kokande vatten, sjöd attå, ^jöd bakpå, varefter den fick stå och—

draga några timmar.—Sedan kokades den och silades i ett tagSlslktS

o/ 'O

tagelsikt, inköpt från Våmhus, och häldes i drickat. Det, som blev
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kvar i siktet ■beha7idlaTie3““3rtterll'gai^-ÄV^-ekonomiska-husmödrar .-^acm

()/

häläe på det kokande vatten, lät det stå och. draga en stund och ko

kade ytterligare för att slutligen hälla det i drickat.

I stället för humle användes påss, getpors, som plockades i 

skogen och behandlades lika som humlen. Härav blev det påssdrikka, 

porsdricka.

En bruggbunk hade tre fötter. Drickat silades genom en brugg- 

duk, bryggduk av groft dräll till botten. Pa denna botten kunde mar.

lägga ärthalm för att få bättre färg på bryggden. det, drickat

fnr~varmtj då jäste det fÖr hastigtrblev fränjäal, frän- 

jäst och det samlades ~ frodå, ^kum på -ytan aom östes—av. P^ botten 

av dricks tunnan från fbregåonde bryggd fanna jäs V-s om mxan tillva- 

tä)g-. Denna-kunde vara—dålig .men-de t_glck__SLtt_ ni „ppp_ J äs tn, nya upp 

.ju.qtftn meö T»»gTTijöl och ljumt vatten, varefter den sattes på varm

plats för att jästa fortfe.

Jag fick fatt på några anteckningar om humle och bryggd från 

1 fjol hos Fräs Erik, och jag sänder härmed dessa få blad.

E.H.Nord, Boda Kyrkby.
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