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FÖRORD.
Som tolvårig pojke i Skattlösbergs skola, sysslade jag med
uppteckning av gåtor och ordstäv. Som femtonåring förvärvade
jag en gammal bra kista, målad på insidan av locket och försedd
med årtalet 1748. Så började jag som samlare och upptecknare
av gammalt och fornt i hembygden.
Efter år 1931 arbetade jag mera planmässigt med mina folkminnen. Jag kom i förbindelse med professor Jöran Sahlgren,
som tog sig an mig och hjälpte mig till rätta såväl med ortnamnssom dialekt- och folkminnesuppteckning.
Men när jag 1937 kom med en mycket stor uppteckning av
folkvisor, satte prof. Sahlgren mig i förbindelse med Landsmålsarkivet i Uppsala. Föreståndaren för arkivets folkminnesavdelning,
docenten Åke Campbell, besökte mig år 1939 och uppmanade mig
att skriva längre, sammanhängande skildringar, som kanske
kunde sammanföras till en bok om hur livet gestaltat sig i Grangärde socken i slutet av 1800-talet. Nog hade jag själv tänkt på en
bok, men endast i samband med mina uppteckningar om trolldom,
kuckelgubbar och spökhistorier. Nu tog jag itu med arbetslivet
och kapitlen skrevos i denna ordning: tjärbränning, kolning, gagnvirke och bränsle. Det har tagit 10 år. Jag måste ju arbeta för mitt
uppehälle och kan inte skriva annat än kvällar och nätter. Och
innan man skriver, måste man springa i gårdar och fråga ut de
gamla. Jag vet just ingenting, det är de gamla som vet. Mina
bästa sagesmän har jag besökt 100-tals gånger. Tyvärr dö de gamla
bort, så snart har man ingen att fråga.
Visst tänker jag fortsätta med mitt hopsamlande av de gamlas
vetande. Jag har redan börjat en skildring om åkerbruk och boskapsskötsel. Om penningmedel till tryckning kan erhållas, så
kunde det alltså bli en bok till om några år.
Jag har försökt begränsa skildringen till 1880-talet. Vid av-
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vikelse härifrån har jag angivit årtal. Inte annat jag vet, så äro
alla uppgifterna med sanningen och verkligheten överensstämmande.
För tillkomsten av denna bok får jag i första hand tacka
Landsmålsarkivet och dess tjänstemän. Jag tackar Landsmålsarkivets chef professor Dag Strömbäck för det intresse och värdefulla stöd han lämnat mig och doc. Åke Campbell, som först gav
mig mod och sedan under alla dessa skrivandets år ideligen stått
mig bi med uppmuntran och anvisningar: Jag tackar amanuens
Stig Björklund med fru Gun för värdefull och kunnig hjälp med
teckningar, foton och manuskript. Amanuens Åsa Sjödin tackar
jag för mångsidig hjälp med manuskript och korrektur och fil.
mag. Karin Hessling, som jämte Björklund genomfört språkvetenskaplig granskning av terminologien.
Grangärde kommun har möjliggjort arbetets publicering
genom att helt bekosta bokens tryckning. Till kommunalnämnd
och fullmäktige framför jag därför mitt vördsamma tack.
Sist men inte minst är jag tack skyldig mina sagesmän, främst
Jan Petter Ersson, Pajsoberg. Ytterligare tackar jag Johan Persson, Hoberget, Erik Henning Karlsson, Skattlösberg, Daniel
Andersson, Skattlösberg, Bernhard Karlsson, Hedbyn, Erik Lindh,
Norhyttan, m.fl. De ha outtröttligt försökt besvara mina frågor
och ur sina minnen dragit fram detaljer och episoder från gångna
tider.
Om något av vad jag här tecknat ned kan vara framtiden till
nytta, då har denna, bok fyllt sitt värv och då är jag nöjd.
Vännebo, Skattlösberg, julafton 1949.
Otto Blixt.
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INLEDNING.
Bebyggelse, levnadsvillkor och arbetsår i folktraditionen.
Traditionen känner i Grangärde eller Grön ge, som socknen av
gammalt kallats, två slags bygder och två slags människor. Socknens mellersta, östra och delvis• dess norra delar upptagas av
»Bygden». Här bor folket. I söder, väster och delvis i norr ligger
»Finnmarken», som är finnarnas område.
Om man drager en linje från byn Ljungåsen över byarna
Torsberget och Jänsberget till byn Kullen, har man därmed skilt
Bygden från Finnmarken. Allt som är väster och söder om denna
linje hör Finnmarken till. Dessutom ha de flesta av socknens
norra delar varit bebyggda av finnar med undantag av Laxsjön.
Folktraditionen känner väl till detta. Ett gammalt uttryck säger
sålunda, att »lagen går till Långvasselbron» eller »lagen går till
Pundet». Här tog Bygden slut och därmed också lagen, och den
laglösa Finnmarken tog vid. Även andra talesätt ange, att vi stå
vid tröskeln till Finnmarken. Sålunda kallas byn Burängsberg
Finn farstu och backen på vägen mellan Björnhyttan och Ljungåsen har fått namnet Finn grindbacken.
Inom hela Finnmarken träffar man på finska ortnamn med
undantag för de trakter av Finnmarken, som äro belägna norr
och öster om byarna Jänsberget och Kullen.
Bygden rymmer inom sig den gamla svenskbebyggelsen, som
samlats kring kyrkan och kyrkbyn och som kännetecknas av
bruk med herrgårdar, gruvor, hyttor och smedjor samt stora
bondgårdar. Här någonstans kring Bysjön skall Grangärde sockens förste bebyggare ha bosatt sig. Om denna första boplats
finns dock föga eller intet att hämta ur folkmun. Men om kyrkans
samt vissa byars tillkomst vet man att berätta följande.
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1. Grangärde kyrka.

Först ville man bygga Grangärde kyrka på Korsnäsberget.
Men vad man byggde blev rivet av ondo, allt efter som man arbetade på bygget. När man inte såg sig någon råd att få den uppförd
på denna plats, tog man och band ihop två bockar och lät dem
gå, vart de ville. Bockarna gingo dit, där kyrkan nu står. Där stannade de vid en källa och drucko. Här, rätt över källan, uppförde
man nu kyrkan, och den här gången lyckades man få den färdigbyggd.
Andra berätta, att man först försökte bygga Grangärde kyrka
vid Grytänge. Men det gick inte, ty vad de byggde upp på dagen
blev nedrivet om natten. När de sågo, att det var omöjligt, togo
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2. Kyrkbyn pd andra sidan sjön, sedd frdn Norrbo, Grangärde.

3. Skog, sjö och bebyggelse vid Rävvdla, Grangärde (fr. Saxberget).
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4. Bebyggelsebild au Västansjö (före utskiftandet 1920), Grangärde.

.de och lade en sten på en släpa och spände för två tvillingoxar,
varav en var vit och en svart, och läto så oxarna gå vart de ville.
Där oxarna stannade och drucko ur en källa, uppfördes kyrkan,
och över samma källa står den ännu i dag.
Grangärde socken kan sägas ha utgjort en torparsocken. Det
var endast nere på »slättbygden», trakten mellan och omkring
sjöarna Väsman, Boten, Bysjön, Björken och Saxen, som det fanns
större bondgårdar. På grund härav har man i några byar kallat
slättbygden för bondlandet. Det hette där, att de skulle ner på
bondlandet eller fram på bondlandet. Allmänt säger man, att man
skall ner på Bygden, fram på Bygden eller fram på socknen. Man
säger även jag ska framåt, jag har varit framöver, han bor fram
i socknen eller han bor framikring. På Bygden säga de, att de
skall upp åt Finnmarken, upp åt Finnskogarna, och när innevånarna från Finnmarken kommo ned på Bygden, hette det att
finnarna eller finskorna voro ute. När innevånarna från Bygden
kommo upp till Finnmarken, sade man, att sockenfolket eller
sockenkarlarna voro ute.
Finnmarken känns igen på sina stora skogar med mindre
bondgårdar, torp och kolarboställen. En enstaka hytta med bruksrörelse har funnits, nämligen Nya Prästhyttan, Grangärdes yngsta
hytta, som färdigbyggdes 1825. Sedan 1883 heter platsen Vännebo.
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5. Skogstjärnen Dammsjön.

De första fasta nybyggarna voro finnar, och de kommo hit i början av 1600-talet eller kanske redan i slutet av 1500-talet. För
den rätt rika folktraditionen om bebyggelsens grundläggning och
äldre historia hoppas jag få utförligt redogöra i ett kommande
arbete.
Enligt sägnen voro de första finnarna, som kommo till Grangärde, två. Den ena bosatte sig i Skattlösberg, den andra i Stockgropen. Den, som bodde i Stockgropen, blev dock snart »undanmotad» av svenskarna. Byarna Nitten och. Skattlösberg sägas allmänt vara de äldsta boplatserna i finnmarken.
En annan sägen förtäljer, att långt tillbaka i tiden fanns det
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6. Del au Skattlösbergs by.

tre hushåll i Finnmarken, ett i Grellses i Ljusnarsbergs socken,
ett på Dunderbacken i Skattlösberg i Grangärde socken och ett i
Hoberget i Säfsens socken (förr Nås socken). De flesta sagesmän
berätta, att Grellsesfinnen blev osams med Dunderbackfinnen för
att han byggt i hans gatumur (det är två mil mellan platserna!).
Några säga att Dunderbackfinnen blev osams med Hobergsfinnen
av samma anledning.
Man skiljer mellan Norra Finnmarken, Västra Finnmarken
och Södra Finnmarken. Till Norra Finnmarken höra byarna Hoberget, Jänsen, Jänsberget, Kullen o.s.v., till Västra Finnmarken
Hedbyn, Skattlösberg och Telningberg, till Södra Finnmarken
Ljungåsen, Torsberg, Abborberg, Bringsjöberg, Bifallet m.fl.
söderut. Den kil, som socknen bildar i Södra Finnmarkens sydvästra ända, kallades »Grangärdes kil», och man tillade »där
ingen Gud finnes», på grund av att prästerna så sällan besökt
dessa avsides belägna byar. Byn Skattlösberg med kungabrev från
1621 har fått namnet Finnmarkens huvudstad, troligen på grund
av att nämndemän bott här samt fjärdingsmän eller finnlänsmän,
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7. Uvbergen vid sjön och Järnsta herrgdrd, Grangärde.

som de kallades från 1600-talet fram till 1820. Grangärdes sista
finnlänsman hette Jan Mattsson och var från Dalkarlsberg.
I början fingo finnarna bo skattefritt i sex år på samma plats.
De första finnarna bodde i jordkulor, och först sedan de blivit
mera rotfasta, byggde de sig pörten eller rökstugor. Svenskarnas
klagomål och de därav från 1630-talet och framöver följande
kungliga resolutionerna, gjorde livet till ett sannskyldigt helvete
för finnarna. Troligen hade finnarna helt utrotats, om inte bruken
behövt kol och kolare. Genom att lova att flitigt kola åt bruken
fingo finnarna stanna, men därmed voro de också i brukens våld.
Ehuru omgivna av svenskar bevarade finnarna likväl sitt
språk i 250 år. På 1870-talet levde ännu finnar, t.ex. Anti Jan,
som talade finska. De gamla använda numera endast några enstaka ord t.ex. porr 'kaffesump', porrut 'sumpigt' (om kaffe),
pilli kajta 'spånor', kympila 'dålig, klen, oförmögen' (ja ä sö kympila sii), koprikäll, nysta kota 'nysta överända', höppri, 'stollig,
kollrig, tokig', tajko 'kuckel, trolldom' m.fl.
Grangärde socken är till övervägande delen en skogsbygd.
Dess arbetsår och hushållning äro därför sedan urminnes tider
präglade av skogen, varur man genom tiderna icke blott' för eget
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8. Bygden kring Uubergen, Grangärde.

behov hämtat nödtorftigt bränsle, byggnadstimmer, gagnvirke etc.
utan även sökt utvinna litet reda pengar. Var skulle man annars
få hjälp till skatterna och den nödtorft, självhushållet ensamt icke
förmådde ge?
För att utvinna vad livets nödtorft krävde i skogsbygden,
hade man fått lära sig, att en hel mängd arbeten måste utföras
en viss tid på året för att giva bästa möjliga resultat. Byggande
på den genom erfarenheten förvärvade kännedomen hade man
skapat regler och bestämmelser samt fastställt märkesdagar, när
de olika arbetena lämpligast borde börja och sluta.
Som exempel anges här några regler och märkesdagar. Kyndelsmässodagen (den 2 februari) räknades som mitten av vintern, men man visste, att vad foderåtgången angick var tjugondedagen (den 13 januari) mitten av vintern. Efter Mattiasdagen,
Mattes, även kallad lilla vårdagen (den 24 februari), behövde man
inte använda något lyse om morgnarna. Efter vårfrudagen, voffeldagen, även kallad stora vårdagen (den 25 mars), behövde man
inte använda något lyse alls. Den 25 maj kallades knäppnäven,
vilket syftade på den sista handfull säd, som såddes ut; till dess
skulle man ha sått färdigt. Man talade om »Petronella med skällan» (den 31 maj), då man fick släppa ut korna på bete, »Salomon med metkroken» (den 8 juni), som var första metdagen,
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»Fredrik med lien och Sara med härven (räfsan) » (den 18 och 19
juli), då man började med slåttern, »Elisabet med hästskon» (den
19 november), vid vilken tid man skulle vintersko hästarna och
»Anna med kannan» (den 9 december), då juldrickat skulle göras
i ordning.
Att här uppräkna alla regler och märken skulle föra för
långt. De komma att meddelas utförligare i följande kapitel. Under ämnesved kommer sålunda att stå, att ämnesved skall huggas
i februari. Under kreatursskötsel att ullen skall klippas vid Mattsmäss, Ersmäss, Larsmäss och Lusse. Under linberedning att linet
skall vara färdigspunnet till jul, i annat fall får man »åka på
bastudörren till julottan» o.s.v.
En överblick över arbetsår och arbetsfördelning mellan män
och kvinnor lämnas på föregående sida i två tabeller, som uppgjorts efter traditionella regler och efter äldre personers uppgifter.
Här avses givetvis ett normalt år.

Kap. 1.

BRÄNSLE.
Avverkning, huggare, vedämne.
Alla hushåll behövde bränsle för matlagning, värme, tvätt
o.s.v. Man beräknade, att det årligen till ett ordinärt hushålls
behov skulle åtgå 10-12 stavrum, d.v.s. omkring 30-35 kubikmeter ved. För en person motsvarade det ungefär 14 dagars arbete
att hugga och köra hem 10-12 stavrum. Härtill kom vedens
sönderhuggning för härd och spis. Detta arbete skedde dock efterhand och ofta på ledig tid, såsom om kvällarna.
Det var brukligt att hugga husbehovsveden, den s.k. hemveden, i april och början av maj månad. Den skulle huggas i
skogen och i regel även köras hem före vårbruket (vårgörningen).
När det mesta av snön tinat bort, så att det endast låg is här
och där och var bart på sina håll, s.k. sling före, då körde man
rätt allmänt sin hemved. Många ansågo, att veden skulle huggas
på nedan (under det månen var i avtagande), ty veden blev då
drygare. Andra höggo veden pd ny (motsatsen), ty de fingo då
torr och duktig (präktig) ved, som det blev varmt av. Somliga åter
höggo och körde hem veden på hösten.
Råveden eller veden från färska träd skulle huggas före valborgmäss, ty då torkade den bättre och det blev bättre ved.
Utav råveden brukade man hugga famnved, s.k. kastved. Man
kapade eller högg av veden i 5 eller 6 kvarters längder, som klövos
och travades upp i vedkastar. Dessa vedkastar fingo stå i skogen
och torka över sommaren, varpå man körde hem dem på hösten,
när första snön kom. Somliga körde likväl hem råveden på våren
och höggo upp den omedelbart till kastved på vedbacken, där
veden fick ligga i en trave och torka.
2
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Den på vedbacken hemkörda 7-9 alnar långa långveden
högg man av i 5 kvarters längder och klöv. Tidigt på våren var
man i fullt arbete på de flesta vedbackarna.
En del kunde dock låta den hemkörda veden ligga på vedbacken och hugga sönder den där i mån av behov. Det fanns även
sådana, som aldrig höllo sig med något större parti hemved annat
än vid helgerna. De höggo upp ett passande lager av ved för
helgen. Men annars gingo de i vardagslag dagligen eller vid behov
till skogen, höggo omkull och fraktade hem ved, efterhand som
den gick åt.
Före 1900-talet var det inte vanligt att enskilda själva höggo
eller läto hugga bränsle (brännved) för försäljning. Sådant förekom endast i enstaka fall. Bruken eller bolagen försålde nog en
del ved, men större delen av den ved, de läto hugga, förbrukade
de själva.
Vanligen höggo männen hemveden och körde den till gården.
Dock var det inte alldeles ovanligt, att även kvinnor fingo hugga
den. Några kvinnor ha berättat, att de tjänat som pigor och därunder fått hugga hemved i skogen. Det fanns enstaka kvinnor,
som mot betalning regelbundet höggo kastved i skogen .åt bruk,
bolag eller enskilda.
Den hemkörda vedens avhuggning och klyvning i lämplig
längd och grovlek för härd och spis kan nästan sägas ha varit
kvinnfolksgöra. Arbetet ansågs nog vara karlgöra, men kvinnorna fingo mycket ofta utföra det, då karlarna hade så många
andra arbeten att syssla med.
Bland dem, som bodde i skogarna, förekom det att kvinnor
på sommaren drygade ut veden genom att i skogen plocka torra
grenar och pinnar, som de buro hem och eldade med. Sådan
torr, smal ved högg man inte sönder, utan man krökte högra
benet och lyfte upp det samt satte grenen eller pinnen mot benet
nedom knäet och bröt uppåt tills grenen eller pinnen gick av.
Detta kallades att taga till käring yxan.
Att bära in veden i stugan var barnens arbete. Så snart barnen växt till sig litet, fingo de även hjälpa till med att hugga
veden.
Till hemved tog man för det mesta ståndtorr skog, torrskog. Man tyckte mest om torra tallar, torrtallar, torr-rakar, torrfuror. Större delen av all hemved bestod av torr-rakar. Dock
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fingo även torrgranar, aspar, och vindfällen samt av storm eller
snö avbrutna träd följa med till ved.
Man högg även råved. Den bestod nästan uteslutande av
björk. Att man överhuvud taget högg råved till hemved berodde
på, att man måste hugga undan björkarna ur täkter och röjningar, så att inte dessa slogmarker (slogar) växte igen.
På somrarna brukade man ha sämre ved, s.k. skräpved eller
getved, t.ex. gammalt gärdesgårdsvirke. Smala träd och pinnar,
pinnved, använde man gärna till ved på sommaren. Det var vanligt, att man till tvätt tog sådan sämre ved.
Mycket begärlig och oersättlig som tändved var frönved och
torrved, tjärhaltig ved på tallar och torrvedstubbar. (Se mera
härom s. 33).

Huggning.
Av gammalt högg man all ved och nyttjade därvid hemsmidda
yxor. Först på 1870-talet började de första fabriksyxorna komma
i allmänt bruk. De voro amerikanska — det stod New York på
dem — och kallades amerikayxor. I början av 1880-talet kommo
faluyxorna, som voro märkta J. A. Göte, Falun. Sedan kommo
Hult-yxorna.
En yxa bestod av följande fyra delar: Egg, den nedre stålade, härdade och vassa delen med vilken man högg, lägg, den
av järn bestående kilformade delen mellan eggen och ögat, öga,
det för skaftet avhdda hålet i yxan, nacke, ögats och yxans
bakre platta sida. Yxans egg och lägg kallades med ett gemensamt namn för yxvigg. Hela yxan var av järn utom eggen, som
var av stål: Faluyxorna hade även nacken stålad, så att man
skulle kunna slå på och med den utan att den stukades.
Yxskaftet gjorde man av björk. Dock har man i enstaka fall
gjort yxskaft av rönn. De flesta gjorde sina yxskaft av seg kärrbjörk och slogbjörk. Skogsbjörk och glasbjörk voro ej så lämpliga, då det var skörare ved i dem. Man tog rotbiten, d.v.s. den
del av trädets stam, som sitter längst ned eller närmast roten,
ty den var i regel kvistren. Kvistar fick man inte ha i ett yxskaft,
ty mittför en kvist blev skaftet skört och kunde lätt gå av.
Av förtjockningen utmed ett sår i en björk, björksvepa,
kunde man också göra sig ett starkt yxskaft. Det fanns gott om
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björksvepor förr, och det var vallhjonen, vallherdarna, som ordnade den saken. De skuro nämligen uppifrån och ned loss nävern
och saven (d.v.s. den yttersta årsringen) på björkarna och veko
dem åt sidan för att komma åt saven, som de skrapade undan
med kniven och åto upp. Sedan herdarna vikit undan nävern och
saven, växte björken till på sidorna om såret och där på vardera kanten bildades en långsträckt valk, en s.k. svepa. Träet i denna svepa,
som var flammigt och masuraktigt, gällde för att vara mycket segt
och starkt. Det var därför lämpligt och eftersökt till ämnesved.
Till yxskaftämne valde man en björkbit, vars fibrer sträckte
sig genom hela skaftet. Det var ej bra att tälja av fibrerna, tälja
ur veden, ty det uppstod då s.k. avved eller urved i skaftet, som
blev skört och lätt gick av.
Det tilltäljda yxskaftämnet fick givetvis ej vara sidkrokigt,
men kunde gärna vara litet krokigt nedåt, särskilt utåt änden.
Dock hade man av gammalt nästan alldeles raka yxskaft.
Då man skulle förse yxan med skaft (skäfta på yxan, skäfta
på yxskaftet, skafta yxan), tog man ett yxskaftämne och började
tälja till den del av skaftet, som skulle sitta i yxögat. Man täljde
med en kniv och måste ideligen prova med yxan, så man fick
det bra. För det första skulle yxan sitta rätt på skaft, d.v.s. då
man kikade utmed yxeggen, skulle denna träffa mitt i skaftet. I
annat fall sades yxan sitta snett på skaft. För det andra fick yxan
ej stå över, d.v.s. yxeggen fick ej peka framåt. För det tredje skulle
yxan ej stå under för mycket, d.v.s. yxeggen skulle ej peka för
mycket bakåt. Litet skulle yxan stå under, ty 'då gick det bäst att
hugga med den. Allt detta måste noga iakttagas, när man skäl tade
på en yxa.
När yxan, var påsatt och man tyckte den satt bra på skaft,
då kilade man fast den. Med kniven gjorde man en skåra i mitten
av yxskaftets ur yxögat framstickande ända. I denna skåra drev
man in en tilltäljd kil, som skulle vara gjord av torrt virke, eljest
krympte den vid torka, lossnade och föll ur.
Så snart man fått yxan påskäftad, mätte man ut hur långt
yxskaftet skulle vara. Man fattade med ena handen om yxskaftet
strax ovan yxögat så långt ned, att handens nedsida vilade mot
yxan. Därpå fattade man med andra handen om yxskaftet så
tätt ovanför den första handen, att andra handens nedsida vilade
mot första handens övre sida. Så tog man loss första handen och
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fattade med den om yxskaftet ovanför den andra handen. Varje
sådant grepp om yxskaftet kallades för ett nävtag, och man fortsatte så längs hela skaftet, tills man mätt ut sju nävtag. Där tog
man av skaftet, ty ett yxskaft skulle vara sju nävtag långt.
Så satte man yxan mot golvet eller mot stabben inne i köket
— man brukade i regel hålla till inne i köket, då man skäftade en
yxa — och stödde bröstet mot skaftet samt begynte tälja och
jämna till skaftet. Man täljde med en kniv och tog små spånor
(hdnkar) i taget, varvid man då och då provade och kände efter
med handen, så att skaftet blev lagom grovt och så att det passade
åt handen. I bakre delen av skaftet brukade man tälja till en
rund, ibland något avlång knapp, som skulle hindra handen från
att glida av skaftet.
Av gammalt gjordes yxskaften nästan alldeles runda. Andra
gjorde dem mera ovala. En gammal man säger, att ett bra yxskaft
skall ha formen av en gädda. Den regeln gällde, att var och en ville
ha den form på skaftet, han var van. Därför brukade man, sedan
man skäftat på yxan, lägga det gamla skaftet ovanpå det nya
yxskaftämnet och rita av eller åtminstone märka av det gamla
skaftets form.
En yxa, som ville lossna från skaftet (åka av skaftet), kunde
man bota genom att lägga den i vatten. Det torra träet svällde
nämligen, då det drog i sig vatten, varigenom yxan kom att sitta
hårt fast på skaftet. Denna hjälp var dock tillfällig, ty när skaftet
torkat, var det samma historia. Som det likväl tog rätt så lång tid
för skaftet att torka, kunde man hjälpa sig fram på detta vis.
Förr förekom inte någon sågning av ved. Stocksågarna
kommo visserligen i bruk på 1840-talet, men de användes uteslutande för timmersågning. En stocksåg kostade dessutom dryga
pengar, varför det dröjde rätt länge, innan man mera allmänt
kunde skaffa sig en sådan. Det berättas, att man gick till andra
byar och lånade sågar. En ny stocksåg i slutet på 1840-talet kostade 15 riksdaler och 24 skillingar. Som den högsta dagpenningen
då var 36 skillingar, fick man alltså arbeta i minst 20 dagar
för att kunna förvärva en stocksåg. Först på 1860-talet kan man
säga, att stocksågarna börja komma i allmänt bruk. De första,
man känner till, sägs ha varit amerikanska och märkta Cast-Steel
(gjutstål). Även Torshälla-sågarna äro gamla.
Handsågar för snickeri äro mycket gamla, men först på
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1870-talet började man använda vedsågar för sågning på vedbackar och i vedbodar. Man köpte sågblad och letade sig självväxta bågar av en eller gran, i vilka man satte in bladet. Det fanns
även andra bågar. Johan Persson från Hoberget och andra personer säga, att de första handsågarna kallades justersägar, ty man
brukade använda sådana vid brädgårdar att såga av ändarna på
bräderna med (justera brädena).
En justersåg var gjord så, att i vardera ändan på sågbladet
sutto ändskiar, vilka gingo rätt uppåt och voro omkring 13 tum
höga, 2 tum breda och 3/4 tum tjocka. Sågbladet var insatt i ändslåarnas nedre ändar och fasthölls där av en genom vardera slån
och i bladet gående spik. Ungefär 8 tum från sågbladets nedre kant
satt en tvärslå mellan ändslåarna. Tvärslån var omkring 36 tum
lång, 1 1/2 tum hög och 1 1/4 tum bred. Ändslåarna voro intappade i
tvärslån, och man hade därför tagit upp två hål genom tvärslåns
bredsida. Dessa hål, som befunno sig ungefär 2 tum från vardera
av tvärslåns yttre ändar, skulle vara rymligt gjorda, så att ändslåarna ej sutto stumt utan voro rörliga. I ändslåarnas övre ändar
band man fast ett starkt snöre. Snöret skulle gå fram och tillbaka
mellan ändslåarna, så att det blev dubbelt. Emellan det dubbla
snöret och på mitten av sågen satte man en trästicka, som
brukade vara ungefär 1 1/4 tum bred och som skulle vara så lång,
att den räckte ned till tvärslån. Med hjälp av stickan kunde man
tvinna snöret, som då drog samman ändslåarna och spände bladet.
Stickan fästes mot tvärslån, så att den ej snodde runt och tvinnade upp snöret. Här skildrad justersåg är ungefär av medelstorlek. Det fanns både större och mindre sågar.
I minst 10 års tid hade man nyttjat vedsågar hemma i vedboden, innan man kom på idén att använda sågar i skogen. Handsågar för sågning av ved i skogen voro sålunda ännu i mitten av
1880-talet okända. En gammal man berättar, att han, i sällskap
med sin far, år 1886 besökt Gagnef. De hade då storligen förvånat
sig över, att gagnefkarlarna kunnat få vedkastarna alldeles jämna
i ändarna. De kunde inte förstå, hur de burit sig åt, ty sådana
vedkastar hade de aldrig sett förr.
Först på 1890-talet började man mera allmänt använda vedsågar i skogen. Många berätta, att de före år 1900 kapade all kastved endast med hjälp av yxa. De visste, att det fanns sågar, men
de hade ännu inte skaffat sig någon.
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9. Buller Erik, sdgande ved med justersdg, Norrbo, Grangärde.

De som voro omtänksamma, brukade ha två yxor med sig,
då de höggo hemved, nämligen en vanlig yxa och en kvistyxa. Den
senare var trubbigt slipad i eggen, så att den skulle hålla mot torrrakarnas kvistar.
När trädet var fällt (om fällning av träd se s. 39) och kvistat,
skulle det kapas av i lämpliga längder. Därvid högg man dels
snedhugg, dels tvärhugg. Snedhugget högg man litet framifrån
snett ned, växelvis från vänster och höger, tills trädet var nästan
alldeles avhugget. Då gjorde man några mothugg snett nedifrån
och uppåt mot huggspdret eller spåntaget (spänta get), som den
upphuggna skåran kallades, tills trädet gick av. Högg man tvärhugg, då högg man först lodrätt ned i trädet och sedan från
endera sidan, i regel från trädets toppsida, snett in mot det lodräta hugget. Det var brukligt att hugga tvärhugg, då veden var
grövre än 6 tum, men var veden under 6 tum, då brukade man
hugga snedhugg.
Var det ett grovt träd, brukade man först hugga framifrån
snett ned så djupt man kom, sedan stiga över trädet och hugga på
samma vis från trädets andra sida. Mycket grova träd ställde man
sig på och högg, som ovan skildrats, från båda sidorna. Genom
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att stå på trädet kom man åt bättre och kunde göra huggspåret
in från sidan och lodrätt ned. Somliga mätte ut kastvedklumparna och höggo av dem till hälften utefter hela trädets längd,
varpå de vände trädet och höggo av klumparna från andra sidan.
Skulle man hugga långved, trummade (högg) man av
träden med yxa i längder på 7-8 yxskaft. Varje sådan längd
kallades för en vedlänga, vedtrum eller vedklump. Man kunde
naturligtvis inte få alla vedlängorna lika långa, utan många blevo
kortare, särskilt skatbitarna, toppstgekena. De, som inte hade
häst, utan skulle draga hem veden på en kälke, gjorde långveden
2-3 yxskaft lång.
Samtidigt som man högg långveden, drog man ihop den i
en trave, vedstöda, vilket kallades att hugga i stöda.
Nästan all ståndtorr skog högg man långved av. Även råved
kunde man ibland hugga och köra hem som långved för att sedan
på vedbacken hugga kastved av den.
När man högg kastved, trummade eller klumpade man av
träden i 5 eller 6 kvarters längder. Ved av 5 kvarters längd använde
man till hemved, medan man fick hugga 6 kvarters ved åt bruken.
Kastvedklumparnas längd mätte man ut med yxskaftet, ty en
yxskaftlängd var omkring 5 kvarter. Man kapade klumparna med
tvärhugg och snedhugg allt efter grovleken (se s. 23).
För att råveden skulle torka, klöv man sönder vedklumparna
i vedstycken eller vedklovor, s.k. kastvedträn, som fingo vara högst
3-4 tum i genomskärning. Smalare, runda vedklumpar kallades
rundklabb eller kringelklabb.
Innan kastvedhuggaren satte igång med klyvningen av veden,
bestämde han sig för, var han skulle ställa vedkasten, vedkasen.
Han synade ut en jämn och horisontell plats. Dit, men litet på
sidan om platsen, kastade han vedträna, 'allteftersom kyvningen
fortskred. Genom detta tillvägagångssätt hade han veden inom
räckhåll, då han skulle lägga upp eller plocka upp vedkasten. Ofta
ställde han sig alldeles bredvid platsen, då han klöv, så att han
kunde lägga vedträna direkt på kasten. Han satte då först upp de
två stolpar, som skulle hålla kasten. Stolparna, som brukade vara
omkring 2 1/2 tum i diameter, skulle vara raka och ungefär 3 1/2
alnar höga. Kastvedhuggaren vässade stolparna i ena änden, så
att han kunde driva ned dem i marken ett stycke. Stolparna skulle
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stå 3 alnar från varandra, och detta avstånd mättes ut mellan
stolparnas insidor såväl i nedre som i övre änden. För att få rätt
mått hade kastvedhuggaren ett alnmått på yxskaftet. Man brukade göra ett märke — ofta slog man i ett mässingstift eller något
annat blankt föremål — mittför där alnen gick ut.
För att stolparna inte skulle rubbas ur sitt läge utan stå stadigt, stöttade kastvedhuggaren dem. Ibland kunde han förstärka
en stötta genom att lägga en vidja runt stolpen och in i vedkasten.
Han kunde även lämna längre kvistar kvar på stolpen och låta
dem gå in i kasten, varvid de höllo stolpen rätt säkert. Ett mycket
vanligt sätt var att vrida en vidja i grovänden, böja den runt till
en ögla, som var lagom stor för stolpen, och tvinna fast vidjans
grovände så, att öglan ej kunde gå upp. Denna ögla trädde man
så på stolpen och lät vidjan gå in i vedkastens trän. Om ett
kvarstående träd var rakt och marken framför trädet passande,
kunde trädet tjänstgöra som stolpe.
Vedkasten fick ej ligga direkt på marken. Gjorde den det, så
kunde de undre träden ej torka utan blevo sura, s.k. surklabbar,
syrved. Därför lades två grövre störar eller två klumpar, vasar,
till underlag åt veden.
Kastvedhuggaren tog nu en av vedklumparna till klyvklump,
huggklump, dvs, han använde den till underlag, då han klöv eller
spräckte itu de övriga klumparna. På klyvklumpen lade han upp
den av vedklumpens ändar, i regel smaländen, där han ämnade
slå till med yxan. Han vände upp den sida på klumpen, i vilken
han ansåg att klyvningen skulle gå lättast, och drev där, alldeles
i ytterkanten på klumpen, in yxan. Till detta arbete använde kastvedhuggaren en tung, klumpig yxa, klyvyxa, som hade tjockare
lägg. Om det fanns någon spricka i träet, så högg han till mittför
den, ty där sprack klumpen lätt. Det gällde att träffa mitt på
klumpen, ty träffade man på sidan, då spjälkade man bara loss
en flisa eller ett litet stycke. I så fall fick man vända upp en annan
sida på klumpen. Vid upprepad spjälkning måste man ändvända
klumpen. Men träffade man rätt och det var en lättkluven klump
med rätkluven ved, då kunde klumpen spricka mitt itu för första
slaget. Det vanligaste var dock, att man fick hugga om flera
gånger, innan man fick itu den.
Ofta fick kastvedhuggaren hugga före, dvs. han fick göra
täta hugg utefter klumpen med yxan, innan han tog itu med att
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klyva den. Var det en vresig klump, kunde han få hugga före på
båda sidor. Mycket besvärliga att klyva voro klumpar med vint
trä. Sådana hårdkluvna, vresiga klumpar kunde kastvedhuggaren inte klyva utan kil. Ibland fick han tälja till flera kilar och
slå in i träet. Det fanns klumpar, som han måste vända på och
klyva med flera kilar från båda sidorna och kanske ändå begagna
yxan åt, innan han fick av alla tanor, sega strängar av trä, som
höllo klumpen samman.
På smalare träd mätte man ut några längder på stammen,
och mitt för varje utmätt klump högg man ett hak med yxan.
Man lät klumparna sitta samman i en s.k. kastvedlänga eller i ett
kastvedtrum och bar fram längan till klyvklumpen, mot vilken
man högg upp den i de avmätta delarna.
Vid uppläggning av veden i kast skulle kastvedträna läggas
kant i kant, så att kasten blev tät. Högg man ved åt sig själv, fick
man ju lägga hur man ville, men högg man åt andra, var det
noga med uppläggningen av veden. Att gillra var ej tillåtet. De
som fuskade, lade två trän ett stycke ifrån varandra och så ett trä
över skarvet mellan dessa två trän. Om de fortsatte så genom hela
vedkasten, blev det fullt av hål eller tomrum i kasten. Andra lade
träna litet på tvären, ett varv åt ena hållet och nästa varv åt andra
hållet. Sådana grova fusk voro dock sällsynta, ty det gick inte att
få en sådan vedkast godkänd vid inmätningen. Men att lägga
enstaka trän som ovan skildrats eller korslägga enstaka trän var
rätt vanligt och räknades som småfusk. Ofta försökte kastvedhuggaren nätta på måttet, antingen genom att inte lägga på kasten
till full höjd eller också genom att sätta in stakarna litet, åtminstone i nedre ändan. De som fuskade, fingo först ovett och sedan
avdrag i förhållande till hur grovt fusket var.
Av famnmått — det gäller här rymdmått — har man i Grangärde vanligen använt två olika sorter nämligen: vedfamn eller
storfamn (6 X 8 X 3 fot) och skogsfamn (6 X 6 X3 fot) . Vedfamn
eller storfamn tillämpades vid försäljning av ved och skogsfamn
vid huggning av ved i skogen. Skogsfamnen kallades och skrevs
allmänt för stavrum. Ett stavrum skulle alltså vara 3 alnar högt
och 3 alnar långt av 6 kvarters ved. Som kastveden vid huggningen var rå, beräknade man torkningsmån, och ett stavrum nyhuggen ved skulle därför vara 13 kvarter högt. Man ansåg, att
vedkasten skulle sjunka ihop ett kvarter, då den torkat och satt sig.
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Ett stavrum ved betalades på 1830-talet med 24-28 skillingar. På 1850-talet fick man 28 skillingar och på 1870-talet fick
man 80 öre. Dessa uppgifter äro hämtade ur Nya Prästhyttans,
Norhyttans och Sunnansjö bruks kontorsböcker. Ibland förekom
det, att veden, av vilken man högg kastved, förut var ihoplagd i
stödor. Att hugga sådan ved kallades att hugga av stöda, och man
fick för den 50 öre per stavrum. Man beräknade, att en arbetskarl
skulle hugga ett stavrum om dagen, och därför betalades ungefär
lika för ett dagsverke och ett stavrum. En mycket flink och duktig
kastvedhuggare kunde, om han hade ett bra kastvedtag, hugga två
stavrum om dagen.

Forsling.
Långveden körde man hem från stödan med drög, släpdrög
(se beskrivning s. 115). Utanför vedboden på den s.k. vedbacken
lastade man av veden och lade den på nytt i stöda. Man kunde
även resa veden uppända mot väggen i en stöda.
Kastveden körde man hem med slip, stakdrög eller med en
för kastvedkörning särskilt gjord skrinda, kallad vedskrinda. De,
som inte hade någon häst, kunde leja till körningen. Rätt vanligt
var det dock, att de själva drogo hem veden på en skidkälke.
Även på en vanlig stakkälke kunde man draga hem veden. Några
buro hem veden och togo då på axeln så långa och tunga längder
de orkade med.
I regel gjorde var och en själv sin vedskrinda eller skidkälke.
Några kunde dock beställa den av en mera snickarkunnig person.
Kastvedköraren gjorde vedskrindan av torr björk, ty då blev
den ett starkt don. Skrindan täljdes till med yxa.
En vedskrinda avsedd för tre längders ved bestod av 2 överträn, 2 underträn, omkring 12-14 ståndsid ar, 2 f ramsidar,, 2 baksidar och 2 märlsldar samt ibland en extra bottensid emellan de
två märlslåarna.
överträna voro ungefär 11 fot långa, 3 tum breda och 2 3/4
tum höga. Underträna ungefär 11 fot långa och 3 tum i fyrkant.
Såväl över- som underträn voro i framänden försedda med självväxta krök eller horn, som voro vända inåt. Härigenom gick det
bättre att köra i skogen, ty skrindan fastnade ej så lätt vare sig
mot trädens stammar, mot stubbar eller stenar utan gled förbi.
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Detta var särskilt förhållandet, om det var skogtrångt, d.v.s. skogen stod så tät, att det var svårt att komma fram med körredskap.
Med navare, borr och huggborr, stämjärn tog man igenom
över- och underträna upp tapphål för ståndslåarna. Hålen voro
omkring 2 3/4 tum långa och 1 tum breda. Ståndsldarna voro ungefär 3 tum breda, 1 tum tjocka och 24 1/2 tum höga mellan överoch underträna och alltså utom de 3 tum, som voro intappade i
vardera av över- och underträna. Man brukade ha 6-7 ståndslåar vid vardera sidan. Avståndet mellan dem varierade från 1118 tum beroende på att de sutto tätare i framänden och glesare
mot bakänden. Det frestade nämligen på skrindan mera i framänden. Förutom de på sidorna sittande ståndslåarna hade man
rätt allmänt 2 ståndslåar i skrindans framände fastsatta i övre
och nedre framslån.
Skrindans överträn voro sammanfästade med en framstå och
en baksld. Framslån, som var ungefär 3 112 tum bred, 1 1/2 tum
tjock och 34 1/2 tum lång (utom vad som åtgick för tapphålen),
var intappad i överträna omkring 8 tum från krökens (hornens)
yttre spets. Bakslån, som var ungefär 3 1/2 tum bred, 1 1/2 tum
tjock och 38 tum lång (utom tapphålen), var intappad i överträna
omkring 5 1/2 tum från övertränas bakändar.
Skrindans underträn voro sammanfästade med 4-5 bottenslåar, en framslå och en bakslå. För att i dagligt tal kunna skilja
dessa slåar från dem, som sutto mellan överträna, kallade man
dem översta framsldn och nedersta framslån samt översta bakskin och nedersta baksldn. Sedan följde märlsIdar. Dessutom hade
somliga en extra bottenslå placerad ungefär mitt mellan märlslåarna.
Samtliga bottenslåar voro drygt 3 1/2 tum breda och 1 1/2
tum tjocka. Nedre framslån var 34 1/2 tum lång, den främre märlslån 37 tum lång, bakre märlslån 38 tum lång och nedre bakslån
39 tum lång. Nedre framslån och bakslån sutto lika som de övre.
Att framslåarna blevo så mycket kortare än de övriga slåarna
berodde på att de voro intappade i över- och undertränas krök
eller horn. Omkring 2 fot från nedre framslån satt den främre
märlslån, och ungefär 13 tum från nedre bakslån satt den bakre
märlslån.
Alla slåarna voro fastsatta på så vis, att man borrat upp
3/8 tum grova hål i över- och underträn och i slåarnas intappade
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10. Slip, Telningberg.

ändar, varefter man i dessa hål slagit i pinnar, s.k. fästpinnar.
Var man rädd för att överträn och underträn skulle spricka mittför något av slåarnas tapphål, bukade man spika dit ett platt järn
som förstärkning.
På undersidan av vardera märlslån hade man, ungefär 9-10
tum från undertränas inre kanter, slagit i två märlor, vilka skulle
placeras så, att de kommo mitt för medarna (se härom s. 197).
Det var med hjälp av dessa märlor, man fäste vedskrindan vid
slädtaket, d.v.s. det ovanpå kälkarna liggande brädtaket (se beskrivning s. 210). Att fästa vedskrindan var lätt gjort, ty sedan
man baxat skrindan, så att märlorna gått ned i de för dem i slädtaket upptagna hålen, stack man endast en pinne igenom vardera
av de på slädtakets undersida framskjutande märlorna.
Till kälkar under vedskrindan använde man kolsläde, av
gammalt i form av långsläde senare koldoning (se beskrivning
s. 205 och s. 210).
Av gammalt använde man allmänt mindre vedskrindor avsedda för två längders ved. En sådan skrinda var kortare. över-
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träna och underträna voro ungefär 8 fot långa, och på grund
härav behövde man endast ha fyra ståndslåar vid vardera sidan.
För övrigt var en två längders skrinda likadant gjord som en tre
längders.
Om man i en hast ville göra sig en vedskrinda, kunde man
sätta i käppar i stället för ståndslåar. I senare tid har man rätt
allmänt börjat göra dylika skrindor. Sådana äro emellertid inte
så starka som de med slåar.
I en vedskrinda avsedd för tre längders ved brukade man
lassa på två kubikmeter ved. I en vedskrinda avsedd för två längders ved brukade man taga ungefär 1 1/2 kubikmeter ved.
I enstaka fall har det förekommit, att man kört kastved i
hö- och kolskrindor. För att skydda vävningen i kolskrindan brukade man resa upp trän längs skrindans sidor och lägga veden
mot dessa trän.
S k i dk älk e. För att kunna göra en skidkälke måste man
ha ämnesved. Av torr, lagrad björk blev det en stark kälke.
Medarna skulle med krök eller horn vara omkring 6 fot långa
3 tum breda och 1 1/2 tum tjocka. I vardera meden tog man upp
två tapphål för stakarna. Det bakersta tapphålet började ungefär
11 tum från medens bakände. Det främre tapphålet började ungefär 4 fot och 1 tum från medens bakände. Tapphålen voro ungefär
1 tum breda och 2 1/2 tum långa. Man gjorde dem mitt i meden,
och de togos upp med hjälp av ett stämjärn (huggborr).
Stakarna voro fyra och bestodo av två framstakar och två
bakstakar. Framstakarna (tillsammans med den del, som skulle
nedtappas i medarna) voro omkring 1 fot och 11 tum höga, 1 1/4
tum tjocka och 3 1/2 tum breda på bredaste stället, vilket var
mellan banken och meden. Bakstakarna voro (med samma beräkning) omkring 2 fot och 2 tum höga, drygt 1 1/4 tum tjocka och
3 3/4 tum breda. De smalnade sakta av uppåt på bredden, så att
de i övre änden voro omkring 1 1/4 tum i fyrkant. Ungefär 5 1/,
respektive 6 1/2 tum från stakarnas nedre ände, tog man, genom
stakarnas bredsida, upp ett omkring 1 1/4 tum brett och 1 1/2
tum högt tapphål för banken. Stakarnas nedre ändar täljde man
till så, att de passade för hålen i medarna. Detta arbete kallades
att tappa in stakarna, och man såg därvid till att man i tappens
övre ände fick ett vågrätt hak in mot tappen i vardera av stakarnas smala sidor. Haket, som med tappen bildade en rät vinkel,
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11. Pajs° Jan Petter visar hur skidkälken drogs. På kälktaket synas ett par
skarbågar. Foto S. Björklund 1945.

kallades för axel, och det var mot dessa hak staken skulle vila,
då den satt i meden. För att staken skulle sitta stadigt, borrade
man ett ungefär 3/8 tum grovt hål rätt igenom meden och tappen
samt slog en s.k. fästpinne igenom hålet.
Mellan framstakarna skulle frambanken sitta och mellan
bakstakarna bakbanken. Bankarna voro ungefär 1 5/6 fot långa,
2 tum höga och 1 1/2 tum breda. De voro avtäljda i ändarna, försedda med axel och intappade i stakarna så långt, att de gingo
ut ungefär 1 tum på stakarnas yttre sidor. Här, tätt utmed stakarnas yttre kant, hade man borrat hål genom bankarnas tapp
och satt i en ungefär 1/4 tum grov fästpinne, som hindrade bankarna från att glida ur tapphålen. Bankarna skulle vara så
långa och placeras så, att avståndet mellan medarnas inre kant
blev ungefär 17 tum.
Somliga gjorde banken av ett bräde, på vilket de togo upp
hål för stakarna, så att de kunde sätta eller träda brädet på
stakarna. Detta ville dock gärna spricka i ändarna.
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Mellan medarnas krök skulle framslån sitta. Den var ungefär
1 fot och 11 tum lång, 3 tum bred och 1 tum tjock. På översidan
och mitten av vardera medens krök högg man med en huggborr
upp ett hak mitt på meden, så djupt och brett att det svarade mot
framslåns bredd och tjocklek. I dessa hak sänkte man ned framslån. Man borrade så upp ett hål igenom framslån och vardera
meden samt slog i fästpinnar, vilka höllo fast framslån.
Ovanpå bankarna och något över deras yttre kanter lågo
två 7 tum breda och 5 l f, fot långa bräden. Brädena voro försedda med hål, så att de kunde trädas över stakarna och på så vis
hållas kvar. De utgjorde det s.k. kälktaket, som var 2 1/4 fot
brett. I kälktakets mitt hade man inga bräden, utan veden fick
här vila direkt på bankarna.
På mitten av framslån satt draget, som var tillverkat av ett
ungefär en tums plattjärn, på vilket först trätts en ring, varefter
det böjts runt framslån och ,spikats fast. Ringen satt i ett litet
veck på järnet mittför framslåns övre, yttre kant. I denna ring
anbragtes det kälkrep (kälktåg), i regel ett vidjerep (vidjetåg),
varmed man drog skidkälken.
Vidjerepet var ungefär 7 fot långt och förfärdigat av två vridna,
dubbelvikta björkvidjor av omkring 6 fots längd och 3/4 tums
tjocklek i grovänden. Sådana grova vidjor brukade man vrida,
medan de stodo på rot. Sedan man vridit ena vidjan, trädde man
hennes grovände igenom ringen i draget, varpå man slog en knut
på vidjan, så att dess grovände blev fastknuten vid ringen. Man
vred den därefter ungefär 3 fot uppöver. Här vände man vidjans
smalände bakåt, och under det man fortsatte att vrida vidjan,
tvinnade och snodde man den runt tillbaka ned mot knuten.
När man vände med vidjan, drog man ej till så hårt utan lät
vidjan bilda en liten ögla.
Så vred man den andra vidjan, men nu slutade man vridningen ungefär 1 1/4 fot från vidjans grovände. Detta 1 1/4 fot
långa, ovridna stycke skulle man hålla i, då man drog. Därpå trädde
man denna vidjas smalände igenom den första vidjans ögla. På
ett avstånd av ungefär 4 fot från vidjans grovände vände man
vidjans smalände bakåt och vred, tvinnade och snodde vidjan
runt, tills man kom upp mot vidjans ovridna bakände. Här satte
man fast vidjans smalände. Med en kniv skar man upp en liten
skåra genom vidjan och trädde vidjans smalände igenom skåran.
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Ibland kunde man få göra två skåror, först en lodrätt och sedan
en vågrätt genom vidjan, men när man trätt vidjan igenom dessa
två skåror, då kunde man vara säker på att vidjan satt fast.
I stället för att som här beskrivits nyttja ett ungefär 1 1/4
fots långt, ovridet stycke i vidjans grovände till handtag, då
man drog, kunde man begagna en självväxt, för axeln passande
krok, igenom vilken man tog upp ett hål, vari vidjan gjordes fast.
Härvid vred man hela vidjan och satte fast den på samma sätt
som den nedre av vidjerepets två vidjor.

Förvaring och förbrukning.
Så mycket ved man kunde få in, lade man i vedboden,
vedskjulet, vedlidret. Den övriga veden fick ligga utanför, ofta
utmed vedbodväggen i en kast eller stapel, men någon gång även
i en liggande eller mot vedbodväggen stående stöda. I vedboden
förvarade man endast torr ved, och den var i regel avhuggen i
5 kvarters längder.
Kastvedträna buros in hellånga och ställdes i vedvrdn, en
öppning mellan muren och kärlhyllan. Efter behov tog man trän
från vedvrån och späntade sönder dem efter önskan, eventuellt
högg av dem på mitten, om man skulle elda i en kamin. Men i
den öppna härden (öppen hörnspis) brukade man elda med hellånga trän. Man högg på den bredvid härden stående stabben,
huggstabben. Yxan, man högg med inne, var mindre och smidigare, och den hade sin givna plats bredvid stabben, varför den
kallades för stabbyxa.
Omkring 1870 började vedspisar (fyrspisar) komma i bruk.
De flesta skaffade sig dock inte vedspisar förrän på 1880- och
1890-talet. I någon enstaka gård hade man ännu 1917 ingen vedspis. Den, som skaffat sig sådan, högg av de 5 kvarter långa kastvedträna på mitten till spisved.
Tjärhaltig ved, s.k. frönved och torrved (se beskrivning s.
262), som man använde att tända med, högg och späntade man
sönder i mycket smala stickor. Vid bakning behövde man också
smal och fin ved, s.k. lysstickor, lysved.
Först i senare tid har karlarna börjat hugga och klyva sönder
större mängder ved i förlag för spis, kamin och kakelugn. Sådan
3
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ved kastades antingen samman i en större hop, s.k. vedhop, eller
lades upp i jämna och prydliga vedkastar, som fraktades in i
vedboden, efterhand som veden torkade. Att på detta sätt laga
till ved, så att det räckte för ett helt år, var ett stort arbete. Man
tyckte det var en riktig pina. Därför sade man också, då man
sysslade härmed, att man var vedbod-Jesus.
Man brukar säga, att man skall titta efter i vedboden, om
man vill se hur de ha det ställt i en gård. Ju mera ved och ju
bättre ordning de ha där, desto mera välbärgade äro de i gården.

Kap. II.

GAGNVIRKE.
Tid för huggning av gagnvirke.
I självhushållets dagar hade nästan alla hushåll användning
för gagnvirke i en eller annan form. Bruk, bönder och torpare
förbrukade mycket gagnvirke. De behövde byggnadstimmer för
nybyggnad eller reparationer, sågtimmer för att få bräder och
plank, ämnesved för tillverkning av kördon och redskap, pärtor
att täcka taken med, laggved o.s.v.
Gagnvirket skulle huggas på vintern. Den regeln gällde:
»Hugg ej gagnvirke när trädet växer (på sommaren), hugg när
trädet är dött (på vintern) ». De gamla säga, att det virke, som
ej skall spricka och som det ej skall bliva mask i, skall huggas
strax före nyårsafton.
Byggnadstimmer brukade man allmänt hugga i november
och december månad. Det skulle huggas före vintersolståndet, ty
virket blev starkast då, sade de gamla. Andra menade att byggnadstimret skulle huggas på nedan före jul. Byggnadstimret påstods torka bättre, men hade lätt för att spricka, om det höggs
på ny.
I enstaka fall -förekom det att man högg byggnadstimmer
även andra tider på vintern. Härom vittnar det gamla märket:
»Den som inte vill ha vägglöss i sitt hus, han skall hugga sitt stugtimmer i februari, ty i ett hus byggt av sådant timmer trivas inte
vägglöss».
Det vanligaste var väl, att man körde hem byggnadstimret
omedelbart eller så snart det blev före och lade upp det i en
välta intill byggnadsplatsen. Men rätt ofta förekom det, att man
täljde till timret och timrade upp byggnaden i skogen, varpå
man märkte stockarna, så att man visste hur de skulle sitta, samt
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tog ned och körde hem dem på vinterföret. Genom detta tillvägagångssätt behövde man inte hugga ned och köra hem mera
virke än som gick åt till byggningen.
Vad sågtimret beträffar, var det vanligen så, att om man hade
nära väg till sågen, då högg man och körde fram timret på vårvintern. Hade man lång väg, så att man måste köra på vintervägar, då högg man och körde fram timret på vintern. Såg timret
lade man upp i vältor på sågbacken (se s. 96) eller, om det
skulle flottas, vid vattendragen.

Trädslag, som togs till gagnvirke.
Till byggnadstimmer nyttjade man helst tall. Grantimret ville
vrida sig, varför man undvek sådant timmer utom till uthus, som
det inte var så noga med. Ståndtorr skog (torrfuror, torrtallar)
tog man också om man fann lämplig sådan på den plats, där
timret höggs.
När man skulle hugga byggnadstimmer, valde man ut ett
passande skogsbestånd. Träden hade ofta namn efter den mark,
de växte på, och man talade sålunda om hedtallar, mosstallar,
bergtallar och slogtallar. Till byggnadstimmer skulle man ha
jämna, raka, kvistrena och långa tallar, som höllo 10-15 tum
i bröstmått, s.k. sladtallar, och eftersom man i regel fann dessa
tallar på hedmark, så benämndes de även hedtallar. I ett sådant
bestånd kunde man finna riktiga praktexemplar till tallar, lenfuror, vilka bestodo av nästan bara inved och voro helt kvistfria
ända upp mot kronan. De kändes igen på att den ljusa, tunna och
släta barken, glidbarken, sladbarken, gick nästan ända ned mot
marken. Ofta hade man inte råd att taga lenfuror till byggnadstimmer, utan de fingo stå till pärt- och laggkärlsvirke.
För att pröva trädets grovlek, ställde man sig intill det och
lade armen om dess stam. Såg man fingertopparna på andra sidan,
då var det ett passande och lagom grovt träd. Somliga höggo
dock på en pass och skattade sig till huruvida trädet var lämpligt eller ej. Knutarna skulle vara 6 tum, och den otäljda timmerstocken borde därför vara 8-10 tum grov i smaländen (toppänden, skatänden).
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12. Skovelärnnen, Grangärde. Foto S. Björklund 1944.

Innan man bestämde sig för trädet, måste man se efter, att
man ej fick en solvind stock, d.v.s. en stock vars fibrer voro
vända rättsöls (medsols). Sådana stockar var man rädd för, ty de
vredo sig i väggen. »De kryper ur väggen», sade man. För att se om
stocken var solvind eller ej, täljde man undan litet bark (flögade
i trädet), så att man såg hur fibrerna gingo. Gingo de motsols
(andsöls) var stocken lämplig till stugutimmer.
Skadade och felaktiga träd ratade man. Till sådana räknades:
1) Träd med röta, d.v.s. träd, som angripits av rötsvamp. Man
skilde på kviströta, ringröta och rotröta. Kviströtan uppstod
genom att på stammen sittande torra kvistar (svartkvistar,
torrkvistar) angrepos av svamp, som ledde rötan in i trädets
stam. Ringröta angrep vissa årsringar, ehuru trädet var fritt
från röta både innanför och utanför dessa ringar. Rotrötan
eller stubbrötan, som angrep trädets rot, bestod dels av röta i
stubbens och stammens mitt (inröta, mittröta), dels av röta
i stubbens och stammens kant (kantröta). Kantrötan, som
uppkom genom skador på trädets stam eller rot, kunde man
taga med, om den ej gick för djupt.
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Träd med sårskador, s.k. lyror. Man talade om kådlyror, torrvedlyror, flögbrand(yror och frönlyror, som uppkommit av att
trädet angripits av svamp. Trädet försökte bota sig självt
genom att avsöndra kåda, och på så vis uppstodo de med
töre försedda kådlyrorna. Brandlyror, brandsvepar, en till tio
fot långa och sträckande sig från marken uppöver stammen,
kommo till genom skogeld. En brandlyra befann sig alltid
mitt emot den sida av trädet, där elden först nådde stammen.
När elden kom fram, svepte den på ömse sidor runt om
trädet. På trädets baksida möttes eldslågorna, och där uppstod
brandlyran.
Träd med kraftiga rotansvällningar eller träd, som toppade fort.
Träd med frostsprickor (väderrevor, vädersprickor). Sådana
träd tog man ofta till pärtor.
Träd med vattenhaltig ved (källved, vattved).
Träd vars stam var böjd i en tvär krök (tvärkrok). Ofta kunde
man likväl erhålla en stock ovanför, eventuellt även nedanför
tvärkroken. En svagt bågformad (långkrokig) stock godkändes. Vid byggnadsarbetet avhjälpte man detta genom att hugga
eller såga upp ett hak i stocken, så att den gav med sig.
Av gammalt tog man inte ut sågtimret längre än till 10 tum
i topp. På 1880-talet gick man ned till 8 tum i topp, men först
på 1890-talet begynte man gå ned till 6 tum i topp. I början tog
man de mindre dimensionerna bara på korta körvägar. Vad sågtimrets kvalitet beträffar, var man av gammalt nästan lika kräsen,
som då man valde ut byggnadstimret.

Huggning.
När timmerhuggaren skulle fälla ett timmerträd, såg han
först efter åt vilket håll trädet gick bäst, d.v.s. åt vilket håll han
borde fälla trädet för att ha minsta möjliga arbete och besvär med
att få omkull det. Stod trädet rätt upp och ned, behövde han
bara tänka på att fälla mot en öppning eller glänta, varigenom
han undvek att fälla fast, fälla upp, d.v.s. få trädet att fastna i
ett intillstående träd. Stod det på lut, ville han ju helst fälla det
dit, varåt det lutade, men om detta hindrades av andra träd, som
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stodo i vägen, fällde han trädet i sidled. Om timmerträdet hade
flera, eventuellt längre och grövre, kvistar på ena sidan, försökte
han så vitt möjligt fälla det åt den sidan. Även blåsten måste
tagas med i räkningen, och om det lät sig göra, så fällde man
i medvind.
Ibland misslyckades huggaren, och toppen fastnade i ett
närstående träd (hängde upp sig). För att få ned trädet kunde
han fälla_ andra träd över detta träd (fälla brak, göra brak) och
på så vis fälla ner trädet. Gamla huggare berätta, att man tävlat
om vem som skulle få största braket. Huggaren kunde även fälla
det träd, i vilket timmerträdet hängt upp sig, men detta var mycket
riskfullt, och han måste hela tiden vara på sin vakt och beredd att
ögonblickligen springa undan, då träden föllo.
Omkring 1860 började stocksågarna komma i bruk (se s.
21). Förut högg man omkull timmerträden och därvid nyttjade
man en hemsmidd yxa. Den kallades timmeryxa, huggyxa och
var kort i eggen men rätt så stor och tung.
På den sida, dit huggaren beslutat fälla timmerträdet, tog han
upp stälphugget, fällhugget. Stod trädet rätt upp och ned, borde
stälphugget gå in till mitten av trädet. Lutade det och skulle det
fällas, dit det lutade, gjorde huggaren stälphugget litet mindre.
På trädets andra sida, baksidan, och mitt emot stälphugget, fast
litet högre upp på stammen, högg timmerhuggaren upp det s.k.
bakhugget, mothugget. Med avsikt gjorde man bakhugget högre
upp på stammen, ty därigenom hindrades trädet från att spjälkas
sönder, och det föll inte heller så lätt bakåt. Bakhugget behövde
i regel ej göras så djupt som stälphugget, ty mellanbalken i trädets
mitt bröts av, då trädet föll. Den kvarsittande avbrutna delen
hette klack, snyte, stjärt.
Timmerhuggaren ställde sig alltid så, att han var för hand
(erhöll lämplig ställning för sin fattning om yxans skaft), då han
högg upp stälphugget. Men när han sedan skulle hugga bakhugget
eller mothugget, måste han antingen byta händer eller också fick
han hugga över hand, som man sade. En ovan huggare, som inte
var händad för detta, kunde gå över på trädets motsatta sida och
ställa sig där, då han högg bakhugget. Härigenom kommo stälphugget och bakhugget att korsa varandra eller gå i kors i trädets
mitt, och man kallade en sådan stubbe korsstubbe, harfittstubbe,
gett ittstubbe.
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Med stubbarna var det ej så noga av gammalt. De flesta huggare stodo raka, då de fällde träden, och alnshöga stubbar voro
vanliga. På vintern högg man omkull träden jäms med snön.
Om huggaren felbedömde vindriktningen eller på grund av
vissa svårigheter — det kunde t.ex. vara tätt med skog (skogtrdngt) — ej kom åt att fälla trädet dit det rätteligen skulle ha
gått, kunde detta, trots stälphugget, taga annan riktning. Föll trädet bakåt, hette det, att det gick över hugg, gick över hand, men
föll det åt sidan, sade man att det stalp över td.
När timmerhuggaren fått omkull trädet, tog han itu med
k vistninge n. Han använde samma yxa och gick nästan alltid
från roten mot toppen. En gran med hängkvistar kunde han dock
kvista från toppen mot roten. Den regeln gällde, särskilt för
grövre kvistar, att man skulle hugga med kvisten, d.v.s. föra yxan
i riktning från roten mot toppen. I annat fall spjälkades större
och mindre stycken loss från trädets stam, och de blivande stockarna togo skada. Grövre kvistar måste han trumma av och
högg då växelvis tätt efter trädets stam nedifrån och därefter snett
mot det första hugget. Då man av gammalt ej tog mindre timmer än 8-10 tum i topp, kvistade man givetvis ej längre. Det
övriga, toppen, skeden, fick ligga kvar i skogen.
Det var brukligt, att huggaren lämnade ett 1-3 fot långt
stycke kvar av en frisk kvist, så att han hade någonting att hålla i,
då stocken skulle vändas. Eftersom många stockar, särskilt rotstockar, saknade kvistar, måste han skaffa sig ett särskilt verktyg,
vändhake, för att få något tag på den runda stocken och vända den.
Vändhaken var gjord av smidesjärn. Dess övre del var utsmidd till ett plattjärn, som var böjt runt till en ring, vilken höll
ungefär 4 tum i diameter och var omkring 1/4 tum tjock och 3/4
tum bred. En typ av vändhake fanns, på vilken ringen var lös och
insatt i ett i hakens övre ände upptaget hål. Nedanför ringen var
haken fyrkantsmidd med de vassa kanterna något avfasade. Haken
var här ungefär 1 fot lång och något bågformad mot nedre änden.
Strax nedom ringen höll den 1 tum i fyrkant, men smalnade nedåt,
och ungefär 1 14-2 tum från nedre änden hade den böjts uppåt
i en tvär krök, som vässats till en 1 å 1 1/2 tum hög, uddvass tagg
i nedre änden. Denna del skulle vara vänd mot ringens fram- eller
baksida, ej mot kantsidan. När huggaren brukade vändhaken,
högg han sig en ungefär 5 fot lång, av gran gjord vrede (spak
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att taga brott med), som han täljde av, så att den passade till
hålet i vändhakens ring. Vredens smalände stack han från ringens
framsida — den sida som var vänd mot den i hakens nedre ände
befintliga taggen — genom ringen. Han slog ned ringen så långt,
att på dess framsida endast omkring 1 fot av vreden blev kvar.
Därefter satte han hakens uddvassa tagg mot trädets stam och
knackade in taggen om så behövdes, tog sedan brott med vredens
grovända mot stammen, varvid timmerstocken, om alla kvistar
voro avhuggna, ohindrad följde med runt.
Av gammalt smidde de flesta sina vändhakar själva. Enligt
Nya Prästhyttans kontorsböcker kostade en vändhake vid mitten
av 1830-talet 18 skillingar. Som jämförelse kan nämnas, att dagpenningen då var 28-32 skillingar för ett dagsverke.
Sedan trädet kvistats, mättes med yxskaftet ut, hur lång
timmerstocken skulle vara. Ett alnmått fanns utsatt på yxans
skaft, och det var vanligt, att även ett mässingstift var islaget där
alnmåttet slutade. Byggnadstimret brukade man för det mesta göra
22-30 fot långt. Sågtimret tog man i regel 15-20 fot långt, och
vid flera husbehovssågar försökte man hålla 18 fots medellängd
på timret.
Så kapade, högg eller trimmade timmerhuggaren av sågstocken, sågkabben. Han högg ett tvärhugg i stockens smalände och
snett in mot tvärhugget ett snedhugg på nästa stock, eventuellt
toppstycket, skaten. (Se mera om huggning s. 106).
Byggnadstimret barkades ej, förrän det täljdes till. Före 1900
barkade man i regel allt sågtimmer. Av gammalt skedde barkningen med huggyxan. Barkspadar funnos på 1860-talet, men man
vet att de voro i allmänt bruk först på 1880-talet.
Barkspaden, barkjärnet bestod av barkspadbladet jämte en
i dess bakre ände utsmidd 5-6 tum lång skafthylsa (fal, hyllsa,
holk), vari fastsatts ett ungefär 3-3 1/2 fot långt skaft av trä.
Barkspadbladet var omkring 3-5 tum långt och 3-4 tum brett.
Det bestod till sin nedre del av ett 1-3 tum brett stålstycke, som
vällts fast. I skarven höll järnet 1/2 tum i tjocklek, men smalnade
sedan av mot den skarpslipade eggen.
De som höggo timmer mot betalning fingo på 1820-50-talet
4-4 1/2 skilling per stock. På 1880-talet fick man 10-12 öre
per stock. Observeras bör, att det gällde uteslutande grovt timmer, som skulle barkas, och att man hade primitiva verktyg.
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Forsling.
Timret kunde köras på tre olika vis. Man kunde släpköra
(se nedan), slädköra (se s. 45) och kälkköra (se s. 50). Härtill
kom mera tillfällig körning av timmer på hjuldon, köra barbacka
(se s. 50).
Släp körnin g. Av gammalt brukade man i regel släpköra
timret, och körde då med drög, stockdrög, skipdrög; se s. 115. De
gamla berätta om släpkörning på två fjärdingsväg (5 kilometer).
I senare tid släpkörde man vanligtvis timret, om vägen var kortare
än 1 km, men hade man längre väg, då kälkkörde man det.
Förr, då man tog nästan uteslutande grovt timmer, gick man
vid släpkörningen så tillväga, att man tog rotstocken (stocken närmast roten eller första stocken) i ett släp och de två följande stockarna i nästa släp. Stockarnas groyändar skulle ligga på stockdrögen, och om man orkade, så lyfte man stocken upp på drögen.
I annat fall fick man väga, vicka, bryta eller köra pd stocken.
Man körde fram stockdrögen så, att den kom att stå vid sidan
av timmerstockens grovände. Därefter försökte man lyfta på stocken. Med kraft drev man in yxan i stockens ände och lyfte sedan
stocken med yxskaftet som handtag upp på stockdrögens banke,
där man efter behov baxade den framåt eller bakåt, så att dess
yttre ände kom omkring 1 fot framom banken. Man skadade
givetvis stocken genom att hugga i den, och det var ju risk för att
den skulle spricka, särskilt om man gjorde ett alltför kraftigt hugg
i änden på en tjälad stock. Vid mitten av 1890-talet började timmersaxarna komma i bruk. Med deras i nedre änden inåtböjda,
vassa, kloliknande skänklar fick man ett gott grepp på stockarna.
Omkring 1902 utfärdade bolagen förbud mot inhugg i stockarnas
ändar och sidor med 1 kronas plikt för varje gång sådant skedde.
Här kan omnämnas, att värmlänningar, som lågo i Grangärde på timmerkörning, hade med sig en för inhugg i stockarna
särskilt omgjord yxa, kallad drubbyxa. Det var en vanlig yxa,
men man hade på mitten av eggen tagit ur ett triangelformigt
stycke. Man fick på så vis i eggens yttre ändar (hörnen) två nabbar eller klor, vilka man drev in i änden på stocken, då man
skulle lyfta den. Med en sådan yxa var det ingen fara att stocken
skulle spricka. Drubbyxan var rätt vanlig i Säfsen,1 däremot
1 Officiellt

Säfsnäs.
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13. Drög, Skattlösberg, Grangärde.

mindre förekommande i Grangärde, där stundom en vanlig yxa
kunde kallas drubbyxa, när den användes som en sådan. Man
nyttjade därvid en gammal utsliten yxa — ofta en faluyxa.
Var stocken för tung att lyfta på, fick man taga till andra
hjälpmedel. Man kunde våga på stocken och lade därvid en träklabb till brott (brottklump) framför stocken. Så högg man sig
en lunna (slana, 13-17 fot lång och 5-7 tum i diameter i grovänden) till hävstång och vägde med den upp timmerstocken på
drögen.
En annan metod var att vicka på stocken. Man ställde drögen
på kant med översidan mot stocken och trädde den nedre kedjan
runt under stocken samt upp mot drögens övre mede, kring vilken
man gjorde fast den. Stående vid sidan av drögen så, att man
hade medarnas undersida mot sig, drog man på en gång i den
runt stocken gående kedjan och i den översta meden. Sedan man
fått drögen på lut, kunde man lägga hela kroppstyngden mot
meden, och när drögen pressades ned mot marken, tvingades
stocken upp på den.
Ännu ett sätt fanns, nämligen att bryta på stocken på drögen.
Timmerköraren trädde då den närmast timmerstocken sittande
kedjan under stocken. Så högg han sig en vrede (spak, som användes i stället för spett), vars grovände placerades ovanpå stocken
mittför kedjan, och smaländen lades rätt ut på marken. Han slog
därefter kedjan runt vreden och fäste den ungefär 1-1 1/, fot
från vredens grovände. Så fattade han tag i vredens yttre ände,
satte axeln under och lyfte sålunda upp stocken på drögen.
Var timmerstocken så grov, att man måste köra på stocken
(köra upp stocken på drögen), gick man tillväga på följande vis.
Man körde först fram stockdrögen till ..stockens rotände. Därefter
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trädde man den kedja, som var anbragt vid drögens närmast stocken belägna sida, omkring stocken underifrån, placerade hästen
och de från drögen lösgjorda skaklarna framför drögens yttre
sida. Slutligen trädde man en länk av den runt stocken gående
kedjan genom skakelvidjan och låste fast den med en drubb (se
nedan). Då man nu manade på hästen, drog denne stocken upp på
drögen. Drögens medar kunde ju slira litet i början. Men så snart
de fått fäste, behövde hästen endast ta några få steg framåt. Sedan
måste man hålla igen den. I annat fall åkte stocken över drögen,
och man fick börja om på nytt. Hade man en het häst, kunde det
vara rätt så besvärligt att hålla igen honom i rätt tid.
Om timmerstocken låg besvärligt till i en tvär backsluttning
(snedbacke), i ett stenskär, på sank mark eller i tät skog, så att
man icke kunde komma intill den med drögen, då kunde man
få lunna med ked. Härvid användes en kedja, i vars ena ände
fanns en ring. Ett stycke från stockens ände — i regel grovänden
— drog man kedjan med ringen under stocken samt trädde dess
andra ände genom ringen, så att en löpsnara erhölls runt stocken.
En av kedjans yttre länkar träddes därefter genom skakelvidjan
och låstes fast med en drubb eller, sedan timmersax kommit i
bruk, dennas handtag. Hästen fick sedan dra fram stocken till
drögen, som stod i bättre terräng. Ännu ett sätt var att lunna
med sax. Man hade då fäst en krok i timmersaxens övre nit.
Köraren satte fast timmersaxen i timmerstockens ände och trädde
den vid saxen fastsatta kroken genom skakelvidjan, varpå hästen
drog iväg med stocken.
När timmerköraren fått upp stocken — eventuellt stockarna
— på drögen, kedjade han omedelbart fast den. Han lade ena
kedjan eller kättingen över stocken bakom banken och förde så
kedjan runt under stocken, ringkedja. Den andra kedjan sträckte
han ofta bara ut mot den första eller drog den runt stocken. I
båda fallen fäste han samman kedjorna ovanpå timmerstocken.
Kedjorna fästes med drubb (järnkil, omkring 6 tum lång och 1 1/2
tum bred samt 3/8 tum tjock i grovänden).
I den lösa änden på var kedja satt en drubb, som var fastsatt
vid kedjans yttre länk på så vis, att man, innan man vällt samman länken, trätt den genom ett i drubbens övre ände upptaget
hål. Köraren brukade i fickorna ha med sig några lösa drubbar
(lösdrubbar). Drubbarna, som måste vara av stål (annars veko
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de sig), kunde nämligen gå av, då man skulle knacka ur dem ur
stocken. Högg köraren inte undan den i stocken kvarsittande delen
av drubben, fördärvades sågbladet, när man sågade en sådan
stock. Det var på grund härav, som bolagen införde 2 kronors
böter för en i stocken kvarsittande bit av en drubb.
Vid 1880-talets början kommo timmerbjörnarna i bruk. Med
dem gick det lätt att kedja fast (björna) stockarna. När man kört
ett stycke kunde dock bindningen giva efter, dels på grund av
att lasset satt sig, dels för att kedjorna skurit in i stockarna. Då
måste björnen flyttas en länk och kedjorna spännas bättre (björnas om, björnas dt). De första timmerbjörnarna kallades björnar,
men när dubbelbjörnen omkring 1911 kom i bruk, kallade man
den gamla björnen för enkelb järn.
Somliga använde ett s.k. skruvkoppel, skruvbjörn, men det
kom aldrig i allmänt bruk. Kopplet bestod av två delar, en gängad
hylsa och en gängad järnten, vardera försedd med kedkrok (kedjekrok) . Mellan järntenen och dess kedkrok fanns ett lekjärn (lekare).
När tenen skruvades in i hylsan, fördes den runt med tillhjälp av
en genom tenen skjutbar sprint. Ju hårdare man skruvade samman kopplet, dess fastare spändes således de i kedkrokarna hakade kedjorna omkring timmerstockarna.
Då helbarkade timmerstockar voro mycket hala, kunde de
vara besvärliga att köra, särskilt i utförsbackar (medbackar). För
att råda bot för detta, fäste många körare ett tagg järn vid banken
på drögen. Taggjärnet var ungefär 2 fot långt och 2 tum brett
och i regel gjort av en gammal slädstång. Utefter järnets ena kantsida hade man huggit upp 1/2 tum långa, uddvassa hakar, som man
vikit uppåt. Taggjärnet var fastnitat vid banken så, att de pekade
uppåt. När timmerstockarna vilade på dessa taggar, behövde köraren ej vara rädd för att de skulle glida fram och träffa hästen.
Slä dk ör nin g. Blev det fråga om att köra timret längre
väg, tog man till släddon. Den bestod antingen av en kolsläde
(se s. 204), en malmskide (likadan som kolsläden, fast kortare
och kraftigare gjord) eller en för timmerkörning extra gjord släde,
kallad bordsläde.
Bordsläden kom inte i allmänt bruk. I vissa byar har man
aldrig använt någon sådan. Man körde timret på malm- och
kolslädar ända tills timmerdoningarna (se s. 50) infördes.
Eftersom bordsläden med några få undantag var likadant
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gjord som en bredsläde (se s. 205), anger jag här endast avvikelserna och de ungefärliga måtten på bordslädens olika delar. Den
var kraftigare i konstruktionen än bredsläden. Blott ett fåtal
personer tillverkade sina bordslädar själva. De flesta beställde
dem hos någon mera snickar- och smideskunnig karl. Här beskriven bordsläde är 24 tum i medgdngen, d.v.s. mellan medarna.
Medarna voro ungefär 9 fot långa, 5 tum höga och 2 1/2
tum breda. I framänden hade de självväxta horn eller krök. I
bakändens nedre yttersta spets voro de litet avrundade.
De fyra stakarna voro omkring 10 1/4 tum höga, 2 1/2 tum
tjocka och 5 tum breda. Av stakarnas höjd hade dock 5 tum nedtappats i medarna och 2 1/4 tum intappats i bankarna, varför
deras egen fria höjd endast blev avståndet mellan meden och
banken, d.v.s. 3 tum. Avståndet mellan stakarna var 21 1/2 tum,
och den bakre staken satt 7 1/2 tum från medens bakände.
Bankarna, också fyra till antalet, voro ungefär 42 tum långa,
5 tum breda och 2 1/4 tum tjocka. För att de inte på grund av
tapphålen för stakarna skulle spricka utåt ändarna, hade de
ringats, d.v.s. man hade försett dem med järnringar runt om.
Framsldn, intappad i medarnas horn eller krök, var omkring
5 tum bred, 1 114 tum tjock och 24 tum lång mellan medarna,
oberäknat vad som åtgick för intappning i kröken. Den på framslåns mitt sittande draganordningen, som bestod av en slädvidja,
var likadan som på bredsläden.
Medarna hade skotts med järn, slädskostdl, som i detta fall
skulle vara 11 fot långt, 2 112 tum brett och 1/2 tum tjockt. I medarnas ändar hade man vikit järnen runt, så att de gingo upp ett
stycke på medarnas översidor. De hade fastsatts medelst sex med
muttrar försedda slädskruvar.
Som stöd och förstärkning hade såväl den främre som den
bakre banken vid vardera sidan ett från medarna och stakarna
upp på bankens undersida gående, två tum brett f jätterjärn, fastsatt med 6 nitar.
Mitt för var och en av de mellersta stakarna hade man på
medarnas insida placerat ett 9 1/2 tum långt och 1 tum brett järn
som förstärkning. Man hade ur medarna bränt ur en fördjupning,
som svarade mot järnets tjocklek, och det hette att järnet var
inbränt i meden. Dessa järn voro fastnitade.
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14. Bordsläde, Grangärde. Foto S. Björklund 1944.

På vardera av bordslädens medar sutto två kedjefästen (kedfästen). Det främre satt 20 tum från hornets spets. Det bakre satt
ungefär 4 tum från medens bakre ände. Kedjefästet bestod av ett
järn, som vikits på mitten så, att det blev en upphöjning på medens övre sida, under det att järnets två ändar gingo ned på var
sin sida av meden, där de voro fastnitade rakt igenom meden.
I upphöjningen på medens övre sida satt en ring, och det var i
den ringen, som man fäste kedjan.
Bordsläden saknade slädtak, men mot vardera av bankarnas
över- och yttersidor låg ett fasat styrträ, stälpträ, omkring 2 tum
i fyrkant. Detta, som gjorts nästan lika långt som meden, var
i framänden försett med ett självväxt horn eller krök, som gick
in mot medens krök. Här på utsidan av medens krök var styrträt
fastsatt med ett påspikat järn, som lagts utmed styrträts yttre
sida ned till medens krök, där det delade sig och följde kröken
dels uppåt, dels nedåt. Här var det fastsatt med två med mutter
försedda skruvar, varav en placerats ovanför och en nedanför
styrträts mot medens krök vilande ände.
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Ovanpå varje banke hade man tagit ur ett hak för styrträt,
men även på styrträts undersida hade man gjort en urtagning,
som svarade mot bankens bredd. Dessa hak placerades i varandra,
och anordningen hölls ihop med ett kraftigt järn över varje bankes
ände.
Avståndet mellan de två styrträna var 37 tum. Som namnen
styrträn och stälpträn anger, skulle de dels styra undan bordsläden från träd och stubbar, så att man ej körde fast, dels hindra
bordsläden att stjälpa.
Stöttingen eller förkälken placerades framför bordsläden.
Den bar upp timmerstockarnas framändar och var nästan alldeles
likadant gjord, som framkälken i en koldoning (se s. 210).
Den hade samma avstånd mellan medarna som bordsläden
och var alltså 24 tum i medgången. Dess medar voro 5 fot långa,
4 tum höga och 2 14 tum breda. Framslån var 4 1/, tum bred,
1 1/2 tum tjock och 24 tum lång. På framslåns framsida satt ett
järn fastspikat, som följde hela slån och gick igenom tapphålen
medarnas krök, på vars utsida det vikits framåt utefter krökens
eller medens yttre sida. På framslåns mitt var draganordningen
(kälkvidjan) placerad. Den hade samma form som slädvidjan.
Mitt emellan medens bakre ände och början av kröken satt
dynan, som var omkring 21 1/2 tum lång, 4 tum hög och 2 1/2
tum bred. Den var fastsatt med dymlingar.
Ovanpå dynan låg kälkbanken, som var ungefär 31 tum lång,
6 tum bred och drygt 2 1/2 tum tjock. Den var nedsänkt med laxstjärt i dynan och hölls kvar av en igenom slädstången, meden,
dynan och banken gående slädskruv, vars mutter var nedsänkt
i bankens övre sida. Dessutom fanns ett plattjärn fastspikat på
medens och dynans utsida upp över banken och ned på dynans
och medens utsida.
Under kälkbanken satt mellan medarna ett f jätter järn, som
sträckte sig från den ena medens och dynans insida upp mot
bankens undre del till den andra medens och dynans insida.
När man åkte till skogen för att köra timmer med bordsläden,
hade man stöttingen stående ovanpå släden. Framkommen till
körskiftet (den skogstrakt där avverkningen ägde rum) såg timmerköraren invid vintervägen ut en öppen plats att använda till
lass plats, lunnplats, vältplats. Här ställde han bordsläden och
begynte så lunna, släpköra, släpa fram timret till lunnplatsen
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med stöttingen. De två första stockarna lade han ut till underlag
vid sidan av bordsläden. övriga stockar, han lunnade fram, körde
han upp på underlagen, varifrån det gick lätt att få upp dem på
bordsläden.
När han ansåg, att nog timmer var framlunnat, kördes stöttingen fram och ställdes framför bordsläden. Stöttingen skulle ej
kopplas samman med bordsläden, utan vara helt fristående. Så
begynte släddonet lassas på. Det mesta man vanligen kunde taga
i lasset var fem stockar; tre stockar i bottenvarvet och två stockar
i övre varvet. Ofta fick man taga mindre än fem stockar. Köraren
lyfte och baxade upp dem på donet, varvid han såg till, att de
lades så långt bak, att lassets största tyngd kom på bordsläden.
Timmerlasset skulle vara så hårt baklassat, att stöttingen lyfte sig,
om hästen drog hårt.
Då det räckte till för ett lass, kedjade köraren fast stockarna.
Han lade de mitt emot varandra i kedjefästena sittande kedjorna
över lasset och fäste dem med drubbar i de yttre stockarna. Han
kunde även lägga ena kedjan över de undre stockarna (bottenkedja) och sedan lägga stockar ovanpå och göra fast dem med
hjälp av den andra kedjan. I senare tid har man brukat korsked ja,
d.v.s. lägga båda kedjorna över bottenvarvet och sedan upp över
det övre varvet. De mitt emot varandra i kedjefästena sittande
kedjorna kallades för en kedgdng (kedjegång). Vid nästa kedgång
fäste köraren stockarna på samma sätt. Rätt vanligt var att ha den
bakre kedgången löst kedjad.
Härefter träddes en lös kedja genom slädvidjan i bordsläden
och runt om lasset, på vars översida den fästes med drubbar.
Slutligen slog köraren stöttingens kedjor över lasset och gjorde
fast dem med drubb. Här drog han dock inte till så hårt, då han
ville att stöttingen skulle leda sig litet, ty det gick då bäst att köra.
Vid slädkörning var det brukligt att ha en särskild banke
(timmerbanke) fastsatt ovanpå slädtaket. Timmerbanken var på
undersidan försedd med två märlor, vilka gingo genom i slädtaket upptagna hål och fästes på undersidan med en träkil eller
en träpinne. På timmerbankens översida hade man gjort tre skålformiga hak för de tre stockar, som man brukade ha i bottenvarvet.
De, som själva hade mycket att köra eller togo dt sig körning
av andra, kunde leja sig en lasskarl till hjälp. Lasskarlen var ofta
4
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en pojke (man ville ha billig arbetskraft), som fick arbeta mycket
hårt. Om lasskarlens arbete berättar man skämtsamt: »Först ska
pojken lassa på lasset, så sätter man pojken på lasset, snyter
honom och sätter tömmarna i hans händer».
K älkk ör nin g. Med kälkkörning menar man all körning
med timmerkälkar, timmerdon eller getdon. De första timmerdoningarna fördes hit av värmlänningar i slutet av 1880-talet.
Händiga män här i Grangärde, som sågo kälkarna, togo efter och
gjorde sig sådana. Rätt många skaffade sig timmerkälkar först
1910 och senare.
Köra barbacka. Ibland förekom det, att man ej hann
få fram timret till sågen, innan vinterföret tog slut. Släpa sågtimret på bara marken gick ej för sig, ty timret blev fullt av
jord och grus, och man kunde inte såga sådant timmer utan att
förstöra sågbladet. Man måste köra timret med hjuldon, och detta
kallades att köra barbacka.
Stundom gjorde man särskilda hjul, som voro lägre — omkring 1 aln höga — och bredare än andra hjul, att köra timmer
med. Rätt vanligt var att man körde med flakdon. Man tog då
undan själva flaken och använde skalmarna och hjulen. Ofta
byggde man upp stockens eller stockarnas bakre ändar och sköt
över hjulen framifrån. När hjulaxelns undersida kom emot stockens översida, slog man en kedja runt hjulaxeln och stocken.
Också i skalmarnas främre ände kedjade man fast stocken. Det
var nödvändigt att ha skalmar att fästa stocken vid, om man
skulle få någon styrsel på hjulen. Stockens främre ände lade man
upp på drögen och kedjade fast där. Även vid detta slags körning
baklassade man så kraftigt, att drögen lyfte sig när hästen drog.
Fl o t tnin g. Först på 1870-talet tog flottning (flätning) av
timmer i större skala fart. Grangärdes största flottled är Parisån,
och man har hitintills flottat minst 4 miljoner timmer utför den.
Vid mitten av 70-talet flottade Jut Lars Andersson i Västansjö
grovt furutimmer på ån från sin hyttskog ned till Nyhyttsågen
(Nya Prästhyttans såg). Enligt Norhyttans kontorsböcker från
1877 flottade bruket detta år 23 timmerstockar utför Parisån ned
till Norhyttan. Än var då »vild» och oränsad samt saknade ledare
för timret.
Under 1880- och 90-talen tilltog flottningen efter hand. Man
började bygga ledare (stenkistor och flottningsrännor) och ränsa
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upp på de sämsta ställena. De gamla tala allmänt om den stora
flottningen våren 1891. Då flottade man 8-9 tusen timmer utför
Parisån ned till Väsman och vidare till Ludvika. Att man hade
så mycket timmer detta år berodde på den mångomtalade stormen
under pingsten (pingstdagblästern) 1890.
År 1900 förvärvade Trävaruaktiebolaget Dalarna skogen av
bruket,' och det blev nu en väldig nedhuggning, körning och
flottning av sågtimmer. 1901 är det år, som uppvisar det största
flottningsresultatet i Parisåns historia. Som exempel kan nämnas, att enbart utför Jänså'n, en biflod till Parisån, flottades detta
år 120.000 timmer, och utefter Parisån lågo timmervältorna tätt
och voro höga som hus, säga de gamla.
De, som sysslade med flottningsarbeten, kallades flötare.
Det var vanligt att sätta bort flottningen på ackord till en eller
flera personer. Den som åtog sig flottningen, kallades flottningsbas
(flötarbas) och fick viss ersättning för stock. Han tingade folk till
hjälp, så många som han ansåg sig behöva. De, som hjälpte till
med flottningen, fingo betalt efter timpenning av basen. Omkring
1890 fingo vana flottare 25 öre i timmen och de övriga 13-15
öre. Som jämförelse kan meddelas, att bruken denna tid betalade
1 krona och 15 öre för ett sommardagsverke.
När man skulle flotta timmer (fläta) var flötarhaken det
viktigaste redskapet. Den bestod av tre delar, hake, hakring och
hakskaft. Haken var gjord av ett drygt 1 fot långt plattjärn vars
främre ände bestod av två utsmidda, uddvassa taggar. I bakre
änden var plattjärnet ungefär 1 tum brett och 1/4 tum tjockt.
Omkring 7 1/2 tum härifrån började taggarna, varest järnet mätte
ungefär 1 1/2 tum i bredd och 1/2 tum i tjocklek. Dess 7 1/2 tum
långa del mellan bakänden och första taggen var försedd med
två spikhål, genom vilka man kunde spika fast haken vid hakskaftet. Den ena taggen gick ut i rät vinkel från järnet. Den
taggen kallades hake och var ungefär 4 1/2 tum lång, 1 1/2 tum
bred i roten samt smalnade mot änden.
Den andra taggen, som kallades drubb, pik, utgjorde en
fortsättning på plattjärnet så, att järnets bakre kant bildade en
rak linje ut mot drubbens yttre spets. Drubben var ungefär 4
tum lång, 1 1/4 tum bred i roten samt smalnade av mot änden.
Såväl haken som piken skulle vara litet trubbiga. De fingo ej
1 Skogen

återköptes 1906.
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vara nålvassa, ty då fastnade flötarhaken för hårt i timmerstocken, och det kunde bli svårt att få loss den. Haken använde
man, då man skulle draga stocken åt sig, drubben eller piken,
när man sköt stocken från sig.
Hakringen var gjord av ett rundböjt, hopvällt järn, 1/2 tum
brett och il, tum tjockt. Den höll ungefär 2-2 1/2 tum i diameter.
Skaftet till haken gjordes av gran, särskilt tangran, som vuxit
långsamt (var tanväxt eller trånväxt) och hade grannsavig ved
(d.v.s. dess årsringar sutto tätt). Ett sådant skaft var både starkt
och lätt. Man undvek att ta frodväxt gran, frodgran, d.v.s. gran,
som utvecklats fort och vars stam därigenom blivit grovsavig och
mindre hållfast.
Hakskaftens längd växlade mellan 15 och 18 fot, och i grovändarna voro de omkring 3 tum tjocka. De kvistades väl, så att
man inte gjorde illa händerna. Däremot barkades de icke för att
ej bli för hala.
Innan haken spikades fast på skaftet och ringen träddes över,
täljde man i dess grovände en plan yta för haken och en passande
rundning för ringen.
All flottning på åarna skedde om våren i flodtiden. Endast
i ett fåtal fall — t.ex. om det inte blev någon stark vårflod, eller
om man på grund av andra svårigheter inte fick fram timret på
den — har man måst flotta med hjälp av hästfloden. Det var
brukligt att samla upp vatten i dammar uppöver ån, så att man
kunde dryga ut flodvattnet, ifall flottningen drog ut på tiden.
Timmerflottningen började med att man från de utefter åns
stränder liggande timmervältorna rullade i timmerstockarna i ån.
De som sysslade med detta arbete kallades irullare. I tur och ordning som stockarna kommo i vattnet, tog strömmen dem med
utför ån.
Längre ned utmed ån på svårframkomliga ställen i forsar
och där man visste, att timret gärna ville fästa, hade basen placerat ut flottare, som så långt det stod i deras förmåga skulle
försöka hindra timmerstockarna att fastna och bilda fäste, bröt.
Kunde de inte avvärja detta och inte heller själva få loss ett fäste,
måste de buda (ge bud till, kalla) de övriga flottarna till hjälp.
Att gå ut på och taga loss ett fäste var ofta ett riskabelt företag, som krävde kallblodighet och balansförmåga. När fästet gick
åstad (kom loss), gällde det för flottaren att springande på de
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glidande stockarna taga sig i land. Det har inträffat, att flottare
misslyckats i sina försök att nå land och följt med fästet utför
forsar. De ha klarat sig undan med livet i behåll, men det har
ibland sett så kritiskt ut, att man talat om under.
Längs åarna hade man flötarkojor, i vilka flottarna kunde
rasta eller övernatta, medan flottningen pågick. Kojorna voro dels
enkla brädskjul, dels timrade små hus. Utmed Parisån lågo kojor
vid Brunnkällorna, Djävulsön och Mellannoret. Längs Jänsån hade
man tre timmerkojor, och i dem torkade flottarna sina våta kläder,
styrkte sig med svart, varmt kaffe och åto av sin matsäck, medan
de pratade om sitt arbete och berättade historier.
Vid damma. rna längs ån hade man byggt flottningsrännor
(flötarrännor), genom vilka man kunde tappa timret förbi den
nedanför dammen liggande forsen. För att få i gång stockarna i
dammar och lugnar gjorde man en mindre flotte (sugga), med
vilken man gick ut och sköt på timret. Att rensa ån från timmer
kallades att rumpa, gå med rum pan. Timmerstockar, som sjönko,
kallades dykare.
Där ån mynnade ut i en sjö, hade man i en vid halvcirkel
framför åns mynning lagt ut en läns, inom vilken man fångade
in timret. Avsikten med detta var, att man, sedan timret kommit
ned och länsen slutits till, skulle kunna föra timret över sjön i
ett flöt eller i en timrnerbom, om det gällde ett större parti timmer. Med hjälp av en i flötets eller timmerbommens framände
fastsatt spelflotte spelade man flötet över sjön. Det var bra att
ha medvind, när man tog itu med detta arbete. Inte gick det att
spela över flötet eller timmerbommen i motvind. Ofta utfördes
arbetet på natten, då det lugnat av.
Spelflottar av typen gångspel funnos i olika storlekar, vilka
voro beroende av hur stora flöt eller timmerbommar man hade
att spela över. En liten spelflotte kallades pajs.
Själva flotten var gjord av 15-20 någorlunda lika stora
stockar, som man lagt kant i kant och fästat samman med 2-5
tvärlagda slanor. Med hjälp av iborrade trädymlingar och islagna
fatthakar höllo slamma stockarna säkert fast. I senare tid spikade
man över plank till golv.
På mitten av flotten stod en stadig stolpe, spelkubbe, som
höll ungefär 1 fot i diameter och var omkring 7-8 fot hög. Spelkubben var i vardera änden försedd med en omkring 2 tum
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grov nål. Nålarna voro insatta och kubben ringad lika som i en
hjulstock (se s. 63). Spelkubben stod rätt upp och ned, och den
nedre nålen gick in i ett hål, som man tagit upp i en i spelflottens
mitt befintlig stock. Nålen vilade mot en järnskoning i det i
stocken upptagna hålet.
Från spelkubbens övre nål gingo fyra ungefär 5 tum grova
strävor ned mot flottens hörn. Strävorna voro i övre änden försedda med påspikade plattjärn, vilka utanför strävorna voro böjda
runt, så att de kunde trädas på spelkubbens nål. Nedtill på strävorna sutto järn, vilkas nedre ändar voro böjda uppåt i ett krök.
I själva böjningen hade man satt en märla över järnet och slagit
ned denna i en av flottens stockar. De från fyra olika håll insatta
strävorna, vilka tjänstgjorde som stöttor, höllo spelkubben säkert
uppe. På större spelflottar nyttjade man även en ram, vars tvärs
över spelflotten gående stock var försedd med ett hål, vilket
tjänade som lager för spelkubbens övre nål.
Vid pass 4 fot från flotten hade man tagit upp ett ungefär
4 tum grovt hål genom spelkubben. I hålet var en 6-12 fot lång
och omkring 4 tum grov stång (spelbom) så placerad, att spelkubben befann sig på bommens mitt. Den var ofta fastkilad i
detta läge. På större spelflottar hade man två spelbommar, som
korsade varandra.
Ungefär 2 fot från flotten hade man slagit i en märla i spelkubben, och i märlan var spellinan fastsatt. Spellinan höll omkring
3/4 tum i diameter och var 60-300 meter lång. I dess fria ände
fanns ett ankare (eventuellt en sten), som kallades dragg och
som vägde 50-80 kilo. För att inte spellinan skulle kunna
åka ned av spelkubben spikade man i dennes nedre ände fast
3-5 vinkeljärn eller rotor (självväxta krök, i regel gjorda av roten
och stammen på ett träd).
Vid den kant på spelflotten, där spellinan löpte ut i vattnet,
fäste man på de mindre spelflottarna en träkloss för linan att glida
på samt slog en märla eller sinka över linan. På de större spelflottarna satte man en trärulle, som var försedd med lagernålar
i ändarna, på vilka den löpte runt.
När spelflotten skulle börja arbeta, tog man draggen i en
eka och rodde ut åt det håll, dit man ämnade spela flötet eller
timmerbommen. När spellinan nått slutet, släppte man draggen i
sjön. Så rodde man tillbaka till spelflotten och började hala in.
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Man sköt spelbommen framför sig runt spelkubben, på vilken
spellinan lindade upp sig. Draggen släpade troligen med ett stycke,
men i regel fastnade den snart nog i bottnen. Spelflotten och med
den flötet eller timmerbommen tvingades då iväg i riktning mot
draggen, vilken man vid framkomsten spelade upp, varpå den
på nytt roddes ut. Om man träffade på sandbotten, kunde det
hända, att draggen ej fick fäste. Då måste man gå i annan riktning
med flötet. Det har även hänt, att draggen fastnat i bottnen t.ex.
i ett stenskär, så att man blivit tvungen kapa spellinan och skaffa
sig en ny dragg.
På Väsman, där timmerbommarna voro stora, hade man stora
spelflottar. Det fanns spelflottar, som höllo 32 fots längd och voro
försedda med koja, så att man kunde bo på flotten.

Husbehovssågar.
Grangärde sockens första såg blev byggd i Ludvika ström
år 1587. Det var Ludvika kronobruk, som lät anlägga den. Först
två hela sekel senare började allmogen uppföra egna sågar. Efter
vad jag kunnat finna, tillkommo de första av bönder ägda sågarna
i slutet av 1700-talet.
Tiden mellan 1820 och 1880 var husbehovssågarnas gyllene
tid. Man byggde då upp en hel mängd dylika. Runt byn Skattlösberg lågo sågarna ovanligt tätt på grund av god tillgång på skog,
åar och vattenfall. På 1860-talet kunde man här, inom en 8 kilometers radie, räkna till fjorton i bruk varande sågar.' Dessa voro:
Per Daniels såg, Broby Jakobs såg, Hyttkärr Anders' såg, Nyhyttsågen, Björndalssågen (av gammalt kallad Slätthällssågen), Kuntbergssågen, Hobergssågen, Mörtåsågen, Torsbergssågen, Skattlösbergssågen, Timmeråssågen, Bringsjöbergssågen, Svensksjösågen
och längst i sydväst Storsjö-sågen vid Rifalls Storsjön. Av dessa
sågar ägdes fyra av bruk, nämligen Nyhyttsågen, Björndalssågen,
Mörtåsågen och Timmeråssågen. Numera äro samtliga dessa
sågar nedlagda med undantag av Torsbergssågen, som är ombyggd. Redan på 1880-talet började man lägga ned sågarna. Inom
hela Grangärde socken finnes nu ingen husbehovssåg bevarad.
Brukligt var, att bönderna i byarna byggde en såg gemensamt.
1 D.v.s.

tre fjärdedelar av Grangärde sockens sågar.
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I några fall ha bönder från två byar slagit sig samman. Att mera
välbärgade bönder byggde egna sågar förekom även, dock endast
i ett fåtal fall.
Att bygga upp en såg var ett vidlyftigt företag, som ställde
stora krav på byggnads-, snickar- och smideskunnigheten. Därför var det vanligt att taga en kunnig person till hjälp då en såg
skulle byggas. Av gammalt fanns det i dessa trakter två kända
sågbyggare. Den ene, Lars Samuelsson, var från Telningberg.
Han var född 1804 och dog 1882. Mellan åren 1840 och 1870
byggde, reparerade och förbättrade han en hel mängd sågar. På
1850- och 1860-talen reste han ända ned till Småland och byggde
sågar. Den andre sågbyggaren, Matts Mattsson, var från Kuntberget i Nås socken. Han var född i slutet av 1700-talet och dog
1871. Åren 1830-60 sysslade han bland annat med sågbyggnadsarbeten och byggde därvid Hobergs- och Kuntbergssågarna.
Husbehovssågen delades upp i lika många delar, som de
första sågbyggarna voro, varigenom varje deltagande bonde erhöll sin andel (sdgdel). Alla delägarna voro skyldiga deltaga i
underhåll och reparation av sågen. De, som inte brydde sig om att
fullgöra sina skyldigheter härvidlag, blevo utbyggda. Genom att
passa på och hjälpa till vid större reparationer kunde bruken
bygga in sig i böndernas sågar. Så skedde t.ex. vid Bringsjöbergsoch Torsbergssågen; dock blevo bruken i senare tid utbyggda vid
dessa sågar.
Att man nyttjade samma damm för såg och kvarn förekom i
några fall. Man plågade då ha dem skilda åt i olika anläggningar.
Mindre vanligt var att såg och kvarn, såsom i Per Daniels- och
Kuntbergssågen, voro sammanbyggda.
Husbehovssågens angelägenheter dryftades och avgjordes på
sdgstämman. Varje delägare hade där rösträtt allt efter sin del
i sågen. Delarnas storlek kom med tiden att variera betydligt.
I Torsbergssågen t.ex., som var delad i tolftedelar, hade på 1880talet Ludvika bruk genom inbyggnad och köp av en egendom
fem tolftedelar, medan en del andra delägare genom styckning
och delning — dels genom försäljning, dels genom arv — inte
hade mer än en etthundratjugondedel. Vid röstning tillämpades
enkel majoritet, dock var det endast vid mycket viktiga frågors
avgörande som röstning kom ifråga.
Man brukade hålla sågstämma varje vår, ofta på påskdagen,
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och alla delägarna i sågen voro då kallade att infinna sig. Mycket
viktiga sågstämmor, t.ex. då ombyggnader eller större reparationer skulle företagas, kungjordes i vanlig ordning från predikstolen två söndagar i följd.
På sågstämman gick det till ungefär så här:
Sågfogden hälsade de närvarande välkomna och förklarade

stämman öppnad.
Sågfogden framlade sågrökning över föregående års sågning
och betalade ut pengar till dem, som skulle ha betalt. Vanligen
hade han före stämman låtit inkassera pengar av dem, som
skulle betala.
Stämman fattade beslut om eventuella större reparationer och
förbättringar av sågen.
Man bestämde, hur mycket som skulle betalas i sdglega under
nästa år.
Val av sågfogde för följande år förrättades och dennes arvode
fastställdes.
Man tillsatte en sågare och bestämde, hur mycket han skulle
få i sågarlön och hur mycket han skulle få i timmen för tillfälliga smärre reparationer av sågen.
Man bestämde den plats — ofta i sågfogdens eller sågarens hem
— där nästa sågstämma skulle hållas. Däremot brukade man
inte bestämma någon tid för nästa stämma, utan sågfogden
fick giva bud (buda), när han var färdig med sågräkningen
och ansåg att sågstämman borde hållas.
Stämman förklarades avslutad och trakteringen tog sin början
varvid »sågen» bjöd på kaffe och brännvin. Vid Torsbergssågen hade man anslagit 3 kronor till traktering och vid
Bringsjöbergssågen 5 kronor.
Sågfogdens arvode varierade betydligt. Vid Torsbergssågen
fick han sålunda 6 kronor per år, medan sågfogden vid Skattlösbergssågen fick 1 krona. Att det var så litet betalt vid Skattlösbergss4gen berodde nog på, att man där inte valde sågfogde, utan
att var och en av sågens delägare blevo sågfogdar, efter den
ordning som de voro uppsatta i sågens handlingar. I Skattlösberg
bytte man sågfogde för vart år, och alla delägarna fingo på så
vis pröva på den sysslan. Värst var det vid sågräkningens upp-

58
sättande, ty då måste man kunna allmänt bråk. De flesta måste
leja hjälp härtill.
Sågräkningen var uppställd på följande sätt:
Längst till vänster fanns sågägarnas namn och andel i sågen
och under dem legdsågarna (personer, som lejde såg för sågning).
Så kom sågens allmänna omkostnader, såsom reparationer,
istersmör för smörjning, sågfogdens arvode, traktering på sågstämma o.s.v. Allt detta var specificerat på räkningens baksida.
Omkostnaderna voro förddade på delägarna allt efter deras
andelars storlek. Den som utfört arbete vid sågen kunde få
omkostnadsfordran.
Därpå följde en förteckning över hur mycket var och en sågat.
I nästa kolumn stod så'glegan, d.v.s. den betalning, som skulle
erläggas till sågen för det virke, som sågats. Såglegan var olika
stor vid sågarna. Vid Torsbergssågen tog man 60 öre tolften
för såväl delägare som sådana, vilka voro utan del i sågen.
Vid Skattlösbergssågen tog man 25 öre tolften för dem, som
hade del i sågen och 50 öre tolften för dem, som voro utan
del. Vid Bringsjöbergssågen tog man 36 öre tolf ten, eller 3
öre spåret, som man sade, för dem, som hade del i sågen,
och 60 öre tolften eller 5 öre spåret för dem, som voro utan
del. Sågpriserna räknades efter 20 fots längd på bräderna.
Så följde varje delägares andel i såglegan. Man delade här
upp den sammanlagda såglegan, d.v.s. betalningen för allt
som blivit sågat under året, på var och en av delägarna, så
att var och en fick efter sin andel i sågen.
Sedan kommo kolumnerna för fordran och skuld på sågningen.
Den som själv hade sågat endast obetydligt eller ingenting alls
fick ju (enligt vad som står under 5 ovan) ett kontant belopp
att fordra av sågen. För den däremot, som sågat mycket, räckte
kanske andelen i såglegan inte till, utan han fick skuld på
sågningen.
I de två slutkolumnerna följde ett sammandrag av fordran och
skuld.
Förutom att sätta upp sågräkningen ålåg det sågfogden att
inkassera och utbetala såglegan. Det gällde för honom att hålla
reda på sågens affärer, ty han bar hela ansvaret härför. Han skulle
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vidare kalla till sågstämma och där framlägga sågräkningen till
granskning i och för godkännande.
Sågaren ansvarade för att sågen gick. Om det blev nödvändigt med reparationer, som han inte kunde klara själv, hade han
rätt att taga hjälp. På sågens bekostnad fingo han och hans
hjälpreda utföra arbetet. De fingo betalt enligt på sågstämman
fastställd timpenning. Sågaren fick kontant betalt för sitt sågningsarbete av var och en, åt vilken han sågade. Sågarlönen var 48 öre
tolften (eller 4 öre skäret, spåret) på 1880-talet.
I stället för såglega togo bruken vid sina sågar tull i form av
tulltimmer. Vid Mörtåsågen sägs bruket ha tagit mittplankan i
tull. Vid Kullsågen minns man, att bruket tog var tredje stock
i tull.
Utmed åar och större bäckar med forsar och fall anlade
man sågarna. Ovanför varje fors fanns en lugn eller flo ge, där
vattnet var djupt och flöt lugnt fram. Man valde en tvär fors
och i dess övre ände, mot lugnen, byggde man upp sågen.
D ammby ggna d. Högst upp i forsens övre ände anlade
man tvärs över ån en fördämning, varigenom vattenståndet i lugnen höjdes och en damm, i detta fall sägdamm, erhölls. Fördämningen, dammen eller dammbyggnaden konstruerades av stockar,
sten, mossa och jord. På ett avstånd av ungefär 6 fot från varandra
lade man rätt över ån ut långa stockar, vilka höllos i läge genom
tvärstockar, som placerats 7-10 fot från varandra. Ovanpå detta
första varv av stockar lade man flera varv, tills man nådde önskad
höjd. Samtliga stockar timrades samman, och man gick alltså
tillväga ungefär som då man timrade ett hus. De rum eller kistor,
som uppstod mellan varje tvärstocksvarv, fyllde man med mossa,
jord och sten, och varje sådant fyllt rum kallades stenkista.
När man byggde en damm, måste man se till att man fick
avlopp för överloppsvattnet, särskilt då flodvattnet, smältvattnet.
Det vanliga var att man anordnade ett skidbord, skid i strömfårans mitt, d.v.s. man gjorde dammen så låg, att överloppsvattnet
kunde rinna över. I enstaka fall byggde man en lucka, grundlucka, bottenlucka, på samma plats och släppte därigenom fram
överloppsvattnet. Vid några dammar, t.ex. vid Bringsjöberget,
tog man ut vattnet från sidan av den uppdämda dammen och
lät det rinna i en bäck runt sågen, där det nedanför fallet på nytt
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förenade sig med ån. Där bäcken flöt ut från dammen, byggdes
en extra damm med lucka. En sådan avloppsbäck kallades allmänt
bakbäck. Det gick naturligtvis inte att reglera vattnet genom en
bakbäck, om inte terrängen var lämplig.
S u m p. Vid dammbyggnadens ena ände strax invid landet
(stranden) gjorde man en omkring 4 tot bred öppning i fördämningen, avsedd för sumpen, en av plank och timmer uppbyggd,
rännformad förlängning av dammen, avsedd att leda ut vattnet
längre, för att detta skulle få högre fallhöjd. Sumpens botten, som
gick i det närmaste vågrätt ut från dammbyggnadens undre
kant, var gjord av plank. Dess sidor eller väggar, som voro lodräta, hade man timrat samman. Vid somliga sågar av yngre
datum voro sumpens sidor gjorda av plank. Vanligen var sumpen 15-20 fot lång, 2 1/2-3 1/2 fot hög och 3-4 fot bred. Den
var uppbyggd på kistor av timmer, eventuellt sten.
De stockar, som, på ett avstånd av omkring 6 fot från varandra, lågo på tvären under sumpen och på vilka sumpen vilade,
hade ungefär 1 fot från vardera änden försetts med tapphål, i vilka
man placerat lodrätt stående, 3-4 fot höga, fyrkanttäljda stockar.
Dessa stockar, som tjänstgjorde som stöd åt sumpens sidor, voro
i övre änden avtäljda och försedda med tapp. På de på var sida
om sumpen mitt för varandra belägna tapparna slog man ned
en med tapphål försedd stock. Denna tvärs över sumpen gående
stack, som höll samman sumpens sidor, kallades knäppe. Knäppet var omkring 5 tum grovt och dess övre sida var avsneddad,
så att vattnet skulle kunna rinna av och knäppet ej så fort taga
röta. För samma ändamål gingo knäppets tapphål ej rätt igenom
utan endast ungefär 4 tum in i virket.
I sumpens övre ände hade man en lucka, sågdammslucka
eller dammlucka. Den hade i regel en luckstolpe och drogs då
på med dammspett. Vid några sågdammar var dammluckan försedd med två luckstolpar. Mellan luckstolparna voro några slåar
fastspikade, och man drog upp luckan med hjälp av en mindre
hävstång (vrede). För att luckan skulle hållas i läge, stack man
en stör emellan luckans slå och de framför och bakom luckan
befintliga stockarna.
Framför dammluckan plågade man ha en isgrind. Den bestod
av en strax framför luckan på sågdammens botten liggande klump
(stockbit), försedd med störar, som pekade snett uppåt och vilade
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mot en framför dammluckan placerad stock. Störarna voro intappade i klumpen, och avståndet• mellan dem var ungefär 2 1/2
tum. Isgrinden skulle hindra is och bråte, som kom med flodvattnet, att följa med ned i sågen.
I åar, där man hade mycket gott om vatten, utelämnade man
stundom sumpen och lät stuprännan börja vid dammluckan.
Stupränn a. Omkring 1 fot från nedre änden på sumpen
satt stuprännan eller stupet, som ledde brant ned mot skovelhjulet.
Vid husbehovssågarna brukade vattnets fallhöjd i regel vara 5-6
alnar. Stuprännan, gjord av plank, var 15-20 fot lång, 3-4 fot
bred och 1 1/2-2 fot hög. Den kunde vara öppen (öppet stup)
eller taktäckt (takat stup). I senare fallet var den byggd så, att
den sakta smalnade av till en platt trumma, som i nedre ändan
höll 2-3 tums höjd, medan bredden fortfarande var 3-4 fot.
Öppen stupränna var det vanligaste.
Med en lie brukade man slå björnmossa och bära fram den
till sågen i en kars (spånkont). Man diktade såväl sumpen som
stuprännan med mossa, tills de blevo täta.
I sumpens nedre ände fanns en lucka (pådragslucka, dammbordslucka, dammbord). Den vilade mot ett bakom luckan befintligt knäppe (se s. 60), från vars framsida en planka på vardera sumpsidan gick ned mot övre änden av stuprännans botten.
Dessa båda plankor bildade luckledare, mot vilken luckans baksida vilade. Framåt var luckan helt fri med undantag av det på
dess framsida placerade luckjärnet (se nedan).
Eftersom pådragsluckan var anbragt ungefär 1 fot utanför
stuprännans inlopp, kom dennas övre ände att nå in i sumpen.
Pådragsluckan i sin tur nådde ned i stuprännan omkring 1 112
fot från dennas övre ände. Luckans nedre parti var avsneddat,
så att det slöt tätt mot rännans botten.
När man drog upp pådragsluckan (vanligen 1 fot), sögs
och pressades vattnet ned i öppningen mellan luckan och stuprännans övre ände och följde sedan rännan utför mot skovelhjulet. Det var viktigt att pådragsluckan var så placerad i stuprännan, att den tvingade vattnet att strömma nedåt, tätt utmed
stuprännans botten. Vattnet skulle gå svart utför stuprännan, sade
de gamla. Om vattnet gick vitt, hade det ingen kraft. Hade pådragsluckan placerats jäms med stuprännans övre ände, skulle vattnet,
när man öppnat luckan, ha sprutat rätt ut och förlorat sin kraft.
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Man drog upp pådragsluckan med hjälp av en hävanordning
(pådraget), som utgjordes av en ungefär 16 fot lång, 4 tum bred
och 6 tum hög stång (pådragsstång, luckstång, dammbordsstång).
Den var oftast fastgjord vid luckan med ett järn runt stångens
grovände och ett annat på luckans stolpe, båda förenade genom
en järnring. I somliga sågar voro luckstolpen och pådragsstången
förbundna på så sätt, att stolpen försetts med ett hak och ett i detta
borrat hål, vari en i pådragsstångens ände anbragt pinne passats in.
Stången var upphängd på en kraftig påle (omkring 7 tum
i fyrkant och även den kallad luckstolpe), som placerats vertikalt
strax intill sumpens nedre kant och som 1-2 fot från pålens
övre ände försetts med ett hål, 12 tum högt och 4 tum brett,
varigenom stången stuckits in. Med en i upphängningspunkten
inborrad pinne hölls stången i vrid- och svängbart läge i pålens
hål, och dess fria ände nådde in i sågen, från vilken således dammluckans öppnande och stängande kunde regleras.
Oftast var pådragsluckan försedd med en spärr för att dels
hålla den ett stycke ifrån luckledarna, varigenom det gick lättare
att öppna den (draga på), dels hejda den vid en viss bestämd
höjd. Till spärr nyttjades ett ankarjärn, luckjärn, som var
ungefär 2 tum brett, 3/8 tum tjockt och 6 fot långt. På den sida om
sprinten, som vette mot luckan, hade man slagit in en märla i
sumpens botten, lyft upp pådragsluckan till lämplig höjd samt
hamrat ned märlan mot ankarjärnet. Varje gång luckan drogs
upp, hejdades den av ankarjärnet och märlan på den sålunda
fixerade höjden.
Sågh ju 1. I nedre änden på stuprännan satt vattenhjulet
(såghju(et). Det bestod av hjulstock med skovelhjul. Man använde i alla sågar underfallshjul (brösthjul). Vattnet brukade
träffa skovelhjulet ungefär 2 fot från dess nedre kant. Eftersom
vattnet, då det träffade skovlarna, yrde omkring åt alla håll, sade
man, att »vattnet stod som en ur (yrväder) ».
Nedanför såghjulet måste man ofta gräva undan en del jord
och stenar, så att vattnet fick en avloppsfåra i form av en mindre
bäck (sågbäck).
Hjulstocken (hjulkabben, saghjulkabben, vattenhjulkabben,
skovelhjulkabben) var av 8-11 fots längd och 14-20 tums diameter. Mittpartiet var i regel åttkantigt, under det att ändarna
formats runda på en sträcka av 1 1/2-2 fot.
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15. Utndl och lagersten i Skattlösbergs sdg. Foto Uno Källberg, Smedjebacken.

I hjulstockens mot ån eller forsen vettande ände hade man
huggit in en kraftig järnaxel (no?, utndl) av 2 fots längd och
3 tums tjocklek. Dess i stocken belägna parti var av fyrkantig
form och i spetsen vinkelböjt (försett med nabb, horn) för att
icke löpa runt i träet, medan det utanför stocken synliga stycket
(omkring 6 tum) givetvis var rundat. I somliga hjulstockar voro
nålarna inne i trävirket tjockare (omkring 4 tum i fyrkant) och
smalnade långsamt av mot yttre delen (till 3 1/2 tum), vars 6-tumslängd rundats med en diameter på 3 tum. Andra åter hade ett inre
parti, som i tvärsnitt var 5-6 tum brett och 3 tum tjockt.
När man skulle förse hjulstocken med nål, högg man upp en
ungefär 1 1/2 fot lång och 8 tum djup ränna in mot stockens mitt.
I rännan placerades nålen, varpå ett trästycke av lämplig form
passades in i urtagningen. Därefter trädde man över stockänden
de 1 112-3 tum breda och 318 tum tjocka bandjärnen (hjulstock-

ringarna).
Ofta var den yttre hjulstockringen smalare än de övriga, och
för att de skulle sluta tätt runt om stocken brukade man värma
dem i en eld, innan de träddes på. Härvid användes tänger.
Ringarna, som på hjulstockens yttre ände voro tre eller fyra till
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antalet, gjordes samtliga svagt trattformiga (trattiga), varigenom
det gick lättare att föra dem över stockänden. De knackades in
med en särskild sättstamp eller med en slägga.
Den äggrundade änden på utnålen (nötet) vilade i en skålformad sten (stenlager), och denna sten (lagerstenen) var i sin
tur nedsänkt i en mycket kraftig stock (lagerdyna, dynstock) för
att ligga stadigt.
I hjulstockens andra ände högg man in vevslängen (se sid.
67), och gick därvid tillväga på samma sätt som tidigare med
utnålen. Även vevslängens inre parti var i tvärsnitt fyrkantigt,
men det var till skillnad från utnålen ofta försett med t v å vinkelböjda spetsar, nabbar, horn. Kring denna stockände brukade
man ha 4-5 ringar.
Kilning av hjulstock. För att utnålen och vevslängen skulle sitta riktigt stadigt, måste man kila hjulstocken
i ändarna. Man använde oftast trekantkil, men kunde även mot
stockens utkant slå i flatkilar. Hjulstockkilarna voro omkring 20
tum långa och gjorda av furu. Enär kilens övre ände gärna ville
gå sönder, då kilen slogs i, hade man en särskild mössa att sätta
på. Mössan (kilmössan) var av järn och gick ned ungefär 1 1/2
tum på kilens sidor. Man formade till kilen så, att den passade
till mössan. Ofta hade man ett mindre hål ovanpå kilmössan,
så att ett litet stycke av träet i kilen skulle slippa ut. Därigenom
höll kilen bättre.
Vid kilning av hjulstocken var det viktigt, att man, då en
kil slagits in, vände stocken och slog i nästa kil från motstående
sida. Ofta placerade man de tre första kilarna så, att de kommo
att bilda en liksidig triangel. Detta var nödvändigt, om man skulle
få nålen att sitta rätt. Råkade man slå i flera kilar på ett ställe,
blev följden, att såghjulet under gången kom att skeva (skänka)
kring den snett sittande nålen.
Innan man drev i kilen, tog man i hjulstockens ände upp ett
5-8 tum djupt kilsnitt, kilspår, kilskåra. Härtill använde man
ett kilspett eller kiljärn. Detta brukade vara omkring 2 1/2 fot
långt och 2 tum grovt i övre änden samt smalnade sakta av ut
mot en tunn spets. Det fanns både trekant- och fyrkantjärn. I
kiljärnets bakände hade man vällt på en klack, med hjälp av
vilken det kunde knackas ur igen. Det var brukligt att värma
kiljärnet, så att det blev rött, innan man drev in det. Järnet gick
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då lättare in. Man doppade kilen i tjära, ty av erfarenhet visste
man, att en tjärsmetad kil satt säkert. I det upptagna kilsnittet
placerade man kilen och slog så i den med ett knoster eller en
slägga.
Man kunde även slå i kilen med hjälp av en kilstöt, hejare.
Kilstöten var gjord av en omkring 10 fot lång och 15-16 tum
grov stock, i vars ena ände man satt fast ett 5-6 tum grovt
fyrkantjärn. Detta var fastsatt och stocken ringad på samma sätt,
sam lagernålen i en hjulstock (se s. 63). På stockens sidor hade
man borrat upp hål och satt i pinnar till handtag. Dessa skulle
vara placerade mitt emot varandra.' Vid användandet var kilstöten upphängd i en kätting, som satt fast i en ovanför sittande
stock. Kättingen var så avpassad, att kilstöten befann sig lagom
högt, alltså mitt för änden på den stock, som skulle kilas. Vidare
skulle kilstöten hänga så, att den vägde över bakåt, ty då tog
det bättre, och så var det lättare att träffa precis på kilen. När
kilen drevs in, stod en person på vardera sidan om kilstöten. De
höllo i handtagen, drogo kilstöten sakta bakåt ungefär en aln,
så att de fingo ansats och förde därpå hastigt kilstöten framåt,
så att den med kraft träffade kilen. För att hålla takten och slå
till samtidigt sade man: »Ååå (man tog lång sats med kilstöten
och drev hastigt till) — hej!»
Vid andra sågar bestod kilstöten av en stock, som antingen var
plåtskodd i änden eller också oskodd. Det fanns även kilstötar,
som voro gjorda av en kort, grov järnstång.
Så länge man kunde få in kilspettet, fortsatte man att slå
i kilar, och man kilade, tills träet i hjulstocken höjde sig mellan
hjulstockringarna. I en ny okilad såghjulstock kunde man slå in
omkring femton kilar i var ände.
Sk o v elh julet brukade vara 4-6 fot brett och 3'/ 2-6
fot i diameter.
Omkring 2 fot från hjulstockens yttre utåt ån eller forsen
vettande ände tog man upp två hål rätt igenom stocken. Hålen
skulle placeras så, att de korsade varandra i hjulstockens mitt.
Det ena hålet skulle hålla 4 tum i fyrkant och det andra skulle
vara 4 tum brett och (i hjulstockens längdriktning) 6 tum långt.
i Ofta hade man en pinne, som gick rätt igenom stocken och bildade
ett handtag på vardera sidan.
5
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De två tum, som detta hål var längre än det förra, skulle tagas ur
bakåt eller utåt, d.v.s. mot hjulstockens yttre ände.
Ett sådant hål kallades hjularmshdl, emedan det var avsett
för en hjularm. Båda hjularmarna höllo 4 tum i fyrkant och brukade vara 3 1/2-4 fot långa, men kunde vid en del sågar även
vara något längre.
På mitten av vardera hjularmen täljde man ur ett 2 tum
djupt och 4 tum långt hak. Genom att taga ur ett 2 tum djupt
hak ur båda hjularmarna kunde man, sedan man stuckit in dem
i hjularmshålen med haken mot varandra, med hjälp av kilar få
haken att gå in i varandra, så att hjularmarna bildade ett kors.
Man slog i kilarna i hjularmshålet bakom den yttre hjularmen,
d.v.s. den hjularm som satt i det 6 tum långa hålet. De kilar
man använde voro 4 tum breda och 3 tum tjocka i grovänden
samt smalnade av mycket sakta mot smaländen. Kilarna kallades
block-kil, block.
Ungefär 5 fot längre in på hjulstocken tog man upp två likadana hål och satte fast två likadana hjularmar.
På insidan av vardera hjularmsparet satte man en hjulring,
som var omkring 8-10 tum hög och 4 tum tjock samt gjord av
dubbla varv av två tums plank. I längder på ungefär 3 fot täljdes plankbitarna av och passades samman till en ring. Plankbitarna i nästa varv, 'det inre, lades över skarven i första eller
yttre varvet, och man fäste så samman det hela med 1/2 tum
grova dymlingar, vilka man kilade i ändarna.
För att få fäste för hjulringen tog man i övre änden på
hjularmarnas insidor ur ett 2 tum djupt och 8-10 tum långt
hak, i vilket det yttre plankvarvet fick vila. Ett motsvarande men
mindre djupt hak tog man upp på hjulringens utsida mitt för
varje hjularm. Hjulringen brukade vara fästad vid hjularmarna
medels fyra omkring 1 1/ 2 tum grova käppar av gran, som, 4-5
tum från hjularmarnas yttre ändar, .gingo igenom hjularmen,
hjulringen och rätt över skovelhjulet samt genom hjulringen och
hjularmen på andra sidan. I grovänden täljde man av käppen,
så att den fick ett huvud. I dess andra ände kilade man den.
Vid somliga sågar nyttjade man inga käppar, utan fäste hjulringarna vid hjularmarna med dymlingar.
Med ett stämjärn (huggjärn, huggborr) tog man på hjulringarnas insidor upp s.k. skovelspar. Från hjulringarnas periferi
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skulle skovelspåren gå snett in, så att deras inre ändar kommo
ovanför hjulstockens medelpunkt. Skovelspåren brukade vara
6-10 tum långa, 1-1 1/2 tum breda och 2 tum djupa. Avståndet
mellan skovelspårens yttre ändar var omkring 10 tum.
I de på hjulringarnas insidor mitt emot varandra upptagna
skovelspåren skulle skovelbrädena sitta. Ett sådant var ungefär
5 fot långt, 6-10 tum brett och 1-1 1/2 tum tjockt. I somliga
sågar hade man skovelbrädena litet ursvängda, så att de blevo
en aning skålformade på den sida mot vilken vattnet föll. Sådana
skovelbräden kallades krokskovlar.
Sedan man satt ned skovelbrädet i spåret, borrade man från
hjulringens insida och skovelspårets övre kant upp ett ungefär
3 4 tum grovt hål snett ned och igenom skovelbrädet och in ett
stycke i hjulringen på skovelspårets andra sida. I detta hål slog
man i en pinne av trä, kallad fästpinne. I brädets andra ände
tog man upp ett likadant hål och slog även där i en fästpinne.
På så sätt fäste man samtliga skovelbräden. I Hobergssågen fäste
man skovelbrädena med ett runt hjulringen gående bandjärn.
Det fanns även sågar (t.ex. Hobergssågen), som hade en
mellanbalk på mitten av skovelhjulet. Denna utgjordes av en så
bred hjulring, att den gick ända ned mot hjulstocken. Skovelbrädena voro här inemot 2 1/2 fot långa, men som man hade två
varv, ett på vardera sidan om mellanbalken, fick man sätta dit
dubbelt så många bräden. I Björndalssågen hade man två mellanbalkar på skovelhjulet.
Vevslänge n. Den i hjulstocken sittande vevslängen var
av gjutjärn och ungefär 3 fot lång. Ungefär halva denna längd
var insatt i hjulstocken. Utanför hjulstocken gick vevslängen rakt
ut på en sträcka av omkring 8 tum och var där rund med en
diameter av ungefär 3 1/2 tum. Här i yttre änden var den böjd
i rät vinkel och hade på en sträcka av omkring 10-12 tum
(längden varierade vid olika sågar) 2 1/2 tums tjocklek och 4 tums
bredd. Därifrån gick vevslängen på nytt i rät vinkel rätt utåt och
var nu åter rund med en diameter av'ungefär 3 tum och en längd
av omkring 7 tum. Vevslängen var således till formen i det närmaste lik en slipstensvev.
Den runda del av vevslängen, som befann sig strax utanföl
hjulstocken och vilade i ett stenlager, kallades nötet. Lagerstenen,
som var omkring 6 tum bred, låg nedsänkt i en lagerdyna, till-
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verkad av en kraftig och stadigt uppbyggd stock. Ovanpå lager.
stenen och dynan placerades ofta en särskild dynstock, som
skulle hindra att hjulstocken kastades ur lagret. Dynstocken hölls
kvar genom två längor, vilka sträckte sig upp mot undre våningens
tak, det s.k. sciggolvet, där de voro fastsatta.
Vevslängens runda ände var förenad med vevstakens nedre
del genom ett där anbragt trälager. Medelst en träpinne eller en
saxsprint, instucken i ett i vevslängens ände särskilt gjutet hål,
hindrades slängen att under pågående sågning glida ur vevåtakslagret. Innanför denna träpinne eller saxsprint hade man en skålla
av järn, kallad vevslängsskålla, som var minst 4 tum i diameter.
I vissa fall hade man även på framsidan av vevstakens lager,
alltså i riktning mot hjulstocken, en vevslängsskålla. I senare tid
nyttjade man (t.ex. i Torsbergssågen) i stället för träpinne eller
sprint en på vevslängen speciellt gjuten ansvällning.
Vevstake n. Denna, som var av trä, höll ungefär 6-7
tum i bredd och 5 tum i tjocklek. Den skulle stå uppända (vertikalt), och dess höjd varierade från 7 till 14 fot (i regel brukade
den vara 7-9 fot hög) beroende på vattnets fallhöjd och på terrängen, ty ju mera man måste bygga upp sågen för att komma
i jämnhöjd med marken, dess längre eller högre vevstake måste
man ha.
I vevstakens nedre ände satt det ovan nämnda lagret, gjort
av två träklossar (lagertärningar) och fasthållet av två järn. Den
undre lagertärningen var vågrät på översidan, men på undersidan
avsneddad och tilltäljd så, att dess smalsida var rund. Den övre
lagertärningen var vågrät på alla sidor. Båda lagertärningarna
voro ungefär 5 tum tjocka och 6 tum breda samt 3-4 tum höga.
Rätt igenom lagret fanns ett hål, som man erhållit genom att på'
vardera tärningens insida göra en halvcirkelformig urtagning. I
detta hål, som var drygt 3 tum i diameter, skulle vevslängens yttre
runda ände gå.
Ofta tillverkade man lagertärningarna av trä från en utväxt
(kota) på en tallstam (tallvrida), som innehöll kådhaltig ved
(frönved). Man hade den beräkningen, att om lagertärningarna
innehöllo kåda, blev lagret självsmörjande.
På mitten av den övre lagertärningens övre smalsida tog man
tvärs över lagertärningen upp ett 1 1/2-2 tum brett och 1/4-1/2
tum djupt hak för kilning av lagret. Haket fortsatte upp i vev-
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staken, så att man fick ett 1 1/2-2 tum stort fyrkantigt hål rätt
igenom vevstaken. I somliga sågar var hålet smalare i ena änden
och därför kilformigt. Tack vare att hålet gick ned ett stycke i
lagertärningen kunde man låsa tärningarna, när man drev in en
kil. Ofta kilade man från båda ändarna.
Lagertärningarna höllos fast av två stycken ungefär 1 112 tum
breda och 318-1/2 tum tjocka järn. Dessa började omkring en
aln högt upp på vevstakens ena smalsida och gingo ned, under
och runt lagertärningarna samt upp en aln på vevstakens andra
smalsida. Vardera järnet var fastsatt med två med muttrar försedda bultar, men kunde även (som i Per Daniels såg) vara fastgjort med kraftiga spikar.
I andra sågar hade man inga järn, utan lagertärningarna voro
insatta i själva vevstaken ungefär 4-5 tum från dess nedre ände.
Vevstaken var då ringad omkring 2 1/2 tum från nedre änden,
något som var betydelsefullt mot de hårda påfrestningarna.
När vevslängen fördes nedåt, nådde den ned i en med vatten
fylld grop, varigenom vevstakens lager hindrades gå torrt.
Vevstakens överände var spetsformigt avrundad på smalsidan.
Här fanns ett ungefär 1/2 tum tjockt och 4 tum brett järn, som
började omkring en aln ned på vevstakens smalsida och gick
upp och runt vevstakens överände samt ned en aln på vevstakens andra smalsida. Mittför vevstakens högsta punkt hade man
gjort utbuktningen på järnet, så att man erhållit en rund öppning
på ungefär 1-1 114 tums diameter under järnet ovanför vevstaken.
Sågrame n. Ovanför vevstaken satt en för sågbladet avsedd ram, sdgram, som hade formen av en rektangel och inuti
var omkring 3 112 fot bred och 7 fot hög. Den bestod av två ramträn, ramsidor, sidstycken och två ramsldar, av vilka en hette
överstå och en undersid. Sidstyckena voro ungefär 4-5 tum breda
och 3 112 tum tjocka samt hade bredsidan vänd framåt. Överslån
var ungefär 5 tum bred och 3 1/2 tum tjock. Den brukade likväl
vara litet högre på mitten och avsneddad mot ändarna. Underslån var ungefär 6 tum bred och 3 112 tum tjock. Både överslån
och underslån voro intappade i ramträna och plägade sitta 4-8
tum från nedre respektive övre änden. I somliga sågar voro ramtränas bredsidor avtäljda och således 1 tum smalare mellan slåarna.
När man skulle tappa in ramslåarna i ramträna, tog man
först upp 1/2 tum djupa hak på tvären över ramtränas inre smal-

70
sidor. Haken skulle placeras så, att man fick dem i övre änden
på de nedre tapphålen och i nedre änden på de övre tapphålen.
Man sneddade av haken, så att de i tapphålens andra ändar blevo
starkt avsmalnande. I mitten på dessa urtäljda och mot övre
respektive nedre änden avsneddade hak, tog man upp de ungefär
1 1/2 tum breda och 5-6 tum långa tapphålen för ramslåarna.
Genom att på detta sätt tälja in hela slån i ramträna blev tappen förstärkt och stod bättre emot alla hårda påfrestningar, då
sågbladet spändes vid sågning. I somliga sågar, t.ex. Per Daniels
såg, satte man dessutom fast plattjärn som ytterligare förstärkning. Plattjärnen, som voro nedsänkta 1/8 tum i slåarna, sutto på
den undre ramslåns övre smalsida och på den övre ramslåns undre
smalsida. De voro två för varje slå, började ungefär 11 tum från
slåarnas ändar och höllo 2 tum i bredd samt 1/8 tum i tjocklek.
I sina inre ändar voro plattjärnen fastsatta med genom ramslån
gående bultar med mutter. De yttre ändarna, som gingo igenom
tapphålen, höllos fast där.
Sågramen, som skulle stå rätt upp, hade ena ramträet vänt
mot ån eller bäcken och andra ramträet mot stranden.
Ofta fäste man ramen vid vevstaken medelst ett dubbelviket
plattjärn ungefär 1/2 tum tjockt, 6-10 tum brett och (dubbelviket)
8-10 tum högt. Järnet var viket så, att det gick upp ovanför den
undre ramslåns såväl fram- som baksida; den undre ramslån
.befann sig således emellan det dubbelvikta järnet. Man brukade
ha järnet stående öppet och fäste det endast i sågbladet. På
mitten av plattjärnets nedre rundvikta del hade man tagit upp
ett så pass stort hål, att vecket på det i vevstakens övre ände
befintliga järnet fick plats där. Sedan man passat in detta veck,
stack man en omkring 1 1/4 tum grov järnsprint igenom plattjärnet och, öppningen i vecket. Därmed hade man fäst vevstaken
vid plattjärnet, som i sin tur var fäst vid det i ramens mitt sittande sågbladet.
I somliga sågar var ramen fäst vid vevstaken på detta sätt.
Runt ramens underslå gick ett 1/2 tum tjockt och 2 1/2-3 tum
brett järnbeslag, kluvet på översidan för sågbladet. På undersidan
och inuti detta satt ett annat ungefär lika tjock och brett beslag,
som placerats så, att det korsade det förra. Detta senare järn var
ej som det förra hopvällt, utan dess ändar hängde ned omkring
4 tum, och i nedre änden på dessa tog man upp ett hål (sprint-
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16. Rester au sdgram, banstockar och matarhjul i Skattlösbergs sdg 1935.
Foto Uno Källberg, Smedjebacken.

hål). Därefter lyfte man upp vevstakjärnets veck emellan dessa
hål och stack en sprint igenom dem och öppningen i vecket. Vevstaken var nu fäst vid ramen. Ofta hade man en träkil inslagen
mellan vevstakens veck och järnet ovanför för att få styrsel och
fasthet åt mekanismen.
Ramledare n. Den lodrätt stående sågramen löpte i två
ramledare, ramstockar, ramgejder, gejdstockar, vilka också stodo
rätt upp och voro inhuggna i stockar både i övre och nedre
änden och på så vis fasttimrade i sågbyggnaden. Ramledarna voro
12-15 fot höga och höllo 9 1/2-12 tum i fyrkant. Utefter vardera ramledarens hela främre insida hade man täljt ur ett hak
(drygt 6 tum brett och 5 tum djupt), som svarade mot ramtränas
bredd och tjocklek. Det var i dessa ur ramledarnas främre inre
hörn urhuggna hak, som ramen skulle löpa upp och ned vid sågningen. För att ramen skulle löpa lätt, smorde man med istersmör, som på 1880-talet kostade 45 öre skålpundet.'
1 För att komma åt att smörja ramen tog man längs ramtränas utsidor
och ungefär på mitten av vardera ramledaren upp ett omkring 4 tum långt,
3 tum brett och 31/2 tum djupt hak eller smörjhål.
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Ett bra sätt att få ramen att gå lätt, var att i de i ramledarna
urhuggna haken sätta in åtta träbitar eller träklossar, fyra i vardera haket. Det skulle vara två träbitar i bottnen och två utmed
insidan på varje hak. Eftersom ramen då sågen gick rörde sig
20-24 tum — det varierade vid olika sågar — upp och ned, d.v.s.
lika med diametern på vevslängens omkrets, så placerade man
träbitarna drygt 2 fot från ramens högsta respektive lägsta beröringspunkter. Man fäste varje träbit på så vis, att man i hakets
botten eller sidyta högg ur ett gradspår (laxstjärtformad urtäljning). Gradspåren voro ungefär 3/4 tum djupa och 3 tum breda i
bottnen samt smalnade sakta uppåt, där de voro omkring 2 7/8
tum breda. Träbitarna, som man sköt in i gradspåren från sidorna,
voro ungefär 1 tum tjocka och sköto alltså fram omkring 1/4 tum
ovan- respektive utanför gradspåren. Ofta tillverkade man träbitarna av lönn, men man kunde även göra dem av tallvrida (se
beskrivning s. 68).
I somliga sågar hade man de ur ramstockarna urhuggna
haken järnskodda. Man satte då i vardera haket två plattjärn, ett
i bottnen och ett vid insidan, och dessa järn voro omkring 10 fot
långa, 1/4 tum tjocka och 4 tum breda.
Den vertikalt stående ramen hindrades att falla framåt genom
att man på framsidan av vardera ramledaren placerat två träklossar drygt 2 fot från ramens högsta respektive lägsta beröringspunkt. Träklossarna, som brukade vara av björk, voro ungefär
9-12 tum långa, 4-6 tum breda och drygt 2 tum tjocka. De voro
raka och jämna på undersidan, men något avtäljda på översidan
i den mot ramen vettande änden. Varje träkloss fästes med två,
i somliga sågar, t.ex. Skattlösbergssågen, med en rätt igenom klossen och ramledaren gående bult, försedd med mutter, vilken skruvades fast på ramledarens baksida.
Vid Hobergssågen nyttjade man en annan sorts träklossar,
som hade formen av en haspe. De voro omkring 1 1/2 fot långa.
På en sträcka av ungefär 1 fot höllo de 2 1/2 tum i fyrkant. Sedan
gingo de i rät vinkel åt sidan och bildade liksom ett huvud, som
var 6 112 tum brett, 6 tum högt och 2 1/2 tum tjockt. Rätt igenom
ramledarna från fram- till baksidorna tog man upp hål, som
skulle hålla 2 1/2 tum i fyrkant. Man placerade hålen drygt 2 fot
från ramens högsta respektive lägsta beröringspunkt och så nära
de i ramledarna för ramen urhuggna haken, att hålen gingo ut
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emot dessa hak. När man stack ned träklossarna i de upptagna
hålen, vände man träklossarnas huvuden inåt, så att de kommo
framför eller sträckte sig över ramträna och hindrade ramen från
att falla framåt. På ramledarnas baksidor, där träklossarnas ändar
stucko fram ungefär 2 tum, tog man, tätt efter ramledarna, upp
ungefär 1/ 4 tum grova hål genom klossarna. Slutligen satte man
i s.k. fästpinnar i hålen, varigenom träklossarna sutto säkert fast.
Sågbla d. I sågramens mitt skulle sågbladet sitta. Det var
omkring 5 fot långt, 1/8 tum tjockt, 5 tum brett mittför taggarna
och 6 114 tum brett i ändarna. Taggarna voro 1 1/4 tum långa och
avståndet mellan deras spetsar var 1 1/2 tum. I övre änden, d.v.s.
den del av bladet, som skulle stå uppåt, började taggången 8 1/2
tum från bladets ända. I nedre änden däremot 5 1/4 tum in på bladet. Sågbladen förvärvade man av bruken. Dock sägs man i början
av 1800-talet ha nyttjat hemsmidda sågblad.
Vid bladets fastsättande i ramen gick man tillväga på olika
vis. Somliga togo ett ungefär 6 tum långt, 4 tum brett och 1/4 tum
tjockt plattjärn, som de på mitten av långsidan veko dubbelt. Vid
vikningen sågo de till, att järnet i själva vecket bildade ett runt
hål av drygt 1 tums diameter. De stucko därefter in omkring 1 1/2
tum av sågbladets ena ände i det dubbelvikta plattjärnet. Därpå
togo de genom det dubbelvikta plattjärnet och sågbladet upp två
hål samt satte en nit genom vardera hålet och nitade fast plattjärnet vid sågbladet. De placerade sedan ett likadant plattjärn i
sågbladets andra ände.
Härefter kunde bladet sättas in i ramen. De stucko ned sågbladets nedre del i det ovanför den undre ramslån uppskjutande,
öppna och på vevstaken fastsatta, dubbelvikta plattjärnet, genom
vilket ett hål tagits upp. Slutligen fördes en sprint in genom detta
hål och det hål, som fanns i det vid sågbladet fastnitade järnet.
Därmed var sågbladet fastsatt i sin nedre ände.
Sågbladets övre ände fästes vid den övre ramslån. Detta skedde
med två ungefär 9 tum långa och 3/ 4 tum grova hemsmidda sprintar, som voro gängade i ena änden och böjda runt samt ihopvällda
och på så vis försedda med en ögla eller ett runt hål i andra
ändan. Dessutom behövdes ett omkring 1/2 tum tjockt, 4 tum brett
och 7 tum långt plattjärn, som nätt en tum från vardera änden
var försett med ett hål. Sprintarna träddes genom plattjärnets
hål och fastgjordes med muttrar i sprintarnas ändar. Därpå
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träddes sprintarna över den övre ramslån så, att en sprint kom
på framsidan och en på baksidan. Plattjärnet låg nu ovanpå den
övre ramslån medan sprintarnas med hål försedda ändar pekade
nedåt. Härefter lyftes sågbladet upp mellan hålen i sprintarna, och
en omkring 1 tum grov sprint stacks igenom hålen i sprintarna
och hålet i det vid sågbladet fastnitade dubbelvikta plattjärnet.
Slutligen återstod endast att spänna bladet, vilket skedde
genom att draga till muttrarna på den övre ramslåns övre sida.
Man hörde på klangen, när sågbladet var lagom spänt.
Av gammalt hade man en klammer (klamma, plattjärn, vars
båda ändar voro böjda i rät vinkel) ovanpå ramslån och fäste
sågbladet genom att träda en sprint genom hål i klammerns ändar
och hål i det på sågbladet fastsatta plattjärnet. När man skulle
spänna sågbladet, slog man mellan klammern och ramslån in
en kil.
I Per Daniels såg hade man en järnsprint rätt igenom ramens
överslå. Sprintens ena ände var kluven och utsmidd samt fastnitad vid sågbladet. Sprintens andra ände, som gick upp ovanför
överslån, var gängad. Här hade man satt på ett bleck och en
mutter och kunde med dem fästa och spänna sågbladet genom
att draga till muttern.
Innan man satte fast sågbladet, flyttade man fram det litet
i övre änden, så att det kom att stå över. Sågbladet skulle luta
över lika mycket som matningen var, d.v.s. lika mycket som sågbänken matades fram var gång sågramen gick upp. Man måste
prova sig till detta. Bladet fick nämligen ej luta över• mera än
matningen var, ty då högg bladet.
De flesta husbehovssågarna använde aldrig mer än ett sågblad i ramen. Blott i enstaka fall har man, och då i regel i senare
tid, satt in två sågblad. Sålunda satte man på 1890-talet dit två
sågblad i Hobergssågen.
Under b änk e n. Mellan ramledarna inuti ramen lågo
underbänken och sågbänken (se nedan). Underbänken låg längst
ned strax intill eller på land samt var placerad i strömriktningen,
d.v.s. parallellt med stuprännan. Den var nedhuggen och fastdymlad i sågens underrede och satt alltså stum. Den bestod av
två s.k. banstockar, som voro 46-48 fot långa och placerade så,
att ramen kom att befinna sig på mitten av dem. Banstockarna
voro fyrkanttäljda, och de höllo omkring 9 tum i fyrkant. Var-
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dera banstocken var gjord av två efter varandra liggande i ändarna snedtäljda och sammanspikade (hopsneddade) • stockar.
På mitten av banstockarnas övre sida och i hela deras längd
spikade man fast 2 1/2-3 tum breda och 1/8-3/8 tum tjocka plattjärn. Dessa brukade vara några meter långa, och man satte dem
efter varandra kant i kant. Det var på dessa järnskenor som
bänktrissorna (se nedan) rullade, då sågbänken fördes fram och
tillbaka.
S å gb änk en eller bänken, som man sade i dagligt tal, var
den anordning, på vilken sågstocken låg vid sågning. Den var 24
fot lång och 3 1/8-31/ 2 fot bred samt gjord av två täljda stockar,
vilka kallades bänkstockar. Dessa voro omkring 8-8 1/, tum
breda samt 7 tum höga. Eftersom sågbänken löpte parallellt med
stuprännan och forsen, ån eller bäcken, kunde man tala om den
inre bänkstocken (den närmast land belägna) och den yttre bänkstocken (den utåt strömmen).
Ungefär 1 fot från bänkstockarnas ändar hade man tappat
in två tvärstockar, en i vardera änden, och dessa tvärstockar voro
omkring 6 respektive 14 tum breda, 5 tum höga och 24 tum långa
(utom vad som åtgick för intappningen). Avståndet mellan bänkstockarnas insidor blev alltså ungefär 24 tum.
I Hobergssågen voro båda tvärstockarna ungefär 6 tum
breda. De flesta andra sågarna hade en 6 tum bred tvärstock i
bänkens bakre (bakom ramen belägna) del och en 14 tum bred
tvärstock i dess främre (framför ramen). I Torsbergssågen snedtäljde man två stockar och skarvade ihop dem, så att man fick en
14 tum bred tvärstock. Den breda tvärstocken tjänstgjorde som
underlag för liggdynan (se s. 78), och hobergarna, som endast
hade 6 tum bred tvärstock, måste ordna den saken på annat sätt
(se mera härom s. 78).
Vid sågning skulle sågbänken gå fram och tillbaka inuti sågramen. Sågbladet skulle därvid befinna sig mitt i sågbänken, där
det skulle sitta absolut vertikalt.
På undersidan av vardera bänkstocken hade man i stockens
mitt gjort fyra urtagningar, av vilka de yttre placerats ungefär
2 fot och de inre ungefär 8 112 fot från vardera av bänkstockens
ändar. De voro avsedda för bänktrissor, bänktrillor av gjutjärn,
ungefär 1 3/4 tum tjocka och 5 1/2 tum i diameter samt försedda
med ett 3/4 tum grovt hål i mitten. Urtagningarna skulle vara så
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breda, långa och djupa, att trissorna obehindrat kunde löpa runt
i dem.
På ömse sidor om urtagningarna hade man rätt igenom
bänkstockens bredsida borrat upp hål, som voro av samma grovlek som de genom bänktrissorna, d.v.s. 3/4 tum. Däri hade sedan
placerats en lagom grov ten eller sprint till axel för trissorna, på
vilka bänken sedan under sågningen kunde rullas fram eller
tillbaka.
För att bänken icke under gången på de omkring 1 tum
framskjutande trissorna skulle skjutas i sidled, var den försedd
med fyra styrklossar, fastspikade på bänkstockarnas insidor.
Klossarna voro omkring 2 tum tjocka, 3-4 tum breda och 8-9
tum långa och hade placerats ungefär 1 fot från stockarnas ändar.
Så långt ned skulle de vara anbragta på bänkstockarna, att de
nådde cirka 4 tum under dessas nedre kant. Härigenom kommo
de att skjuta ned emellan underbänkens banstockar. När sågbänken gick fram och tillbaka, följde styrklossarna banstockarnas
insidor och styrde på så sätt bänken.
På den inre bänkstockens mot ån vettande sida satt kuggstången, hopskarvad av cirka 3 fot långa gjutjärnsbitar. Dess
tjocklek var 1/4 tum och bredd 3 tum med kuggarna, vilka voro
1 tum långa. Avståndet mellan kuggarnas spetsar var 1 1/2 tum.
Hela stången var med 1/4 tum grova, gängade bultar (igenom
bänkstocken) och muttrar så fastskruvad, att kuggarna nådde
nedanför bänkstocken. Muttrarna hade placerats på kuggstångens
utsida.
B änk d y n o r. Ovanpå sågbänken lågo två lösa dynor,
bänkdynor. Den dyna, som var placerad i bänkens bakände
eller bakom sågramen, kallade man lösdyna, och den, som befann
sig framför sågramen eller i bänkens framände, hette liggdyna,
löpdyna. Vid sågning av timmer vilade stockens ändar på dessa
dynor.
Lösdynan, som man täljde till av en träklump, skulle hålla
drygt 3 fots längd, omkring 20 tums bredd och 12 tums tjocklek
på mitten; smalsidornas ändar voro endast 8 tum tjocka. Där
hade man nämligen på lösdynans undersida täljt ur hak för
bänkstockarna, och dessa hak voro omkring 4 tum djupa och
gingo från utkanterna ungefär 6-7 tum in på dynans undersida.
På hakens botten vilade lösdynan, medan deras 4 tum djupa
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kantsidor vilade mot bänkstockarnas insidor. Härigenom kunde
lösdynan ej rubbas i sidled utan endast löpa fram och tillbaka.
Längs hela främre kanten av lösdynans övre framsida (den
3 fot långa in mot bänken vettande sidan) tog man också upp
ett hak, ungefär 4-5 ;tum brett och 4 tum djupt. I detta hak
skulle den för sågning upplagda stockens grovände vila.
Ännu ett hak hade man tagit upp i lösdynan. Det var avsett
för sågbladet och gick från mitten av dynans främre kant vinkelrätt in mot dynans mitt. Haket, som var ungefär 11 tum långt och
3 tum brett, hade ett djup av 12 tum och gick alltså rätt igenom
dynans 12 tum tjocka sida.
Strax bakom det för sågbladet avsedda haket hade två omkring 1 1/2 fot långa och 3/4 tum grova järn placerats rätt igenom
lösdynan. Järnen skulle sitta mitt emot varann ungefär 3 tum
isär och det inre järnet därvid lika långt från dynans inre kant
(den mot land belägna), som det yttre järnet från dynans yttre
kant. På lösdynans undersida voro järnen gängade, så att de
kunde sättas fast med muttrar. De ovanpå lösdynan befintliga
delarna av järnen voro utsmidda till 5 1/2-6 tum höga, 2-2 1/2
tum breda och 14_1/2 tum tjocka plattjärn. Genom järnens bredsidor, som voro vända mot varandra, hade man tagit upp fyra
stycken 3/ 4 tums hål, två i vardera järnet. Det översta befann sig
ungefär 1 tum från järnets övre kant och nästa omkring 1 1/2
tum längre ned. Två stycken 3/4 tum grova sprintar hade anbragts
så, att en gick igenom järnens övre hål och en igenom de nedre.
Avståndet mellan dem och sågbladets bakre kant var ungefär
2 tum.
Med hjälp av de med sprintar försedda järnen kunde man
klämma fast den för sågning upplagda stocken stadigt på lösdynan. En metod härför var att sticka ett vanligt spett, kallat
sågspett, under endera av sprintarna och låta dess nedre ände
vila i stockens ståndhak (se s. 96) samt lyfta spettets övre ände
uppåt så långt det gick och sedan kila det vid lösdynan. Den kil,
man använde, var försedd med hak eller trappor och kallades
hakkil.
Ett annat sätt att fästa sågstocken var att använda en sågsax,
i dagligt tal kallad sax. Den var av smidesjärn och 20-24 tum
lång. I bakre delen var den, på en sträcka av 10-14 tum, cirka
2 1/2 tum i fyrkant. Sedan delade den sig i två armar eller skänk-
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lar. Dessa kommo ungefär 1 tum bakom sågbladet och gingo en
på vardera sidan om bladet fram mot sågstockens stdndhak
(se s. 96). Skänklarna, som voro omkring 10 tum långa, höllo
ungefär 1 tum i fyrkant. Vid pass 2 tum från deras yttre ändar
voro de litet nedåtböjda, varjämte deras undre sida var naggad,
så att de skulle få bättre fäste på sågstocken. 9-11 tum från
sågsaxens bakände fanns ett 3/ 4 tum grovt hål genom saxens
2 '4 tum tjocka sida. Hålet var upptaget så, att om skänklarna
lågo vågrätt i bredd, så gick hålet vågrätt genom saxen. Den med
hål försedda delen av saxen sänktes ned mellan de strax bakom
sågbladet i lösdynan fastsatta järnen, varpå man trädde en sprint
igenom hålen i järnen och saxen. För att saxens skänklar skulle
hålla fast sågstocken ordentligt, drev man in en kil mellan saxens
bakre ände och lösdynan.
Liggdynan eller löpdynan, som befann sig framför sågbladet
eller i sågbänkens framände, var ungefär 20 tum lång, 6 tum bred
och 4 tum tjock. På mitten av dynans övre sida fanns en mindre
halvcirkelformig fördjupning, kallad liggen, ty den för sågning
upplagda stockens smalände skulle ligga eller vila där.
Sågbänkens 14 tum breda tvärstock kom nu till nytta, ty det
var på den som liggdynan vilade. I Hobergssågen, där tvärstocken
endast var 6 tum bred, fick man göra en särskild underdyna åt
liggdynan. Underdynan var 3 fot lång, 6 tum bred och 7 tum
tjock. Utefter smaländarnas undersidor hade man tagit ur 4 tum
djupa hak, så att man kunde sänka ned underdynan mellan
bänkstockarna.
Liggdynan låg lös ovanpå sågbänken, men hölls dock i ett
bestämt läge medelst en kilkrok och en kil. Kilkroken, som skulle
vara 1 142-2 fot lång och 3X4 tum grov, täljde man till av ett
björkstycke. I övre änden var kilkroken försedd med en omkring
4 tum lång krok — lik kroken på en haspe —, som gick ut i rät
vinkel från kilkrokens bredsida. Ungefär 7 tum nedanför kroken
hade man gjort små hak in i kilkrokens smalsidor och täljt av
sidorna nedåt lika mycket som haken voro djupa, varigenom en
tapp erhölls. Slutligen tog man, vid pass 3 tum från kilkrokens
nedre ände, upp ett hål genom kilkroken. Hålet var avsett för en
fästpinne eller kil.
På mitten av den i bänkens ände befintliga tvärstocken och
3-6 tum från samma stocks uppåt ån eller bäcken vettande kant

79
gjorde man för kilkroken ett tapphål, vars bredsida skulle gå
utmed tvärstocken. I tapphålet placerades därefter kilkroken så,
att kroken i dennas övre ände pekade in mot sågramen och det
ovan nämnda hålet i spetsen nådde fram på tvärstockens undersida. Genom detta hål pressades slutligen en fästpinne eller kil in,
som således höll fast kroken.
I vissa sågar hade man ersatt kilanordningen med en rätt
igenom sågbänkens tvärstock och kilkroken inslagen dymling.
Den sida av liggdynan, som var vänd motströms, skulle samtidigt gå mot den kant av kilkroken, som vette mot sågramen.
Kroken i kilkrokens övre parti kom härigenom att nå ut över
liggdynan, ehuru avståndet mellan dem var 3 tum. Med en kil
mellan kilkroken och liggdynan kunde man fästa dynan i önskat
läge.
På mitten av liggdynans 6 tum breda översida slog man i
två märlor, en på vardera sidan om liggen. I var och en trädde
man en hållhake, som var 6-7 tum hög och i det närmaste Sformad. Med dessa hållhakar, vars övre spetsar voro skarpvässade, gjordes den på dynan till sågning upplagda stocken fast.
Ma t ar ver k. Den anordning, som skötte matningen, d.v.s.
i lagom takt förde fram sågbänken och den därpå liggande sågstocken, bestod av matarhjulaxel, matarhjul, matarhjulstock, ramstång, matarstock, matararm, matarhakstång och spärrhake (jfr
följande beskrivningar).
Omkring 16 tum bakom ramledarna tog man, på undersidan
av vardera banstocken, upp ett litet hak för matarhjulaxeln.
I Hobergssågen hade man placerat matarhjulaxeln ungefär 6 tum
framför ramledarna. Matarhjulaxeln skulle ligga vågrätt. Den var
gjord av stångjärn och hade en längd av omkring 5 fot samt höll
2-2 14 tum i fyrkant. Dock voro de yttre ändarna runda på en
sträcka av ungefär 3 tum, ty de skulle vila i lager av järn. I sågar,
där bakdragarhjulstocken (se s. 89 f.) var fäst på matarhjulaxeln,
satt det utåt ån vettande lagret omkring 9 tum från axelns yttre
ände.
Vardera lagret bestod av två lagerjärn, gjorda av ungefär
2 1/2 tum breda och 318 tum tjocka plattjärn, som veckats på mitten för att bereda rum för axeln till matarhjulet. Ett sådant av
plattjärn gjort lager kallades plattjärnslager. Det inre lagret spikades fast på den inre banstockens undersida så, att den på det
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övre lagerjärnets mitt befintliga förhöjningen för lagerhålet passade in i det på banstockens undersida urtäljda haket. Det yttre
lagret spikades fast ovanpå en för detta ändamål ditlagd stock,
som befann sig ungefär 1 1/2 fot utanför den yttre banstocken och
vilade på stockar i sågens underrede. I Hobergssågen vilade matarhjulaxelns yttre ände i en i stocken nedlagd sten, ett s.k. stenlager.
Ungefär 10 tum från matarhjulaxelns inre ände hade man
placerat ett kugghjul eller en trilla, kugghjulstrilla av gjutjärn,
som man trätt på axeln. Ett tätt intill axeln slutande fyrkantigt
hål i trillans mitt gjorde, att den satt stum på axeln. Trillan var
omkring 5 tum i diameter och 1 1/2 tum tjock samt hade nio kuggar, vilka nådde upp mot den ovanför på sågbänken sittande
kuggstdngen (se s. 76). När trillan gick runt, fördes kuggstången
och sågbänken framåt eller bakåt.
Matarhjulet, som hade en diameter av 3-4 fot, satt vid
pass 6 tum från matarhjulaxelns (se ovan) yttre ände. Matarhjulets
nav var trätt på axeln och fastkilat, så att det satt stumt. Det var
av trä, ringat i ändarna samt höll omkring 1 fots längd och 9
tums diameter.' I matarhjulets nav voro åtta ekrar av trä intappade. De voro ungefär 4 tum breda och 2 tum tjocka, och deras
bredsidor voro vända i matarhjulaxelns längdriktning. I ekrarnas
yttre ändar satt ett runt hela hjulet gående järn, som var 1 24-3
tum högt och 54-2 tum tjockt. Järnet, som nedsänkts 114 tum
i ekrarnas mot land vettande sidor och fastsatts vid ekrarna med
bult och mutter, var vanligen gjort av två kant i kant hopsatta,
hopnitade eller hopvällda halvor.2 Järnets övre kant var runt hela
hjulet försedd med snett in i järnet gående hak. Härigenom kom
matarhjulets yttre kant att bilda en bakåtlutande tagg-gång, och
det var med hjälp av denna tagg-gång, som matarhakstdngen
(se s. 85), vilken gick fram och tillbaka, kunde skjuta matarhjulet framåt.
Ungefär 2 tum från matarhjulekrarnas yttre ändar satt matarhjulringen, som var gjord av dubbla varv av 8 tum breda tvåtumsplank. Vardera plankvarvet bestod av korta bitar, som voro insatta
så, att skarvarna alltid kommo mittför en hel plankbit i mot1I

Torsbergssågen voro nav och ekrar gjutna i ett stycke.
Man använde dels hemsmidda järn, som voro gjorda av stångjärn,
dels gjutna järn, som man beställt vid någon hytta och som ibland voro
helgjutna.
2
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stående plankvarv. Varven fästes samman med i ändarna kilade
dymlingar eller också, som i Hobergssågen, med 318 tum grova
hjulnitar. Hjulringens ena plankvarv vilade i 2 tum djupa och 8
tum långa hak, som huggits ut på ekrarnas mot ån eller bäcken
vettande sidor. Här var hjulringen fastsatt med en genom varje
eker och genom hjulringen gående dymling eller också, såsom i
Hobergssågen, med en 3/8 tum grov bult med mutter.
Ovanpå hjulringen täljde man ur en skålformad, i mitten
1 112 tums fördjupning, som skulle gå runt hela hjulringen. Det
var i denna fördjupning, som bakdragarkättingen (se s. 88, 92)
vilade och, då kättingen spändes, grep tag och drog matarhjulet
baklänges, när bänken spelades tillbaka.
Vid somliga sågar, t.ex. Per Daniels såg och Broby Jakobes
såg, hade man i stället för matarhjulaxel en hjulstock av trä,
kallad mat ar h j uls t ock. Den var omkring 6 fot lång och 8 tum
i diameter. Den var emellerid fyrkanttäljd och en aning grövre
mittför ekrarna, varjämte stockens med hjulringar försedda ändar
endast höllo 7 tum i diameter. Matarhjulstocken var försedd med
nålar i båda ändarna.
Utnålen, fastsatt i stockens utåt ån vettande ände, var ungefär 16 tum lång. I yttre änden var den rund på en sträcka av 3
tum, sedan fyrkantig. Nålen höll 1 1/2 tum i diameter och fyrkant, och dess yttre runda del vilade i ett lager av järn. Utnålen
slogs in i matarhjulstockens yttre ände, varpå stocken ringades,
d.v.s. hjulstockringar av bandjärn sattes på stockens ände. Man
brukade ha två hjulstockringar i den ände av stocken, där utnålen
satt. Sedan man ringat stocken, slog man in kilar i stockens yttre
ände, tills man var säker på, att nålen satt ordentligt fast.
I matarhjulstockens inre (mot land vettande) ände satt innålen. Den var omkring 2 112 fot lång varav 1 fot föll utanför
stocken och 1 112 fot var nedsänkt i stocken på i stort sett samma
sätt som nålen i såghjulstocken. 3 tum av dess inre del var böjd
i rät vinkel och pekade uppåt, då nålen lades ned i stockens
skåra. Man ringade stocken med tre hjulstockringar. Sedan kilade
man den i änden, så att nålen satt riktigt fast.
Innålens yttre ände höll 1 1/2 tum i fyrkant på en sträcka av
6 1/2 tum. Därefter var den rund med 1 1/2 tums diameter på en
sträcka av ungefär 4 tum. Resten av nålen höll 1 '12 tum i fyrkant. Nålens 4 tum runda del vilade i ett på översidan av en
6
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stock litet nedsänkt gjutjärnslager, vars järn voro 7 1/ 2 tum långa,
4 tum breda och 2 tum tjocka. Vardera järnet var på mitten försett med en inemot 1 tums fördjupning för nålen. Det ena lagerjärnet låg under nålen, det andra ovanpå denna, och de voro försedda med två 3/4 tum grova hål, så att man med hjälp av bult
och mutter kunde fästa dem i stocken.
På innålens yttre fyrkantiga del satt den med kuggar försedda trillan, som grep in i kuggstången och förde sågbänken
fram eller tillbaka. Längst ut eller 1/2 tum från innålens yttre
ände hade man tagit upp ett 1/2 tum långt och 1/4 tum brett hål,
vars långsida gick på tvären genom nålen. I hålet, som kallades
sluthål, saxhål, placerades en s.k. sluta, sax (saxsprint), som hindrade trillan att glida av nålen.
Där man använde matarhjulstock, var matarhjulet gjort på
följande sätt. Omkring 1 fot från matarhjulstockens utåt ån eller
bäcken vettande ände sutto två hjularmar, som gingo rätt igenom
hjulstocken, i vars mitt de korsade varandra. De voro ditsatta på
samma sätt som beskrivits under skovelhjulet. Armarna voro närmare 4 fot långa och mätte 3X4 tum i grovlek, och deras smalsidor gingd i hjulstockens längdriktning.
I hjularmarnas yttre ändar satt hjulringen. Den var gjord av
dubbla varv 8 tum breda och 2 tum tjocka plankbitar. Man brukade ha fyra plankbitar i vardera varvet. Hjulringen var fästad
vid hjularmarna på så vis, att man tagit ur 2 tum djupa och 8 tum
långa hak ur hjularmarnas ändar. I vardera hjularmen tog man i
ena änden ur ett hak på insidan och i andra änden ett hak på
utsidan. Två av plankbitarna i det inre varvet fingo således vila
i de inre haken och två av plankbitarna i det yttre varvet i de
yttre haken. De övriga plankbitarna gingo endast fram emot hjularmarna. De plankstycken, som vilade i haken, voro fastdymlade vid hjularmarna, och samtliga voro ihopsatta med rätt tätt
islagna 1/2 tum grova dymlingar, vilka kilats i båda ändarna.
Ovanpå och runt matarhjulringen hade man täljt ur ett ungefär
1 1/2 tum djupt hak för bakdragarkättingen (se s. 92).
Runt om hjulringens inre överkant satt ett med taggar försett järn, vid pass 4 fot i diameter, 5 /8-2 tum tjockt och med taggar 1 34-3 tum högt. Järnet smalnade av utåt mot taggarnas
spetsar, och avståndet mellan dessa var 1 tum. I Per Daniels såg
var järnet helgjutet i ett enda stycke. Från järnets inre under-
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sida gingo sex fastgjutna stjärtar eller tungor ned. Dessa stjärtar voro 2 tum breda, 1 tum tjocka och 6 tum långa samt försedda
med hål, så att man med hjälp av bult och mutter kunde fästa dem
vid hjulringens insida.
R a ms tån g. De anordningar, som drevo matarhjulet runt,
voro anbragta i sågramens nedre parti. På framsidan av ramens
underslå hade man placerat ett omkring 1/ 4 tum tjockt, 1 1/2 tum
brett och 8-9 tum långt plattjärn, vars nedanför underslån
hängande del var avrundad och omkring 5 tum bred. I mitten
av denna avrundade del hade man gjort ett runt hål, ungefär 3
tum i diameter. Man kunde även som i Per Daniels såg ha järnets nedre ände utsmidd till en rund ring. Och i stället för plattjärn kunde man nyttja en träkloss, som satt fast vid ramens
underslå med hjälp av två i borrhål islagna fatthakar. Sådan var
konstruktionen i Hobergssågen.
I plattjärnets hål stack man in en omkring 5 fot lång och
3-5 tum grov stång, kallad ramstång, matarstång. Ramstången
skulle sitta löst i plattjärnets hål, men borde gå ut ungefär 5 tum
på järnets andra sida. Därigenom kunde den inte glida ur hålet,
då sågramen gick upp och ned. När ramen befann sig så långt
ned den kunde komma, skulle ramstången gå vågrätt ut mot en
framför ramen (uppåt forsen till) befintlig stock, matarstock (se
nedan). Omkring 1-2 fot från matarstockens inre (mot land belägna) ände var ramstångens grovände intappad i stocken. Ramstången gick från sidan in och rätt igenom stocken samt var fastkilad på stockens andra sida, så att den satt stum.
Matarstocken brukade vara 6-8 fot lång och 7-10 tum
grov. I Hobergssågen var matarstocken dock endast 4 fot lång.
Ofta var den rund, men i Torsbergssågen var den sexkanttäljd.
Den låg vågrätt och sträckte sig från land i riktning ut mot forsen.
I matarstockens ändar, som voro avsneddade, hade man slagit in
nålar, lagernålar, på vilka stocken vilade. Nålarna lågo i plattjärnslager. Stocken var försedd med en stockring i vardera änden.
På matarstockens undersida, ungefär 2 fot från stockens yttre
mot forsen vettande ände, satte man fast ett trästycke, matararmen, som var intappat genom stocken och fastsatt med en
dymling.
Matar armen skulle sitta mitt för matarhjulet, fast den
givetvis satt längre ned på djupet och högre uppåt forsen till. Kor-
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taste avståndet mellan hjulets nedre och armens övre ände var
ungefär 6 fot.
Matararmen, som hängde lodrätt ned från matarstocken, var
omkring 2 1/3 fot lång. Av denna längd åtgick 7 tum för intappning i matarstocken, och som avsmalningen för tapphålet började
omkring 3 tum nedom stocken, så blev återstoden ungefär 1 1/2
fot. Denna nedre del av matararmen bildade en kluns, som var
ungefär 4 tum tjock och 8 tum bred. Matararmens bredsidor
följde matarstockens längdriktning, d.v.s. gingo längs efter matarstocken. Från dessa bredsidor tog man upp ett ungefär 2 1/2 tum
brett och 12 tum långt hål genom den 4 tum tjocka armen.
Omkring 3 tum, nedom detta håls övre kant tog man, från matararmens smalsida, upp ett ungefär 1 tum grovt hål genom den 8
tum breda armen. Omkring 3 tum under detta hål gjorde man
ett likadant hål och ytterligare 3 tum längre ned ett tredje hål.
Hålen kallades dels sprinthål, dels pinnhål, beroende på om man
använde järnsprint eller träpinne, då man satte fast matarhakstången (se nedan).
Det var med hjälp av dessa tre under varandra placerade
hål, som man kunde höja och sänka matarhakstången (den stång
som hak för hak förde matarhjulet runt) och därigenom reglera
matningen, d.v.s. passa av, hur långt eller hur mycket sågbänken
och med den sågstocken skulle matas fram, var gång sågramen
gick upp. Ju högre upp på matararmen man placerade matarhakstången, ju mindre rörelse fick man på stången. Satte man
fast matarhakstången i det översta hålet, sköt den fram matarhjulet ett knäpp, en tagg eller ett trappsteg, och det hette då, att
man hade minsta eller lägsta matningen. Satte man stången i det
mellersta hålet, sköt stången fram hjulet två knäpp. Fastsatt i
det nedersta hålet sköt matarhakstången fram matarhjulet tre
knäpp, och det var högsta matningen. Vid somliga sågar hade
man bara två hål för matningen. I stället för hål genom matararmen kunde man taga upp ett hak i form av en klyka från
armens nedre ände och uppåt samt fästa matarhakstången däri.
I Per Daniels såg hade man hålen för matningen placerade
i följd i matarhakstångens nedre ände. Avståndet mellan hålen
var ungefär 4 tum, och man sägs ha fått olika matning genom
att flytta stången fram och tillbaka: Ju längre man flyttade ned
stången, dess större blev matningen. Stången var gst på matar-

85
stockens undersida med en i två märlor vilande sprint. Märlorna
sutto 1 1/2-2 fot från matarstockens yttre ände.
Ma t ar hak s tången (matarstången), oftast tillverkad av
gran, var 7-10 fot lång och 3 1/2 tum tjock i grovänden. Den
smalnade av mot övre delen, där den, 6 tum från spetsen, var
omkring 2 1/2 tum tjock. I övre änden var stången spetsad på
ungefär 6 tums längd. Här trädde man på och spikade fast matarhaken. Den var gjord av ett plattjärn, vars nedre del var utsmidd
och böjd samman till en holk (fal), vari man stack in matarhakstångens spetsade ände och fäste den med en spik i ett i falen
upptaget hål. Matarhakens övre ände var utsmidd åt båda sidorna,
så att den fick formen av en omkring 4 tum lång skära, vars hela
främre kant var litet nedåtböjd, för att matarhaken skulle få
bättre tag i matarhjulets taggar.
I matarhakstångens nedre ände (grovänden) borrade man
ett ungefär 1 tum grovt hål genom stången. Hålet skulle sitta
parallellt med den i matarhakens övre ände utsmidda skäran.
Man placerade stången så, att matarhaken vilade mot matarhjulets taggar. Därpå passade man in matarhakstångens med hål
försedda grovände i det i matararmen för stången upptagna hålet.
Så fäste man stången genom att ränna en järnsprint eventuellt träpinne igenom något av matararmens sprinthål och hålet i stången.
S p är r hak e. Ovanför matarhaken och matarhakstången
hade man placerat en spärrhake, stänghake. Den skulle spärra
eller stänga matarhjulet, varje gång matarhakstången gick tillbaka och tog nytt tag för att skjuta fram matarhjulet. Spärrhaken var gjord av plattjärn och ungefär 1 aln lång. Dess främre
del var bågformigt böjd uppåt, och bågens yttersta del var utsmidd till en mindre skära, vars yttre och inre kanter voro på
sidorna böjda i rät vinkel nedåt.
Spärrhaken var fastspikad på en stång, spärrhakstång, som
höll 5-8 fots längd och 2 112 tums diameter. Stången, som satt
fast strax under såggolvet, var fästad på samma sätt som matarhakstången, d.v.s. den vilade på en igenom grovänden gående träpinne, vilken i sin tur var trädd igenom och fästad i ett ur en
stock urtaget hak, där stångens grovände gick in. Spärrhakstången brukade sitta på matarhjulets uppåt ån eller bäcken
pekande sida. Somliga sågar saknade spärrhake och hade endast
spärrhakstång, som i sådant fall var järnskodd i änden.
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Vid andra sågar åter hade man endast spärrhake, ingen
spärrhakstång. I regel var spärrhaken därvid placerad på den
nedåt ån eller bäcken vettande sidan av matarhjulet, alltså mitt
emot (och på motsatta sidan av) matarhaken. Spärrhaken var
här 2-2 1/2 fot lång och gjord av ett 2-3 tum brett plattjärn.
Dess nedre del var kluven på en sträcka av ungefär 1 1/2 fot,
och man hade böjt isär delarna samt vikit deras yttre ändar utåt.
Med hjälp av en märla över vardera av de utåtvikta delarna kunde
man fästa spärrhaken i såggolvet. Härvid såg man till, att spärrhakens främre del kom mittför matarhjulet. Spärrhakens främre
del var böjd framåt och nedåt, så att den blev rund. Dess yttre
spets var utsmidd och hade formen av en mindre skära.
När sågbänken spelades tillbaka (se s. 94), gick matarhjulet
baklänges. Därvid måste man koppla ifrån matarhaken och spärrhaken. För att kunna göra detta hade man ställt två plankor på
såggolvet, en på matarhakstångens utsida och en på spärrhakstångens insida. Plankorna, som man rest på ända med smalsidan mot stängerna och satt fast i såggolvet, gingo upp ett stycke
ovanför respektive matarhak- och spärrhakstången. I övre änden
på vardera plankan hade man huggit ur ett halvcirkelformigt hak.
Innan man började spela eller draga tillbaka sågbänken, lyfte
man upp stängerna och placerade dem i dessa hak. Hade man
ingen spärrhakstång utan endast spärrhake, lade man den senare
bakåt. Ofta fick den därvid vila mot en bakom den extra ditsatt
träkloss.
S jälvstängning av sågen. För att lätt kunna stoppa
sågen, då bladet sågat igenom stocken och nått fram mot liggdynan, hade man ordnat med en självstängningsanordning, som
automatiskt slog igen pådragsluckan, varigenom vattenflödet upphörde och sågen stannade.
Pådragsstångens smalände befann sig i jämbredd med ramledarna. I dess yttre ände hade man med hjälp av en märla satt
fast en kätting, som hängde ned, och i vars nedre ände man fäst ett
omkring 1 fot långt, 1 112 tum brett och 114 tum tjockt plattjärn. I
somliga sågar hade man i stället för kätting en stör med en kort
kedja (kedstump) i vardera änden. I plattjärnets nedre del hade
man tagit upp ett hål. På baksidan av den yttre ramledaren slog
man i en huvudlös spik eller en sprint. Den skulle sitta ungefär
4 tum från sckgolvet (se s. 95) och omkring 3 tum från ram-
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ledarens yttre kant. Man slog inte i spiken helt utan lämnade ungefär 1 tum kvar utanför ramledaren. Man fattade kättingen och
förde pådragsstången nedåt samt trädde hålet i plattjärnet över
den utskjutande spiken. Pådragsluckan var nu uppdragen och
sågen igångsatt.
Bakom plattjärnet strax ovanför spiken hade man borrat
upp ett omkring 1 tum grovt hål rätt igenom ramledaren och
däri placerat en ungefär 16 tum lång och 1 tum grov käpp eller
pinne, som stack ut omkring 4 tum på ramledarens framsida.
Den var intappad och fastkilad i nedre änden av en på ramledarens framsida hängande stockbit (klump).
Klumpen var vid pass 2 fot hög, 4 tum bred och 1 1/2 tum
tjock. I dess övre ände hade man tagit upp ett drygt 1 tum grovt
hål, vari man kunde hänga upp klumpen fritt på en i ramledarens framsida inpassad träpinne, som var ungefär 1 tum
grov och sköt ut 4-5 tum.
På översidan av den yttre bänkstocken hade man strax framför liggdynan spikat fast en ungefär 8 tum lång, 3 tum bred och
2 tum tjock träkloss. Omkring 4 tum av klossens längd nådde
utanför bänkstockens yttre kant.
När sågbänken rörde sig in mot ramen, stötte slutligen den
på bänkstocken fastsatta träklossen till den framför ramledaren
hängande klumpen. Härvid rände den i klumpens nedre ände fastsatta käppen mot plattjärnet på ramledarens baksida. Järnet sköts
av spiken, så att pådragsstången for upp, och därmed stängdes
pådragsluckan. Käppen brukade vara väl insmord med talg, så
att den gick lätt.
I Hobergssågen hade man en likadan anordning, men i stället för pådragsstång, som slog igen sågen, hade man en stång,
som lyfte upp matarhakstången, varigenom matarhjulet och sågbänken stannade. Stången var av gran och omkring 20 fot lång.
Den mätte ungefär 3 tum i diameter i grovänden och 1 tum i smaländen. Stångens grovände var med en fatthake fastsatt på undersidan av såghusets längst uppåt ån belägna överslagstock (stock
som höll samman väggbanden). Härifrån gick stången fram mot
den yttre ramledarens utsida, där den satt under den överslagstock, i vilken ramledarna voro fästade. För att stången skulle
sitta i detta läge, hade man, ungefär 8 fot från stångens grovände, satt en länga under stången. Längan gick från väggband
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till väggband och hade samma höjdläge som överslagstockarna.
Ungefär 3 fot från stångens smalände slog man på stångens
undersida i en märla, och från den gick en kort käpp, som i båda
ändarna var försedd med en kort kedja, kedstump, kedkott
ned mot matarhakstången, där den var fästad ungefär 3 tum
bakom matarhakens yttre utsmidda del. Käppen med sina kedjestumpar skulle vara så kort, att man måste lyfta upp matarhakstången 1 112-2 fot för att kunna fästa den.
Vid pass 1 fot längre fram på stången hade man på samma
sätt fäst en likadan käpp med kedjestumpar, vilka dock voro litet
kortare. Denna käpp var fastsatt på spärrhaken.
I stångens smalände fäste man en med kedjestumpar och
plattjärn försedd käpp, som var lik den man hade i pådragsstången
(se s. 62, 86). Käppen var så avpassad, att man måste draga ned
stången ungefär 2 fot för att kunna fästa plattjärnet på den
huvudlösa spiken. När stångens smalände var nedböjd, hängde
kedjestumparna på de andra käpparna slaka, och matarhakstången samt spärrhakstången drevo fram matarhjulet och sågbänken. Men när sågbänken kommit så långt fram, att den slog
loss plattjärnet, och stången for upp, då lyftes matarhakstången
och spärrhakstången från matarhjulet, matningen upphörde och
sågbänken stannade.
B ak dr a g ar anor dnin g. Av gammalt drog eller spelade man tillbaka sågbänken med hjälp av bakdragarränna (se
nedan), bakdragarhjulstock (se s. 89 f.) och bakdragarh jul (se s.
91). I slutet av 1880-talet tog man på flera ställen bort dessa
hjälpmedel. I deras ställe skaffade man sig bakdragarkätting
(se s. 92), som gick från såghjulstocken upp på matarhjulet, och
då den med hjälp av bakdragarstång (se s. 92) eller bakdragarspak (se s. 93) spändes, drog den matarhjulet och bänken tillbaka.
Några sågar behöllo dock det gamla bakdragarsystemet.
Bakdragarrännan, bakspelarrännan, bakloppsrännan brukade vara 7-12 tum djup och 1 1/2-2 fot bred i övre änden,
något smalare nedåt. I rännans övre del hade man en särskild,
mindre lucka, bakdragarlucka, bakspelarlucka, bakloppslucka,
med vilken man öppnade och stängde rännan. Luckan hölls i
sitt läge med hjälp av luckledare (framför och bakom luckans
sidor vertikalt inpassade plankor, klovor eller stockar).
Den från luckan gående bakdragarstdngen, bakspelarstdngen,
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bakloppsstdngen kunde vara fästad i samma luckstolpe som pådragsstången (se s. 62). I sådant fall hade man i stället för hål
genom luckstolpen ett omkring 1/2 tum tjockt och 2 1/2* tum brett
plattjärn på stolpens insida och ett likadant på stolpens utsida.
På mitten av vardera järnet hade man gjort ett större, rektangulärt
veck, vari stängerna vilade. Pådragsstången satt närmast land och
bakdragarstången ut mot forsen. För att stängerna skulle vara ledbara, hade man borrat ett 1 tum grovt hål genom plattjärnen,
stängerna och stolpen samt däri trätt en sprint av 1 tums rundjärn. I andra sågar hade man satt en länga mellan den framför
sumpen stående luckstolpen tvärs över bakdragarrännan till dennas andra sida, där den var fastsatt i en speciellt härför vertikalt
uppställd stolpe. Ovanpå denna länga låg bakdragarstången, och
längan tjänstgjorde som brottklump för stången. Ett ovanpå
längan sittande, med en utbuktning försett plattjärn höll fast
stången.
Bakdragarstångens smalände nådde in i sågen, så att man
därifrån kunde höja bakdragarluckan. I somliga sågar stod bakdragarluckan uppe hela tiden sågningen pågick, och vattnet reglerades därvid med den framför bakdragarluckan sittande pådragsluckan. I sådana sågar fäste man bakdragarstången genom att
föra den åt sidan och träda den under en särskilt härför i sågbyggnaden islagen träpinne. Vid sågar, där man stängde luckan
efter varje användning, fick man hålla stången, under den tid
luckan skulle vara uppe.
Bakdragarrännan var olika placerad vid sågarna. Den kunde
börja omkring 1 fot ovanför sumpens botten och stod öppen, när
pådragsluckan var stängd, d.v.s. vattnet rann över pådragsluckan
ned i bakdragarrännan. Men så snart man drog upp pådragsluckan, stängde den bakdragarrännan.
Vid andra sågar gick bakdragarrännan ut från bottnen av
sumpen intill dess utåt ån eller bäcken vettande sida. I sågar, där
man inte hade någon sump, gick bakdragarrännan från sågdammen i bredd med men utanför sågrännan ned mot bakdragarhjulet (se nedan).
Bakdragarrännan, som sakta lutade nedåt, vilade på bockar.
Den slutade framför bakdragarhjulets nedre (upp mot forsen
vända) sida.
Bakdragarhjulstocken, bakspelarhjulstocken, bakloppsh jul-

90

stocken var 11-13 fot lång och 7-10 tum grov. Den brukade
vara fyrkanttäljd och ofta faskantad. Den skulle sitta så långt ut
och så högt upp, att dess mittparti befann sig i jämnhöjd med
matarhjulets axel, vartill den bildade en förlängning utåt. I sin
yttre ände var bakdragarhjulstocken ringad och kilad omkring en
lagernål, som vanligen vilade i ett järnlager, men det förekom även
att man hade stenlager.
Bakdragarhjulstockens inre del vilade på matarhjulaxeln eller
på matarhjulstockens utnål. Detta anordnades så, att hjulaxelns
yttre ände gick in ungefär 5 tum i ett i mitten av bakdragarhjulstockens inre ände upptaget hål. Detta, som höll omkring 6 tums
djup och 3 tums diameter, var inuti försett med en järnskoning
(mätande 1 1/2 tums bredd, 1/2 tums tjocklek och med en diameter
av 2 1/2 tum), vilken var placerad i hålet. I sin inre ände var
hjulstocken dessutom försedd med ett ungefär 2 tum brett, 1/2
tum tjockt och drygt 1 fot långt järn, som var nedsänkt i stocken
samt fastsatt så, att det nådde omkring 4 tum utanför stockens
ände. Hjulstocken var i änden ringad och kilad på vanligt sätt.
Ungefär 5 tum av matarhjulaxelns yttre del gick in i bakdragarhjulstocken. Innanför dessa fem tum hade man kluvit hjulaxeln så, att man fick en omkring 2 1/2 tum lång och 1 tum bred
skåra. I skåran satte man en järnsprint, som skulle gå ut drygt
4 tum på axelns ena sida.
När nu bakdragarhjulstocken löpte runt, tog det i stockens
inre del nedsänkta järnet tag i den i matarhjulaxelns skåra insatta järnsprinten, och matarhjulaxeln följde med runt. I gengäld drog matarhjulaxeln bakdragarhjulstocken med sig, då bänken gick framåt. Bakdragarhjulstocken fick alltså ständigt gå
runt, ena gången framåt och andra gången bakåt.
I Torsbergssågen, där bakdragarhjulets hjulstock var omkring 13 fot lång och 7 tum i fyrkant med fasade kanter samt
lagernålar i bägge ändarna, drog eller spelade man tillbaka sågbänken med följande hjälpmedel.
Cirka 2 fot från bakdragarhjulstockens inre ände slog man
en märla i stocken. I märlan satt en ungefär 25-30 fot lång kätting, vars andra ände gick upp mellan banstockarna (se s. 74)
och var fästad på utsidan av sågbänkens bakom ramen befintliga tvärstock. Kättingen var fästad så, att man på tvärstockens
mittparti slagit i en krok, på vilken man trätt på kättingen. Nedom
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banstockarna och ungefär 1 aln bakom ramen passerade kättingen
en i en stock inhuggen trilla av järn. Trillan, som höll cirka 6 tum
i diameter och 3 tum i tjocklek, var i mitten försedd med ett fyrkantigt hål, i vilket en axel passats in. Axelns ändar voro runda
och vilade i lagerjärn. Trillans yttre kant var försedd med en
skålformad fördjupning, i vilken kättingen löpte fram och tillbaka,
varvid trillan och axeln följde med. Kättingen var lindad runt bakdragarhjulstocken. När sågbänken gick framåt, drog den kättingen med sig. Samtidigt rullades kättingen av hjulstocken, som
jämte bakdragarhjulet löpte runt. När sågbänken sålunda skulle
dragas eller spelas tillbaka, drog man upp bakdragarluckan, varvid vattnet strömmade fram och drev bakdragarhjulet och hjulstocken runt. Härunder lindades kättingen upp på hjulstocken, och
sågbänken fördes tillbaka.
Det fanns även sågar, som hade kätting från bakdragarhjulstocken upp på matarhjulet. Så hade man i Kuntbergssågen, i vilken sågbänken spelades tillbaka ungefär på samma sätt som beskrives under bakdragarkätting (se nedan).
Bakdragarhjulet, bakspelarhjulet, spelhjulet, bakloppshjulet,
eitergdngshjulet var fäst ungefär 2 1/2 fot från bakdragarhjulstockens yttre ände. Det bestod av två rätt igenom hjulstocken gående
hjularmar, vilka voro omkring 4-6 fot långa, 4 tum breda och
2 tum tjocka. De sistnämnda, som korsade varandra i hjulstockens mitt, voro hopsatta på samma sätt som såghjulstockens hjularmar (se s. 66). Den i hjularmarnas yttre ändar ditsatta hjulringen var 6-7 tum bred och 4 tum tjock samt fastsatt såsom
matarhjulstockens hjulring (se s. 80 f.).
I Torsbergssågen var hjulringen 2 tum tjock och bestod alltså
endast av ett varv tvåtumsplank. De fyra plankbitar, som man
tillverkat hjulringen av, voro fastsatta på hjularmarna med dymlingar.
Utmed hjulringens hela yttre kant hade man med ungefär
10 tums mellanrum tagit upp 3 tum djupa och 1 tum breda hak,
vilka voro avsedda för skovelbrädena, som höllo omkring 16 tum
i längd, 6-7 tum i bredd och 1 tum i tjocklek. På mitten av deras
en tum tjocka sida hade man gjort ett 4 tum brett (i Torsbergssågen 2 tum brett) och 3 tum djupt hak. Detta hak sköts ned i
det i hjulringen upptagna haket. Båda haken skulle vara så väl
utförda, att man fick tvinga fast skovelbrädena.
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I somliga sågar var bakdragarhjulet försett med gavlar. Därvid hade man istället för hjularmar två stycken blockringar. Vardera ringen bestod av fyra block, som lågo utanpå den fyrkanttäljda bakdragarhjulstocken; ett block på tvären över var och en
av hjulstockens fyra sidor. Blocken skulle sitta mitt för varandra,
och där de korsades, högg man in dem i varandra med hak,
varigenom de bildade en sammanhängande ring. Blocken brukade
vara 2-3 fot långa. För övrigt var hjulet av samma utförande som
skovelhjulet (se s. 65 f.). I yttre änden av blockens insidor sutto sålunda hjulringarna och mellan dessa gingo skovelbräderna, vilka
voro 2 1/2-3 fot långa, 6 tum breda och 1 tum tjocka. Hjulets
gavlar höllos i läge dels genom grankäppar mellan blockringarna,
dels genom indrivning av kilar mellan blockringarna och hjulstocken.
I det ur matarhjulets hjulring urtäljda haket vilade bakdragarkättingen, bakspelarkättingen, bakloppskättingen. Den var så
lång, att den räckte ned runt om såghjulstocken samt tillbaka upp
igen. Kättingen, som hade en längd av 25-40 fot, liknade en vanlig stockked (stockkedja), och dess länkar voro invändigt 2 tum
långa. Vanligen hängde kättingen slak, men då sågbänken skulle
spelas tillbaka, spände man den med hjälp av bakdragarspaken
(se s. 93) eller bakdragarstången (se nedan).
Då kättingen spändes, grep den om såghjulstocken, och eftersom såghjulstocken gick runt, tvingades kättingen följa med runt.
För att den inte skulle slita på såghjulstocken, spikade man fast
skydd på denna. Man brukade taga omkring 3 tum grova tallar,
som man kapade av i 2-3 fots längder. Dessa klöv man mitt itu
och erhöll två klovar. Mittför där kättingen skulle gå, lades dessa
med flatsidan in mot såghjulstocken och spikades fast. Klovorna
skulle givetvis ligga längs efter hjulstocken, och man lade dem
kant i kant runt hela stocken. När de blevo utslitna fick man
sätta dit nya. I stället för klovor kunde man även använda bakar,
om man hade tillgång till sådana.
Bakdragarstången, bakspelarstdngen, bakloppsstången var
ungefär 12 fot lång, varav omkring 7-8 fot befann sig över säggolvet (se s. 95) och 4-5 fot under såggolvet. Dess nedre del var
på en sträcka av ungefär 1 1/2 fot omkring 6-7 tum bred och
4 1/2 tum tjock. Därefter var stången avtäljd, så att den sakta smalnade av och i övre änden höll 2 1/2-3 tums grovlek.
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Ungefär 1-1 1/2 fot framför matarhjulet och strax utanför
matarhakstången stod vertikalt bakdragarstången, som hölls fast
av en på såggolvets undersida med fatthakar fastsatt träaxel. Man
hade nämligen på stångens uppåt ån vettande bredsida spikat fast
ett omkring 2 tum brett, 1/2 tum tjockt och 14 tum långt plattjärn, på vars mitt man gjort ett rundböjt veck för träaxeln. Stången
blev således ledbar, eftersom träaxeln och det med veck försedda
plattjärnet verkade som gångjärn.
I bakdragarstångens nedre ände hade man (nedifrån och
uppåt) på stångens bredsida tagit upp ett hak rätt igenom stången.
Det var omkring 15 tum långt och drygt 3 tum brett. På stångens
uppåt ån vettande bredsida satte man fast två plattjärn, ett på
vardera sidan om haket. Plattjärnen voro på mitten försedda med
var sitt utåt pekande runt veck och kunde tjänstgöra som lagerjärn åt en i vecken vilande axel av gjutjärn. Axeln, som höll
ungefär 1 1/2 tum i grovlek, var rund i ändarna och fyrkantig på
mitten.
På axelns 3 tum långa fyrkantiga del satt en trilla av trä,
som var omkring 7 tum i diameter och 3 tum tjock. Det var
brukligt att göra trillan av seg björk, gräsbjörk, som växte i
slogar. I trillans yttre 3 tum tjocka sida hade man tagit ur en
fördjupning, som gick runt hela trillan och var avsedd för bakdragarkättingen att gå i. När man fattade tag i bakdragarstångens
övre ände och drog stången uppåt ån, då klämdes trillan mot
kättingen och pressade kättingen inåt, tills den blev så spänd, att
den grep om såghjulstocken och drogs med. Samtidigt förde den
matarhjulet med sig, varigenom sågbänken spelades tillbaka.
För att kättingen alltid skulle befinna sig mitt för trillan och
inte komma på sidan, satte man i nedre änden av det ur bakdragarstången urtagna haket en sinka. Denna, som höll ungefär
3/2 tum i fyrkant och 5-7 tum i längd, var mittför haket försedd
med en utsvängning, så att kättingen skulle få bättre utrymme.
I somliga sågar, t.ex. Per Daniels såg, nyttjade man bakdragarspak, bakspelarspak, bakloppsspak. Den brukade vara 8-12 fot lång. I nedre änden höll den omkring 6 tum i fyrkant på
en sträcka av 5-6 fot. Sedan var den rundtäljd, och i övre änden
höll den 2 1/2-3 tum i diameter.
Bakdragarspaken stod inte fullt vertikalt, utan lutade litet upp
mot strömmen. Vid pass 3 fot ovanför och 2 fot framför såg-
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hjulstocken vilade bakdragarspaken på en ungefär 4 tum rund
och omkring 16 tum lång träkloss, som var fastsatt med fatthakar
i två uppbyggda stockar. Igenom spakens nedre ände hade man
tagit upp ett för träklossen lagom stort hål. Trädd på träklossen,
vilken tjänstgjorde som axel, kunde bakdragarspaken föras.
Bakdragarspakens övre ände befann sig ungefär 3 fot framför matarhjulet. Spaken, som gick upp omkring 2 fot ovanför
såggolvet, vilade i den upp mot ån riktade änden av ett i golvet
upptaget ungefär 2 fot långt hål.
På bakdragarspakens mot kättingen vettande sida och ungefär 3 fot från spakens nedre ände hade man fäst en arm, som
gick ut mot kättingen. Armen var omkring 2 fot lång och höll
ungefär 6 tum i fyrkant. Dess ena ände var avtäljd 'och intappad
i bakdragarspaken, där den var fastsatt med en dymling. I armens
andra ände hade man tagit upp ett omkring 3 tum brett och 1 fot
långt hak, som gick lodrätt rätt igenom armen. Längst in i detta
hak satt en trilla av gjutjärn.
Trillan var ungefär 6 1/4 tum i diameter och 2 3/4 tum tjock.
I mitten av trillan fanns ett hål, som höll ungefär 2 tum i fyrkant, men var en aning smalare mot ena änden. I hålet satt en
axel av gjutjärn, som på mitten var omkring 2 tum i fyrkant
(på en sträcka av omkring 3 tum) och i båda ändarna rund med
en diameter av 1 1/2 tum. Axelns fyrkantiga del var en aning
grövre mot ena änden, varför den kunde skjutas in i hålet endast
från en sida. Då axeln härigenom nästan kilades fast, kom den
att sitta riktigt stadigt.
Axeln vilade i lager av gjutjärn, vilka voro något nedsänkta
i armens sidor. Lagerjärnen voro omkring 7 1/2 tum långa och 2 1/2
tum breda. Det undre lagret var 2 tum tjockt, det övre 1 tum
tjockt. Lagerjärnen voro fastsatta med fatthakar av 1 tums fyrkant, vilka i ena änden voro runda, gängade och försedda med
mutter.
Trillans 2 3/4 tum tjocka sida var försedd med en skålformigt
urtagen fördjupning med ett största djup av 1 314 tum. Fördjupningens botten var mönstrad eller refflad, och mönstret var avpassat efter kättingen, som, då trillan spändes mot den, snurrade
trillan runt.
När man skulle spela tillbaka sågbänken, lyfte man först upp
matarhakstången och spärrhaken. Så fattade man bakdragarspa-
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kens övre ände och drog den mot matarhjulet. Härvid fördes den
mot trillan i bakdragarspakens arm hängande kättingen inåt, varvid kättingen spändes omkring såghjulstocken, som löpte runt.
Kättingen tvingades därvid med runt, förande med sig trillan och
matarhjulet. Matarhjulet i sin tur, som genom sin hjulaxel eller
hjulstock stod i förbindelse med sågbänken, satte denna i rörelse.
Då såghjulstocken gick runt i riktning mot vattnet eller ån, så
spelades eller löpte sågbänken tillbaka i samma riktning.
Man fick hålla i bakdragarspaken hela tiden, medan sågbänken fördes åter. Men så snart bänken började komma till sitt
utgångsläge, släppte man efter på bakdragarspaken och lät den
gå tillbaka. Härvid slaknade kättingen på nytt och tappade kontakten med såghjulstocken, varför matarhjulet stannade.
Såghu s. Med såghus förstod man den byggnad, i vilken
sågen befann sig. Det med tak försedda huset brukade vara
34-38 fot långt och ungefär 13 fot brett. Från sågramen räknat
sträckte såghuset sig 20-24 fot framför ramen (uppåt ån till)
och 10-16 fot nedanför ramen. Den 46-48 fot långa underbänken nådde vanligen ungefär 10 fot utanför såghusets nedre
(nedåt ån vettande) ände. I enstaka sågar gick underbänken ut
litet i båda ändarna. Såghuset bestod av två skilda delar eller
våningar, nämligen underredet, undervåningen och överredet,
övervåningen.
I somliga sågar var underredet uppbyggt av grova, stående
och med strävor försedda stolpar. I andra sågar var det uppbyggt
av kistlagda (korslagda, d.v.s. det ena varvet korsar det andra),
i ändarna sammantimrade stockar. Underredet brukade vara
34-38 fot långt. Det var öppet åt alla håll, d.v.s. det saknade
väggar.
Ovanpå underredet spikade man fast såggolvet, som var
gjort av 2 tums plank och täckte hela underredet. Såggolvet var
alltså placerat så, att det gick upp ett par tum på banstockarnas
sidor och lika mycket ovanför mitten av matarhjulet.
överredet var en takbyggnad över själva sågen. Det var uppbyggt som ett hus med stående stolpar, väggband, överslagsstockar och ovanpå detta i vanlig ordning rösten och kroppås samt
bräder till tak. överredet täckte hela underredet och hade alltså
samma längd och bredd. I regel saknade överredet väggar.
S å gnin g. Sågaren började sågningen med upphuggning
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av ståndhak. Därpå rullade han upp och satte fast sågstocken
på sågbänken. Sedan vidtog den egentliga sågningen, varvid
sågaren med hjälp av sägtolk (se s. 98) tog ut de bräder och plank,
som stocken gav. Hur sågaren därefter gick tillväga kan läsas på
sidan 99.
Platsen framför sågen, som tjänstgjorde som upplag för timmer, bräder och plank, kallades allmänt sågbacke. För att vid
sågning lättare få upp de på sågbacken liggande timmerstockarna
på sågen, lade man ut två vältlängor, såglängor, snedlagda underlag för uppvältning av sågtimret. På ungefär en tredjedel av välteller såglängornas längd från sågbacken räknat högg man på vardera längans övre sida ett hak. Strax nedom vardera längans övre
ände brukade man ha ett likadant hak urhugget.
Från sågbacken vältade man upp timmerstocken, så att den
blev liggande i de nedre i vältlängorna upphuggna haken. Sågaren
fick tillse, att stocken erhöll så stor ligg som möjligt, d.v.s. att
stocken vilade på sin bredaste sida. Detta gällde särskilt rotstockar (stock närmast roten, första stocken), som ofta hade någon
ansvällning i grov- eller rotänden, vilket gjorde att de blevo bredare. Var stocken krokig, skulle kuten peka upp eller ned. När
man placerade stocken på sågbänken, hade man nästan alltid
kuten uppåt, ty sågbladet tog bättre då.
Med stocken vilande i vält- eller såglängornas hak och placerad i rätt läge, var det klart för upphuggning av ståndhaken.
I stockens grovände tog man upp dem. Sågaren använde härvid
en linjal, ståndlinjal, och sedan han beräknat hur djupt ståndhak
han skulle ha, drog han i stockens grovände med ståndlinjalens
hjälp upp ett vågrätt streck tvärs över stocken.
Många redde sig utan ståndlinjal och höggo upp ståndhaken
efter ögonmått. Ungefär 3-4 tum från stockens grovände högg
man med yxan uppifrån och rätt ned i stocken samt täljde undan
för undan loss de utåt stockens ände vettande trästyckena, tills
man kom ned mot det med ståndlinjalen uppdragna strecket.
Sedan vände man stocken och högg på dess andra sida ett likadant hak, mitt för det förra haket. Det var sådana i stockens grovände uthuggna hak, som kallades ståndhak. Den i mitten av stockens grovände mellan ståndhaken kvarsittande 4-8 tum grova
biten eller kanten benämndes ståndet. I stället för att med yxa
hugga sig ned i stocken har man i senare tid vid somliga sågar
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använt såg och, sedan man sågat upp ett spår, späntat loss veden
genom att hugga med yxa från stockens ände.
Ståndhaken voro olika djupa allt efter stockens grovlek. Man
kan säga att deras djup varierade från 1 till 6 tum; i en 6 tum
grov stock var det en tum djupt, och i en 20 tum grov stock sex.
Det var för att få stocken att under sågningen ligga stadigt
på sågbänken, som man högg upp ståndhak. Man kunde på annat
sätt inte få den runda stocken att ligga still.
När ståndhaken voro upphuggna rullade man upp stocken på
sågbänken. Detta skedde med hjälp av två ungefär 3 tum grova
spakar, som gingo från vältslanornas ändar upp mot bänken.'
Här placerade man stocken så, att den på mitten av stockens grovände efter ståndhakens upphuggning uppkomna stjärten eller stdndet kom att vila i det ur lösdynans främre kant urhuggna haket.
I nästan alla sågar hade man, när man stod bakom sågramen, sågstocken liggande till höger om sågbladet; i Hobergssågen låg stocken till vänster om sågbladet. Hela stocken låg
alltså i regel på sågbladets högra sida och endast så mycket som
skulle sågas undan, d.v.s. bakens, brädets eller plankans tjocklek, fick befinna sig på sågbladets vänstra sida.
Efter varje sågad bak, bräde eller planka fick man flytta eller
baxa fram stocken. För att detta lättare skulle kunna ske, brukade man vid somliga sågar ha ett plattjärn med nabbar fastsatt
på lösdynan. Plattjärnet var ungefär 14 tum långt, 2 tum brett
och 1/ 4 tum tjockt samt försett med 3 fyrkantiga hål. Man placerade järnet med långsidan mot sågstocken och mitt emellan
sågbladet och lösdynans in- eller utsida. Här fäste man det med
tre stycken 5/8 tum grova fyrkantiga nabbar. Nabbarna, som smalnade av nedåt, drev man in så långt, att deras övre del stack upp
ungefär 2 1/ 2 tum. Med hjälp av ett uddvasst spett, det s.k. sdgspettet, som man högg in i ståndet för att få fäste, kunde man nu
taga brott mot nabbarna och baxa stocken som manj ville. I Per
Daniels såg hade man i stället för plattjärn och nabbar spikat
fast en 3 tum hög träkloss ovanpå lösdynan. Träklossen var försedd med tre stycken ungefär 2 tum djupa hak eller spår, i vilka
man kunde lägga ned spettet och taga brott.
1 Först måste man dock mäta stocken och, genom att skjuta bänken
framåt eventuellt bakåt, se till att avståndet mellan lösdynan och liggdynan
var lika med stockens längd.
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I stockens andra ände skulle både stocken och liggdynan
baxas fram. Här tog man brott mot en på framsidan — den mot
sågbladet vettande sidan — av sågbänkens tvärstock iborrad träpinne. Vid andra sågar hade man i stället för träpinne slagit två
järnsprintar i bänkens tvärstock. Sprintarna brukade sitta vid den
sida, varifrån stocken skulle baxas.
Alldenstund sågramen innantill mätte 3 11, fot och sågbladet
satt i ramens mitt, kunde man, även om man tog en tjock bak,
knappast såga grövre stockar än 20 tum i en husbehovssåg.
Sågtolk och dess användning. Brädets eller plankans tjocklek •mätte man ut med scigtolk, i dagligt tal kallad tolk.
Man hade två sågtolkar en för vardera änden av sågstocken.
Tolkarna voro ungefär 6 tum långa, 1 tum höga och 1/ 4 tum
tjocka. I ena änden hade de tre trappstegsformade hak och i den
andra ett hål, så att man kunde hänga upp dem på en spik.
Den vid sågramen befintliga sågtolken brukade hänga på
en i ramledarens baksida islagen spik. På denna tolk var det
första haket precis 1 tum långt, nästa hak 112 tum långt, d.v.s.
med det första haket blev avståndet 1 1/2 tum till det andra haket.
Det tredje haket var också 1/2 tum långt, och avståndet blev alltså
2 tum från tolkens yttre ände till det tredje haket. När man mätte
med denna tolk, satte man dess yttre, med hak försedda ände
mot en av sågbladets yttre taggar och mätte så avståndet härifrån
och ut mot stockens yttre kant. Ville man t.ex. ha brädet 1 1/2
tum tjockt, så baxade man sågstocken tills dennas yttre kant passade precis mot tolkens andra hak.
Den vid stockens bortre ände befintliga sågtolken brukade
hänga på en i kilkrokens baksida islagen spik. Denna tolk skilde
s'ig från den förra däruti, att det första haket var 1 tum långt
plus sågspårets bredd. Man brukade göra ett litet märke på tolken, som utvisade sågspårets bredd. Eftersom sågbladets taggar
voro böjda växelvis inåt och utåt, fick man sågspårets bredd genom
att mäta avståndet mellan sågbladets yttre och inre taggar. För
övrigt var avstånden mellan haken lika som hos ovan skildrade
tolk, d.v.s. 112 tum.
Där mätte man ut brädets tjocklek på så vis, att man öste
upp sågspån, som man klämde fast mot liggdynans yttre eller
inre kant. Så baxade man undan liggdynan med den på dynan
vilande stocken så mycket, som brädet (eller plankan) skulle vara
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tjock plus sågspånets bredd och mätte ut detta avstånd med sågtolken. Man mätte från det i sågspånet uppkomna märket eller
spåret efter liggdynan fram mot liggdynans yttre kant. Det var
nödvändigt att ha sågspårets bredd med i måttet, ty i annat fall
sågade man bort detta stycke och brädet blev för smalt i änden.
Då nästa bräde skulle sågas, fick man på nytt packa till med
sågspån mot liggdynan, innan man baxade fram dynan och tog
nytt mått för detta bräde.
När standhaken voro upphuggna och sågstocken upprullad
på sågbänken skulle stocken riktas in för sågning. Sågaren stod
då bakom sågramen och kikade utmed sågbladet fram mot en
ovanpå kilkroken (se s. 78) islagen spik, som var placerad mitt
för den punkt, där sågbladet kom fram mot liggdynan. Han
baxade och riktade in stocken, så att han fick lagom tjock bak.
Sedan gick han till andra änden och riktade där in stocken genom
att kika från spiken mot sågbladet, varunder han beräknade
bakens tjocklek, som här i stockens smalände var obetydlig.
Sågaren satte nu fast stocken i grovänden med sågsax eller
sågspett (se s. 77) och i smaländen med hållhakar (se s. 79). Därpå
drog han på sågen.
Sågramen, i vars mitt sågbladet var fastsatt, började omedelbart löpa upp och ned, och mataranordningen trädde samtidigt
i verksamhet och matade fram sågbänken med den därpå liggande sågstocken. Om sågen gick bra gjorde sågramen vanligen
80-90 slag i minuten. Dock lär ramen i Torsbergssågen ha gjort
120 slag i minuten.
En såg sades gå mycket bra, om allt sågspånet ej hann falla
ned på sågstocken, innan ramen gick ned på nytt. Ramen sågade,
då den gick ned, men gide i tommo uppåt. För var gång ramen
gick ned, skar sågbladet in ungefär 1/3-3/4 tum i sågstocken. Vanligen sågade bladet 1/3-1/2 tum, ty det gick då bäst att såga.
När baken var sågad spelade sågaren tillbaka bänken och
riktade in stocken på nytt, men därvid använde han sågtolkarna
(se ovan) och mätte hur stocken skulle ligga. I regel tog han
denna gång mått för ett bräde av 1 eller 1 1/2 tums tjocklek. Även
om man ämnade såga plank av stocken, var det brukligt att taga
ett bräde efter och vid andra sidan ett före baken.
Sågaren fortsatte sågningen på detta sätt, tills hela stocken
var uppsågad. Skulle han ha plank, så mätte han med sågtolkarna
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ut 2 tum, i annat fall blev det bräder på 1 eventuellt 1 112 tums
tjocklek.
I stockens smalände kunde man ej såga ut bräderna och
plankorna, ty när sågbladet kom mot liggdynan (se s. 78), måste
man stoppa sågen för att inte såga sönder dynan. Här blev ett
stycke på ungefär 5-6 tum av stocken osågat. När hela stocken
var färdigsågad tog sågaren och klöv itu dessa osågade bitar genom
att slå in en långspetsad kil i sågspåret och klyva loss bräderna
och plankorna i tur och ordning, som de voro sågade.
De färdiga bräderna och plankorna buros ned på sågbacken,
där de antingen lades i en hop, som ofta kördes hem omedelbart,
eller också strölade man dem i staplar. Låg sågen långt avsides,
ratade man ofta bakarna och kastade dem åt sidan, där de fingo
ligga och ruttna. Vid andra sågar tog man vara på bakarna, till
läkt, när man skulle taka hus, till tak på brädstaplar och till
brännved. Var planka och vart bräde hade i den med standhak
försedda änden en kvarsittande stjärt av standet, som kallades
ståndspån. Det i andra änden kvarsittande, itukluvna stycket hette
klövspån. Såväl bräder som plank blevo okantade. Ville man ha
dem kantade fick man tälja och hyvla dem. I senare tid har man
dock i enstaka sågar skaffat kantat virke genom fyrkantsågning,
d.v.s. man sågade först undan båda bakarna och vände därefter
stocken ett kvarts varv, samt sågade den i detta läge.
I husbehovssågarna kunde man, om sågen gick bra, såga 7
till 10 stockar på en 12 timmars arbetsdag. Hade man mycket
grovt timmer, kunde man vara glad, om man hann med 7 stockar på en dag. Litet mera hann man, om sågaren, såsom det
ibland förekom, hade hjälpsågare (en man till hjälp vid sågningen). Denne brukade stå i stockens smalände, och det ålåg
honom att klara de arbeten, som där förekom. Sågaren själv skötte
stockens grovände.
Ju noggrannare och skickligare sågaren var, och ju bättre
han skötte sågen, desto jämnare och snyggare virke blev det. Men
om han misskötte sågen och slarvade med måtten, då kunde det
gå som man allmänt säger: »Dö vart plånk i en M ei'n å psalrnönikonbrän i en andra». Med »psalmonikonbrän» menas mycket
tunna bräden, som man använde till stränginstrumentet psalmodikon.

Kap. III.

KOLNING.
Kolningsarbetena i männens arbetsår.
En mycket stor del av männens arbetsår upptogs av arbetet
med kolningen. Detta var helt naturligt i en socken, som av gammalt erhållit nästan all sin inkomst i reda penningar genom framställning av träkol.
Kolningsarbetena voro delvis beroende av väderleken och
möjligheten att arbeta och färdas i skog och på väg. Bruken togo
emot nästan hur mycket kol som helst, men det var omöjligt att
komma dit med kolen annat än på vintern, då vintervägarna voro
tillfrusna och farbara. Det gällde därför att få kolningen färdig,
medan det var vinterföre. Männens arbete hemma på gårdar och
torp fick dock inte försummas. I regel hunno de med både sysslorna hemma och i skogen, ty den brådaste tiden för gårdsarbetena
var på våren och sommaren, medan kolningsarbetenas brådaste
tid kom på hösten och vintern. Hann man inte med bådadera,
var det brukligt att leja hjälp till kolningsarbetena.
Kolarens första uppgift under ett kolningsår bestod i att hugga
kolved (hugga ved till milorna). Rätta tiden härför var från mitten av maj till mitten av juni. De gamla hade ett särskilt märke
för rätta tiden att fälla kolved: när barkmasken kom i trä. Vid
den tiden torkade nämligen riset på bråtarna mycket fort, så att
det sedan kunde brännas under varmaste högsommaren. För att
fälla en milved (den ved som åtgick till en mila) beräknades i allmänhet 4 arbetsdagar. Då en kolare oftast arbetade med 2 till 4
milor, var han vanligen sysselsatt 8 till 16 dagar med dylikt arbete.
I slutet av augusti och i september högg man upp brdtarna
(kvistade träden och högg av dem i för kolning lämpliga längder,
se s. 108). Man hade att göra 9 till 10 dagar med en läggmilved
(veden till en läggmila, 125-150 m3), och då man ofta hade 2 till
4 sådana, brukade upphuggningen ta en tid av inemot en månad.
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I oktober hade kolaren mycket att bestyra. Han gjorde kolbottnarna i ordning, körde in milveden, gjorde kolkoja, tog ris
samt risade och stybbade milorna. Man behövde närmare en dag
för att skotta ut en kolbotten (skotta stybbet ut ur bottnen), men
skulle man rota ut en botten — alltså även taga bort träd, stubbar och rötter — gick det åt 2 till 3 dagar. Om kolaren höll sig
med lejd hjälp till vältning eller resning, eventuellt inkörning,
tog det ungefär 3 dagar att köra in en läggmila och 4 dagar att
köra in en resmila. På 3 dagar gjorde man en kolkoja. För att
hugga ris, bära fram riset och risa en mila behövde man 2 dagar.
Körde man fram riset, gick det något fortare. Det tog omkring
4 dagar att stybba en läggmila och 2 till 3 dagar att stybba en
resmila. Ofta hann man inte med stybbningen av milorna i oktober
utan fick hålla på därmed i början av november.
Under november och december kolade man milorna och rev
ut dem. Det var gammal arbetstradition att tända milorna i början av november, så att man skulle vara färdig med kolningen
till jul. Beroende på hur torr veden var, tog det 3 till 6 veckor
att kola en läggmila och 2 till 5 veckor att kola en resmila, men
givetvis kunde man kola flera milor samtidigt. Eftersom milan
måste svalna några dagar innan man rev ut den, dröjde det ungefär en vecka innan utrivningen var klar.
I januari och februari hade vintervägarna frusit till, och den
för kolkörning lämpliga tiden var då inne. Förutom körningen
av egna kol var det brukligt, att man åtog sig kolkörning för
andra, främst då för bruken. Härigenom kom kolkörningen att
fortsätta i mars och april, eller så länge föret räckte.
Så som ovan skildrats, fördelade sig i regel kolningsarbetena
under ett arbetsår. Men naturligtvis förekommo förskjutningar.
Tog kolaren för sig eller åtog sig för mycket och inte hade råd att
leja hjälp, kom han på efterkälken med alltihop. Det kunde sålunda inträffa, att somliga så sent som i mars månad ännu inte
hade alla milor utkolade.
Av gammalt var det vanligt, att torpare och bönder kolade
2-4 milor per år. Bruken fordrade av sina arrendatorer, att de
skulle kola och framköra minst 100 stigar kol varje år, d.v.s. de
skulle kola och köra fram minst tre milor per år (se avskrift ur
arrendekontrakt s. 238).
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Kolbottnarnas benämningar. Namnsägner.
De flera tusen kolbottnar, som finnas i grangärdesskogarna,
vittna om kolningens stora betydelse för socknen. överallt, såväl
i böndernas egen skog som i bruksskogarna, finner man kolbottnar, och man kan därav se, att kolningen har varit jämnt fördelad över hela socknen. De flesta kolbottnarna ha aldrig haft
namn, på många har man glömt bort namnen, men hundratals
kolbottennamn finnas ännu bevarade i minnet. Rätt vanliga äro
namn sammansatta med benämningar på djur och växter. Bland
namn efter djur märkas: Harbotten, Älgbotten, B jörnbotten, Rävidbotten, Lombotten, Tuppbotten, Lusbotten och Sillbotten. Bland
namn efter växter finner man: Alderbotten (al-), Aspbotten, Sälkbotten, Hampbotten, Havrebotten, Pärtbotten (takstickor), Smulterbotten och Tobaksbotten. Andra kolbottennamn äro: Korsbotten
(två gångstigar möta eller korsa varandra på bottnen), Storbotten,
Lutbotten (bottnen har lutat), Dansbotten, Döbotten, Trätobotten,
Grönbotten, Stekpannbotten, Sockertoppbotten, Skinnfällsbotten,
Skinnpälsbotten, Mellanbotten, Malmbotten, Mossbotten, Dyngslädbotten, Skithusbotten (gått dåligt med kolningen), Blåsbotten, Urvädersbotten, Jordmilbotten (inget stybbe, bara jord), Drängbotten, Morfars botten, Farfars botten o.s.v. Förklarande berättelser
och sägner finnes för en hel del av dessa namn. Som exempel skall
här anföras vad folkminnet berättar om Trollbotten, Tvebotten
eller Tvillingbotten, Utbölingsbotten, Skiljebotten och Skröpbotten.
Om Trollbotten i Norberget, belägen 2 kilometer nordväst om
Burängsbergs by, berättas följande: Hedman från Burängsberg
skulle ut på tjäderspel. Han gick hemifrån på kvällen, så att han
skulle vara där i tid. Som det var mörkt, då han kom fram, beslöt
han att lägga sig några timmar i kolkojan på Trollbotten. Han bar
in granris i kojan, gjorde upp eld på härden och lade sig på
kojlaven. Strax efter det att han lagt sig, for kojdörren undan.
Han gick upp, satte tillbaka dörren och lade sig igen. Dörren
for undan på nytt. Detta upprepades flera gångar. Till sist sade
Hedman, innan han satte dit dörren: »Va ä dö här för tok? Kom
in får ni varm er!» När han så lagt sig, for dörren en 5-10 meter
bort ifrån kojan. Han gick upp och satte dit den på nytt samt
lade sig. Nu åkte dörren på sned, och så fick den sitta. Hedman
fick efteråt reda på, att den kolare, som gjort kojan och som
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skulle ha legat här under kolningen, aldrig kunnat bebo kojan.
Om den ungefär 2 kilometer öster om byn Jänsberget belägna
Trollbotten berättar man: Det var en västansjögubbe, som fick
för sig, att han skulle vara i skogen under julhelgen. Han stannade därför kvar, där han hade kolningen och låg på en kolbotten. På julnatten kom det fram en fin skjuts och bjöd honom
att åka. Men gubben tackade nej, för an förstog full va ä va. Sedan
den dagen har kolbottnen hetat Trollbotten och trakten däromkring Trollhålet.
Tvebotten eller Tvillingbotten, sex sådana finnas, har fått sitt
namn av att man gjort en ny botten i bredd med eller inpå den
gamla bottnen. Kolningen hade gått dåligt på den gamla bottnen,
och detta hade berott på vådan eller rådandan — och att strida
mot henne lönade sig inte. Det var då bättre att flytta bottnen.
»Vet du, ja tror, dö hö finns streck på jola, dö hö ä likt, dö människar skull int få vara», sade en gammal man från Hoberget, när
vi talades vid om tvebottnar. Rådan har nämligen vissa streck eller
stråk, där hon regelbundet går fram — ofta i sällskap med sina
kor — och om man råkar placera kolbottnen eller kolkojan i ett
sådant stråk, då är det, som vore det förgjort.
Vid Utbölingsbotten har utbölingen eller gasten — ett dödat
eller på lönn lagt barn, vars ande går igen — hållit till, skrikit
och gastat. På Skiljebotten har rådan skilt sina kor ifrån människornas kor. Vid Skröpbotten har det skröpat, d.v.s. det har
aldrig varit lugnt utan dumpat och varit oväsen för jämnan.
Ungefär 1 kilometer sydsydväst om Broby ligger kolbottnen
Tio jungfrur. Den säges ha fått sitt namn av att en kolare sett tio
jungfrur (rådan) där.
Ett mycket stort antal kolbottnar ha namn efter kolaren, i
regel den som sist kolat där, såsom Petters botten, Grunds botten
o.s.v. Dock kan kolbottnar i undantagsfall få personnamn även
av andra orsaker, t.ex. Dahlströms botten, som har namn efter
förvaltare Dahlström från Vännebo. Förvaltare Dahlström och
skogvaktare Nyberg voro ute på harjakt. Nyberg hörde, att drevet gick fram över kolbottnen, där förvaltare Dahlström stod i
håll. Men som det inte small något skott, så gick Nyberg dit för
att höra, vad det var för fel. När Nyberg kom fram till bottnen,
sade förvaltare Dahlström: »Har Nyberg sitt haren?» »Nej», svarade Nyberg. »Men ja har sitt an ja, å kommer an igen en gång till,
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så skjuter ja en å», sade förvaltare Dahlström, som blivit så förbluffad, vid åsynen av haren, att han inte kommit sig för att
skjuta. Sedan den dagen har kolbottnen hetat Dahlströms botten.
Har kolbottnen varit belägen i närheten av gården, har man
ofta brutit åker, där kolbottnen legat. Åkern har då ibland fått
namn som Kolbottnen eller Kolbottenåkern. Tio stycken sådana
åkernamn finnas.

Huvudtyper av milor.
Inom Grangärde socken är läggmilan den äldsta och mest
brukade miltypen. Resmilor började man använda på 1860-talet.
Äldre kolare uppgiva, att bruket av sådana milor inkommit från
Säfsens socken. I en del byar förekommo inga resmilor förrän på
1890-talet. Efter denna tid avtog användningen av läggmilor mer
och mer för att så småningom i det närmaste helt upphöra. Detta
berodde på att man började gallra skogen. Förr hade man huggit
kolved av storskogen. De väldigaste furor på en meter i diameter
och mera högg man omkull och kolade upp i läggmilor, såsom
man av gammalt varit van. Men på 1890-talet begynte timmerskogen få värde, och då hade man inte längre råd att kola timmer. Man blev rädd om storskogen och högg kolved endast av
skadad skog samt gallrad ungskog. Som gallrad ungskog var smal
och lätt att hantera, lämpade den sig att resa uppeinda i en resmila. De klumpar man fick av storskogen återigen — 1/ 2 till 1
meter grova och nära 3 meter långa — fordrade flera par armar
för att kunna resas. Säkert var det mindre ansträngande, om man
fick välta in veden på kolbottnen och göra en läggmila. Härtill
kom att det gick betydligt lättare att stybba en resmila, då man
inte behövde använda så mycket virke i form av rodor och block
som i en läggmila (se nedan s. 129).

Plats för kolning.
När Man förr skulle börja ett kolningsarbete, på egen eller på
brukens skog, måste man först välja ut plats för milan. Man gick
därför och såg över landmånen (terrängen). Fann man en plats,
där marken var hård, litet stenbunden och något lutande, bestämde man sig för den, ty då fick man bästa kolresultatet. En
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bra kolbotten måste nämligen ha hård, stenbunden mark. Men
den skulle dessutom placeras så, att det gick så lätt som möjligt
att köra in milveden.
Av gammalt sades den plats, dit en kolare förlade kolningen,
och där ingen förut kolat, vara av honom hävdad. Därmed menades, att trakten runt omkring kolningen var reserverad för den
kolare, som först begynt kola på den platsen. Den förste kolaren
kunde fortsätta med kolningen år efter år på samma trakt, tills
hela trakten var avkolad, och ingen annan kolare hade rättighet
att slå till i hans tag. Men höll den förste kolaren upp med kolningen 2-3 år, då hade han förverkat rätten till hävd. Hävden
kallades milhävd eller kolningshävd. Uttrycket förekommer i ortnamn som t.ex. Jan Larsas hävd.

Kolveden hugges.
I närheten av den plats, där kolaren beslutåt att göra milan,
begynte han så laga till en milvedbråte, milbråte eller bråte. Med
yxan fällde han träden på så sätt att han började i mitten och
fällde dem inåt, i tur och ordning från alla sidor, så att det blev
en enda stor bråte av alltsammans. För inkörningens skull försökte han dock, så mycket som möjligt, fälla träden så, att rotändarna blevo vända mot kolbottnen. Han sökte även undvika
att korsfälla träden. Vid bränningen brunno nämligen träden av
i korsningen.
Kolaren högg fallrent, d.v.s. han högg ned vartenda träd, både
små buskar och stora timmerträd. Först högg han utefter det
stående trädets stam upp en barkrand, d.v.s. han högg undan barken, så att veden blottades i en '12-2 tum bred och 1 1/2 meter
lång rand. Var trädet under 4 tum i diameter i brösthöjd, gjorde
huggaren en barkrand. Höll trädet 5 tum och däröver i diameter,
gjorde han två barkränder. De skulle placeras mitt emot varandra
på var sin sida av stammen.' Detta arbete kallades att slå upp
barkränder, och man gjorde det, för att veden skulle torka fortare.
När ett grövre träd skulle fällas, högg man först 1--3 hugg,
s.k. tvärhugg, något så när vågrätt mot stammen. Sedan gjordes
några hugg uppifrån och snett ned, s.k. snedhugg, mot de första
1 På mycket grova träd högg man dubbelränder, d.v.s. man högg upp
två ränder i bredd på båda sidorna av stammen.
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huggen. Hur högt ovanför de första huggen snedhuggen placerades, var beroende på trädets grovlek. Huggaren uppskattade på
måfå avståndet eller högg på ett pass. Tog han till för mycket,
fick han hugga i onödan. Tog han till för litet, kom han så småningom att hugga i samma hugg. Det hette då, att han kom i
tränöd. Detta berodde på, att han tagit för liten tuärnad, d.v.s.
vinkel mellan snedhugg och tvärhugg. Beträffande fällningen av
träden, fanns det kolare, som inte vant sig att hugga mera än
från ett håll. De voro inte händade, för hand på andra viset. Dessa
måste, då de huggit på trädets ena sida, gå runt trädet och ställa sig
mitt emot på andra sidan, då trädets motsatta sida skulle huggas.
De kom på så vis att hugga i kors, och stubben efter ett på detta
sätt omkullhugget träd kallades korsstubbe eller harfittstubbe.
Av gammalt skulle kolskogen fällas i slutet av maj och i början av juni. När man uårgjort (plöjt, sått m.m.), var det tid att
börja. Helst såg man att milveden fälldes på ny, för då torkade
den bättre. Fällde man på nedan, ville veden inte torka.
Milbråten fick ligga och torka en tid, men så snart den var
torr, skulle den brännas. När det gått ungefär en månad — i juli
och augusti alltså — brukade milbråtarna vara torra nog för
bränning. Det gällde då att passa på, när det var lugnt väder och
såg ut att mulna till och bli regn. Fallbrännaren röjde först undan
utefter kanterna på bråten, så att där blev rent från kvistar och
ris. Så satte han eld på bråten. Han tände på vid kanterna här
och där, så att elden fick draga sig in i bråten från olika håll.
På några timmar hade elden gått över hela bråten och trädstammarna lågo där svarta och fula men nästan helt fria från kvistar och grenar.
Givetvis måste fallbrännaren passa elden noga, så att det inte
blev sko geld. Om regnet uteblev, och han ej vaktade nog länge,
kunde elden blossa upp och gå in i närliggande skog. På så vis
kunde det bli en stor katastrof. Att en fallbrännare inte fick gå
och draga benen efter sig, utan feck stå i som en ån Baddo Erker,
därom vittnar uttrycket gno som en fallbrännare.
Där man bränt en milbråte, uppstod en av sot och aska betäckt plats, som kallades sotfall. Var ett sådant fall beläget inte
allt för långt ifrån hemorten, brukade man nästa år beså det med
fallråg. Det kallades då rågfall. Sedan sot och aska försvunnit
från sotfallet, brukade det kallas brända.
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På 1890-talet brände man de sista bråtarna. Ådalen variera
något för olika byar, men efter år 1900 brändes inga milbråtar.
Efter bränningen var bråten klar för upphuggning. Bäst var
det, om man högg upp bråten strax efter bränningen, ty' då var
veden mjuk, men det brukade sällan bli av. Vid upphuggningen högg kolaren upp träden i tur och ordning som de lågo.
Först högg han undan eventuellt kvarsittande grenar och kvistar.
Ämnade han göra en läggmila, trummade eller kapade han av
de grövre träden i 22-24 fots längder, s.k. hellängor. Smalare
träd fingo bli både kortare och längre. Skogen ansågs präktig, om
det blev två hellängor och en skate av ett träd. Dessa milvedlängor
eller milvedtrum, som milvedsklumparna kallades, lade kolaren
samman i en hög till ett lass. Ett lass var så mycket ved, som en
häst tog i ett ordinärt släplass fram till kolbottnen. Var det gammal, grov skog, kunde en del träd vara så stora, att hästen ej
orkade släpa fram hellånga längder på 22-24 fot. Då måste
kolaren tvehugga eller kapa dem i halvlängder, således 11-12 fot.
Sådana klumpar kallades tvekabbar. Mycket grova träd måste
kolaren trehugga, d.v.s. hugga av milvedlängorna i tredjedels längder på 7-8 fot, s.k. trekabbe. Som exempel på vilka väldiga träd
man högg kolved av, kan nämnas, att vid Jättegran fallet (kallas
numera Jätte), beläget 1 kilometer öster om byn Hoberget, högg
man kolved av en gran, som var 105 fot lång och så grov i brösthöjd, att om två man ställde sig på var sin sida om stammen och
bredde ut armarna runt trädet, var det nätt och jämt, att de kunde
känna varandras fingrar. En mila, som innehöll sådan grov ved,
kallades kabbmila.
Skulle det bliva en resmila, kapade kolaren träden i längder
på 4 alnar och 3 kvarter, men även 4 alnar och 2 kvarters längder förekommo. I senare tid har man kapat veden i 3 meters
längder.
Så lades veden i hopar, som voro en aln höga och en aln
breda. Dessa s.k. alnlass gjorde kolaren på följande sätt. Han satte
upp fyra stakar, som skulle vara en aln höga ovan marken och
utgöra två par. Avståndet mellan stakarna i varje par var likaledes en aln, medan avståndet mellan paren var cirka tre alnar.
På yttersidan satte han stöd på stakarna, och så var det bara att
lägga i milved, så att den blev liggande mellan stakarna i båda
paren. När han fått dit så mycket ved, att stakarna voro jämn-
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17. Klyp; de två i bakgrunden räknade, varvid
övre slanan dragits ut.
Foto S. Björklund.

bräddade, hade han huggit ett alnlass. Veden blev alltså liggande
i en hop, och på grund därav kunde den inte torka riktigt. Detta
var den huvudsakliga orsaken till att man slutade upp med att
hugga alnlass. Omkring 1890 högg man de sista i socknen.
Även resmilveden lades upp i klyp eller res, i senare tid
också kallat skek. Någon bestämd tid, när man började med att
lägga upp veden i klyp kan ej angivas, men det var troligen på
1870-talet. Är 1878 högg man klyp i Finnmarken. Man säger klip
där, och denna benämning har inkommit från Säfsen, där man
allmänt säger så. I Grangärde-bygden säger man klyp. Uttrycket
res är en aning högtidligare och förekommer bl.a. i skrift.
Den som högg milved och lade upp den i klyp, kallades klyphuggare. Att vara klyphuggare ansågs vara en dålig födkrok,
och en sådan ansågs ha det sämre ställt än andra arbetare. Detta
berodde delvis på att så mycket löst folk, ofta kringstrykande
tiggare, togo klyphuggning några månader för att sedan på nytt
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ge sig ut på vandring. Man hade uttryck som: An ä full ingen
vanli klyphuggare, om man ville framhålla, att någon var en
respektabel person. An svär söm den värsta klyphuggare. Fick en
flicka en fästman, som var fattig, sade man: En tacken klyphuggare. Ha-nt ho kunna fått tag i nå bätter? Om personnamn som
Andersson, Pettersson och Karlsson sade man: Tacka klyphuggarnamn.
Ett klyp skulle av gammalt vara två alnar högt, senare en
meter högt. Klyphuggaren lade upp klypet på så vis, att han lade
milvedlängornas grovändar på varandra, så att de korsade varandra ungefär en decimeter från grovänden. Upptill 19 milvedlängor gingo åt i ett klyp. Antalet berodde givetvis på hur grova
de voro. Var milvedlängan 10 tum och däröver fick klyphuggaren
ett klyp för en länga. Ett sådant klyp kallades klumpklyp eller
klumpklip. Varken för grov eller för smal ved var bra att hugga.
Bäst gick det, om skogen var 3-4 tum grov samt så lång, att
man fick 4-5 milvedlängor av samma träd. Dä va klypskog,
söm hetta dåga dä. Men att få fatt på ett så idealiskt tag eller
klyptag var inte lätt. Än feck full ta dä fula må dä fina. Vid klyphuggningen använde huggaren en liten, lätt och smidig yxa, kallad klypyxa. Ännu i dag säger man om en liten, smidig yxa: Dä
va allt e fin klypyxa.
Det var inte så noga med klyphuggningen förr. Man kapade
milvedlängorna på måfå och höjden på klypet mätte man med
ett provisoriskt alnmärke, eventuellt halvmetersmärke på yxskaftet, såvida man inte högg ättär öga, som man sade. Men senare
blev det mera noga, varför klyphuggaren måste ha ett 3 meters
märkspö försett med ett mått på en meter i rotänden, så att han
kunde mäta ut såväl milvedlängornas längd som klypets höjd.
Dessutom måste klyphuggaren i senare tid göra 1-2 barkränder
efter varje milvedlängas hela längd, så att veden skulle torka
bättre. Förr gjorde man endast cirka 1 1/2 meter långa barkränder i rotklumpen (se s. 106).
Klypen räknades, och klyphuggaren fick betalt efter antalet,
varvid det blev avdrag, om inte klypen höllo måtten. Om
ett större område med flera hundra klyp skulle räknas och den
som räknade dem var ensam, tog han en lagom bred rispa (skogsremsa) i taget, vanligen omkring 10 meter bred. Stodo klypen
glest, kunde han taga bredare rispa. Där han gick fram, drog han,
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för att märka klypen, ut eller reste upp den översta milvedlängan
i varje klyp från 112-1 meter, så att han visste, hur långt han
hade räknat. När han kom till utkanten, d.v.s. dit där klypen
togo slut, vände han om och gick tillbaka, varvid han tog en ny
rispa med sig. Denna gång räknade han klypen fram mot de klyp
han förut märkt. Varje gång han kom mot en utkant, brukade
han skriva upp, hur många klyp han hade, dels för att slippa ha
så stora tal i huvudet och dels för att slippa räkna om mer än
sista rispan, ifall att han händelsevis skulle komma av sig i räkningen. På detta sätt höll han på, tills hela området var räknat.
Det vanligaste var, att den eller de, som huggit klypen, voro
med och hjälpte till, då klypen räknades. Då drog man ut eller
reste upp en milvedlänga i varje klyp, med undantag för något
enstaka klyp, som stod avsides. Klypen räknades högt från ett
till tio. Den som skulle räkna klypen, hade en bok eller ett papper och gjorde där med pennan ett streck för varje tiotal.
Om t.ex. tre klyphuggare höllo på att hugga klyp på samma
skogstrakt, följdes de åt alla tre och hjälpte till med räkningen
av samtliga av dem på denna skogWakt huggna klyp. Härigenom
gick det fort att räkna. De reste en milvedlänga samt ropade
styckantalet högt för varje klyp. Ropningen gick till så, att när
de ropat ut tio klyp, började de om från ett igen. Den, som skulle
räkna klypen, skogvaktaren eller en av honom utsedd person,
gjorde ett streck i boken för varje tiotal, samt såg till att de inte
fuskade, då de räknade. Fusk eller åtminstone försök till fusk
var vanligt, så det gällde att se upp. De kunde stå kvar vid samma
klyp och ropa det två gånger. De kunde, då de gingo eller rättare halvsprungo från klypen, kara omkull den utdragna eller
uppresta milvedlängan och så springa tillbaka dit för att på
nytt ropa klypet. De allra fräckaste sprungo bakom en buske eller
en stor sten och ropade, fastän inget klyp fanns där.

Kolbottnen.
Innan den färdighuggna veden kördes samman, skulle kolbottnen göras i ordning. De redskap, som härvid användes, voro
järnspett, järnhacka, träskovel och rotyxa. Järnspettet var ibland
stålat, så att det skulle stå emot stötar, men oftast var det ostålat,
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alltså rena järnstören. Stålspetten kommo i bruk omkring 1895.
Järnhackan liknade en flåhacka men var mindre. Träskoveln var
järnskodd på nedre kanten. Spadarna kommo i bruk år 1892.
Rotyxan var en vanlig yxa men använd så mycket, att man ej
längre behövde vara så aktsam om den. Med den skulle man
hugga loss stubbar och hugga av spiror (rotgrenar) i jorden. Det
fanns även rotyxor, som voro något längre i eggen än vanliga
yxor, men de användes huvudsakligen, när man skulle bryta åker.
Var det en ny milhävd, där det alltså inte fanns någon gammal kolbotten, måste kolaren lägga till en ny botten. Han måste
då fälla och röja bort all skog, välta undan stenarna samt jämna
till marken. Stubbarna behövde han inte bryta upp, utan han
högg av träden jäms med marken. Det sämsta med en ny botten
var, att det inte fanns något stybbe (stybb) att tillgå, bara jord
och småsten. Vid en del gamla bottnar ser man stora stenrösen,
som grävts upp, då man stybbat med jord. Jorden togs strax på
sidan om bottnen och där uppstodo då djupa gropar. Dessa fingo
namn efter den sida på milan, mittför vilken de lågo. Man talade
sålunda om eldsidgropen, baksidgropen och ändgröppla (ändgroparna).
Ingen omtänksam och försiktig kolare stybbade enligt ordstävet: »En sten ä full tät, ha du sitt hö ha rökt jenom en sten, sa
Lars-Erik, stybba milan med sten». Om det fanns möjlighet, försökte man köra dit stybbe från någon annan förut begagnad botten, åtminstone så pass mycket, att man fick stybbe till själva
milkullen. Hade man kolat några gånger på en botten, så blandade jordstybbet sig med kolavfall från milan samt rester från
det kolade riset, och sedan gick det bättre att kola. Röken trängde
lättare fram genom stybbe, som är porösare än jord. Var stybbet jordblandat, ville det bli för tätt, varför kolaren måste luckra
upp det under kolningen.
Hade kolaren en förut begagnad botten att tillgå, behövde
han endast skotta ut bottnen eller mocka ut bottnen, d.v.s. han
skottade ut stybbet ur bottnen. Härvid måste han se till, att han
inte bröt sönder och förstörde bottenskorpan (se nedan s. 113).
Var bottnen så gammal, att det växte skog på den, måste
kolaren rota ut bottnen. Han röjde då undan både träd, stubbar
och rötter. Stubbarna bröt han upp, högg av rötterna och spirorna med rotyxan och skottade så ut bottnen. Det var det i
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kolbottnen befintliga gamla stybbet han ville åt. Därför kunde
han inte hugga av träden jäms med marken, som han gjorde, när
han lade till en ny botten. Genom att avlägsna stubbar, rötter
och spiror kunde han skotta ut det gamla stybbet från bottnen
och sedan använda det att stybba med. Vid fällningen av den på
bottnen stående skogen gick han tillväga så, att han rothögg skogen, d.v.s. han högg av spirorna (rotgrenarna) på träden, tills träden föllo omkull. På den plats, dit han beräknade, att trädet skulle
falla, lade han en klump på marken. När så trädet föll över klumpen, tjänstgjorde den som brottklump och trädet som lunna
(hävstång), och genom trädets tyngd bröts stubben upp. Genom
denna knepiga anordning bröt trädet alltså upp sin egen stubbe,
som blev stående rätt ut i vädret, och kolaren slapp undan det
besvärliga arbetet att bryta upp stubben. En ur marken uppbruten
stubbe med spiror kallades för en rota.
Den gamla skogen, som de förr kolade av, innehöll mycket
tjära. När tjäran och tjärröken kom i beröring med jorden i kolbottnen, bildades där ett hårt lager, som kallades bottenskorpa
eller bottenkdpa. Kolades många milor på samma botten, blev det
hårda lagret tjockt, och detta var bra, ty om bottenskorpan var
hård, gick kolningen bäst. Bottenskorpan kunde vara flera tum
tjock vid baksidan på milan. Vid eldsidan eller framsidan blev
det ingen eller endast obetydlig skorpa. Kolarna voro rädda om
bottenskorpan. Ja, de voro stolta över den, och fingo de besök,
när de höllo på med att skotta ut en botten, kunde de peka på
det hårda bottenlagret och säga: »Si du, dcka dukti böttnskörpa ä
är. Ho ä hål söm en ugnsäril.»
»Dö ä noga mö böttnanä», sade en gammal kolare. Var det
t.ex. en sten eller en häll i bottnen, »vill int kölninga ta». Det var
nära nog omöjligt att få veden att taga kolning där. Det gick också
dåligt med kolningen på en sandbotten. Sanden rann genom riset
in i veden och hindrade värmen, så att milan ej kolade i bottnen.
Träffade man på ett källdrag, så att kolbottnen blev sur, blev
inte heller kolningen bra. Likaså var det i lös mojord med större
stenar. I lösa och sura bottnar gick 1/4 av vedmassan bort. Om
kolbottnen var lös, kunde kolaren bota bottnen genom att skotta
ut bottnen och täcka hela ytan med ett lager granbark och ovanpå
detta skotta på ett tunt lager stybbe. På torr mark med hård jord,
alvjord blandad med småsten, gick kolningen bäst.
8
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Läggmilan.
Läggm ilbottnen var i det närmaste fyrkantig. En sådan
botten av vanlig storlek var omkring 25 fot ändsefter (på längden)
och 26-27 fot tvärs över vasarna (slanor, som veden skulle vila
på, så att den ej låg på marken utan så att det blev luftrum och
drag under milan vid kolningen). Innan kolaren började skotta
ut en läggmilbotten, drog han två streck eller ränder tvärs över
bottnen, ett från baksidans vänstra hörn till framsidans högra
hörn och ett från baksidans högra hörn till framsidans vänstra
hörn. Dessa två streck, som korsade varandra i mitten av bottnen,
delade upp bottnen i fyra rutor. Genom att från var och en av
dessa rutor skotta ut stybbet mot kanten fick kolaren stybbet
jämnt fördelat på alla fyra sidorna. Andra kolare återigen ville
inte ha stybbet fördelat på alla fyra sidorna. De skottade ut det
på bottnen befintliga stybbet åt ändsidorna, varifrån de sedan,
vid milans stybbning, skottade upp det på kullen och brynen. För
att få stybbet jämnt fördelat på de två ändsidorna delade de bottnen mitt itu genom att draga ett streck eller en fåra från mitten
av baksidan till mitten av framsidan.
När läggmilbottnen var utskottad, lade kolaren ut några
vasar — i regel fyra — i bredd, med lika långt avstånd mellan
var och en. För att få medlut på veden vände han vasarnas grovändar mot bottnens eller milans baksida. På milans framsida,
den s.k. eldsidan (den sida där milan skall tändas) slog kolaren
ned två pålar så att de nådde cirka 1 1/2 meter över marken. Dessa
pålar kallades eldsidstakar, och de voro i regel så djupt nedslagna i
marken, att de ej behövde stöttas.
Ink ör nin g. När bråtarna voro upphuggna och kolbottnen var i ordning, skulle man köra in milan eller åka in milan.
Man säger: »Ja åtog mäj inåkninga. Ja had fri inkörning.»
Bakom milans baksida lade kolaren ut två grövre slanor, s.k.
körlängor, körslanor. De skulle ligga utåt från milan räknat.
Körlängorna brukade vara 6-8 tum i diameter. Det var bra med
grova körlängor, så att lasset blev att hänga, d.v.s. kom att vila
på körlängan. Inköraren kunde då lätt få undan drögen utan att
veden följde med. Voro de mycket grova, brukade inköraren lägga
en smalare slana framför dem, så att inte kröken på drögen skulle
taga i.
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På dessa körlängor skulle inköraren eller inåkaren (körkarlen, som kör in veden) avlämna veden. Platsen, där körlängorna
lågo, kallades vältbacken, och man såg helst, att marken där
lutade åt milan till, så att man fick medlut på veden. Inkörningen
försiggick med drög, även kallad stockdrög eller släpdrög.
Drögen, som var ett släpkördon, tillverkade körkarlen själv.
Han letade först två björkstammar av 6-7 tums diameter och
med självväxta krök eller horn. Det kunde många gånger vara
rätt så besvärligt att finna två sådana till medar lämpliga björkstammar. Därför ställde också en omtänksam körkarl så, att
han hade medar på lager. Allt virke i skogen, som lämpade sig
till ämnesved, tog han hem, ty i en välförsedd gård skulle det
finnas ämnesved av alla tänkbara slag.
Körkarlen tog de utsedda björkstammarna på axeln och bar
dem hem. I regel tog han vedboden eller vedbodbacken till arbetsplats. De verktyg han använde voro yxa, såg, navare eller borr
samt stämjärn. Av medämnena täljde han med yxan till ett
par medar. De färdiga medarna voro litet avtäljda på kröken
men i övrigt runda. De hade en grovlek av 5-6 tum och voro
cirka 5 1/2 fot långa. I nedre änden på hornen eller kröken tog
han, från utsidan till insidan, upp två cirka 1 1/4 tum breda och
4 1/2 tum långa tapphål, ett i vardera meden, i vilka framslån
eller slån skulle sitta. Dessa fingo ej placeras var som helst på
kröken, utan hålens nedre kant skulle befinna sig i jämnhöjd med
medens övre sida. Denna regel gällde för alla kördoningar.
Så täljde körkarlen till två knän, två träklossar — efter gammalt gjorda av självväxta björkvedkrök — av ungefär 20 tums
längd och 6 tums höjd samt av samma bredd som medarna. På
mitten av vardera knäet tog han upp ett tapphål av cirka 1 5/8
tums bredd och 5 1/4 tums längd. I dessa tapphål skulle banken
sitta. Körkarlen satte därpå fast ett knä på mitten av vardera
meden. Mitten togs från medarnas bakre ände till första begynnelsen av hornet eller kröket och räknades alltså ej efter hela
medens längd. Varje knä fastsattes så, att körkarlen med en 1 112
tums navare borrade två hål genom knäet och meden. Hålen voro
belägna cirka 4 tum från knäets båda ändar. Igenom hålen slog
han så två dymlingar gjorda av trånväxt gran. Denna är stark till
ämnesved och benämnes därför också starkgran.
Körkarlen täljde så till framslån och banken. Såväl knäet
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som framslån och banken gjorde han av björk. Framslån blev
cirka 1 tum tjock, 5 1/2 tum bred och 2 fot lång mellan medarna,
alltså utom de för tapphålen avsedda ändarna. Dessa ändar
täljde han av litet, så att slån fick en för tapphålen avsedd axel.
Dock var det endast på översidan samt på kanterna av slån han
täljde. Slåns undersida fick vara otäljd, ty om han täljde av där,
blev slån försvagad. Vid hård påfrestning under körning hade slån
då lätt för att spricka från undersidans axelkant in mot mitten.
Körkarlen gjorde banken 1 1/2 tum tjock, 6 tum bred och 28
tum lång mellan knäna, alltså de för tapphålen avsedda ändarna
ej medräknade. Han lade så ena 'meden på kant och drev in framslån och banken i för dem avsedda tapphål. Den andra meden
lyfte han upp på framslån och banken samt slog ned den, så att
framslåns och bankens avtappade delar trängde in i tapphålen.
Med en 3/4 tum grov navare borrade han sedan upp hål igenom
medarna och tapparna samt slog dymlingar i hålen.
Ungefär 2 tum från vardera meden slog körkarlen från bankens översida in en märla av järn, som han nådade (böjde märlans ändar runt och slog in dem i träet) på bankens undersida.
I vardera märlan satt en länk av järn i form av en rund ögla,
som tjänstgjorde som kedje- eller kättingfäste.
På mitten av framslån spikades två järn fast omkring 4
tum från varandra. Bäst var det om järnen gingo runt framslån, men ibland började järnen på slåns översida och gingo
runt slåns yttre kant samt ned på slåns undersida. Järnen skulle
på slåns yttre kant gå ut så, att det uppstod två cirka 112 tum
stora hål eller tomrum mellan järnen och slån. I dessa hål stuekos ändarna på slädvidjan eller vid jan in. Vid jan var, kan man
säga, en mycket stor, kraftig märla, vars skänklar på mitten böjdes utåt och det var dessa utåt böjda skänklar man satte fast vid
de på slån fastspikade järnen.
Drögen var nu färdig, och körkarlen kunde börja inkörningen. Han körde fram till ett milvedlass, lyfte upp milvedlängornas grovändar på drögen, lade de i kedje- eller kättingfästena fastsatta kedjorna över och runt veden, stack i en sprint
i kedjorna och så gick färden fram mot vältplatsen. Där körde
han upp på körlängorna med lasset, drog ur sprinten och kastade
kedjorna åt sidan samt smackade åt hästen, så att den drog iväg
med drögen, varvid veden blev kvar på vältplatsen.
Genom mycken körning brukade drögens medar bliva starkt
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slitna. Då måste körkarlen andera dem. Han täljde till två träbitar s.k. anderningar, som motsvarade de avslitna styckena. Dessa
träbitar satte han sedan fast under medarna. Detta tillgick så, att
han borrade hål genom medarna och träbitarna samt slog i dymlingar. Man kan med andra ord säga, att körkarlen sulade
medarna.
Var milveden dåligt kvistad, så att inköraren och vältarna
gjorde illa sina händer, sade de många fula ord om den som
huggit veden. »Milven ä 86 kvistu, s'ö an liknar e sugga undä
bukän, sa Hermansson.» Om milveden var mycket dåligt kvistad,
så att inköraren kanske blev tvungen att kvista om somliga milvedlängor, kunde man på långt avstånd höra, hur han läste Kull
Pelles fader vår, d.v.s. han svor högt och rent, så att det ekade i
bergen. Han riktigt ropade ut ederna.
Om man kapade av ett lass läggmilved i meterlängder blev
det omkring 3/4 kubikmeter. Det gick åt 160-225 sådana lass i
en medelstor läggmila. En sådan mila borde innehålla 125-150
kubikmeter ved.
Skulle inkörningen gå för fullt, måste det vara två man att
taga emot, hålla undan och välta in veden. De kallades vältare.
Veden lade de först mot eldsidstakarna och uppöver där, så att
de fingo in rätta lutningen på milkullen. De sågo då till, att det
från eldsidan uppöver kullen och brynet blev ett lager smalare
(grannare) ved, s.k. sm,åved, ty då gick kolningen bättre.
För att vara säkra på att eldsidstakarna ej skulle brytas utåt,
brukade vältarna fästa dem med två omkring 3-6 fot långa
okvistade vidjor, en vidja för varje stake. De vredo vidjan i grovänden, böjde den runt till en ögla lagom stor för eldsidstaken
och tvinnade fast vidjans grovände, så att öglan ej kunde gå upp.
När de vältat in ved till en höjd av ungefär 3-4 fot, trädde de
vidjans ögla på eldsidstaken och lade vidjan ovanpå veden. De
vältade så dit ved ovanpå vidjan. Härigenom låstes vidjan fast,
och eldsidstaken satt nu säkert.
När veden började fylla ut eller täcka hela kolbottenytan,
måste de taga itu med att timra väggen. Milans baksida (mitt
emot eldsidan) skulle nämligen stå rätt upp som en vägg, och
för att detta skulle vara möjligt, måste man timra. Timringen
tillgick så, att man högg i fästpinnar eller väggpinnar. En fästpinne var en pinne eller käpp, som var omkring 3 fot lång. Den
skulle ligga tvärs över milveden, och för att den skulle ligga sta-
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digt, högg man ur hak eller urskålningar ur de milvedlängor, som
fästpinnen skulle vila på. Den ände av fästpinnen, som stack ut
utanför veden i väggen, kallades knutskalle. Två fästpinnar lades
i för varje varv och placerades ungefär 3 fot från vardera änden
av veden. När man såg, att fästpinnarna lågo eller vilade jämnt,
lade man på så många jämngrova milvedlängor, att de täckte
fästpinnarna. Ett sådant varv kallades pinnvarv. En stadig milvedlänga framför änden på pinnarna, in mot vedmassan till,
kallades för pinnstånd. Den yttersta milvedlängan, som borde
vara minst lika kraftig som pinnståndet, kallades för väggstock.
Den understa väggstocken i en läggmila, som vilade direkt på
vasarna, hette haren eller fotstocken, och den var nedhuggen i
vasarna, så att den låg stadigt. När ett pinnvarv var klart, började man med ett nytt. På detta sätt förfors ända tills pinnbänken,
som väggen eller vedkistan kallades, var färdig. I en stor läggmila
brukade det vara 12-18 väggstockar.
För att vara säker på att väggen inte skulle falla ned, brukade man stötta den. Det var riskfullt att arbeta med milan med
väggen ostöttad eller dåligt stöttad, ty ramlade väggen (milan slog
ryggen i backen), kunde det hända en olycka. Hampus Jan Petter
Ersson från Sunnansjö var på Låsberget och kolade. Han hade
stöttat läggmilväggen för dåligt, och bäst han höll på med att
välta in veden, rasade väggen. Vedmassan föll över honom och
klämde ihjäl honom. Detta hände förmodligen år 1898.
Givetvis måste veden i milan öka i samma takt som väggen.
Genom att vända milvedlängornas grovändar åt olika håll samt
se till, att vedändarna blevo lika långa, fingo vältarna ordning
och rättning på veden. Den grova veden försökte de få på ett
ställe i mitten av milan. Även tve- och trekabbarna lade de in
där. Erfarenheten hade lärt kolarna, att den grova veden måste
ligga på ett ställe för att bliva genomkolad. Det bästa stället hade
man funnit vara i mitten av milan, strax innanför pinnbänken.
Lade man en grov milvedlänga i lag med den smala veden, då
kolade den smala veden ut, medan den grova klumpen endast
blev brunbränd eller möjligen halvkolad.
Vältarna fingo akta sig för att lägga två milvedlängor en
bit isär och sedan en grov milvedlänga över dem, ty då uppstod
ett skarv, och i detta trängde under kolningen den grövre milvedlängan ned och sprängde isär veden. Många sådana sprängbänkar,
som de kallades, kunde förskjuta (skjuta stad) hela milan.
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För att lättare orka välta veden hade vältarna två slanor,
s.k. vältslanor, som gingo från vältplatsen upp på pinnbänken.
Tack vare dessa vältslanor kunde de rulla veden in på pinnbänken och milan. Var det någon grov och tung milvedlänga, som
var besvärlig att få upp, fingo de bjuda henne bröstet, d.v.s. de
satte bröstet emot längan, ty då orkade de mera.
När milan blev högre, måste vältarna ha två trappor,1 en i
vardera änden på väggen. Till vardera trappan togo de en mindre
stock på cirka 13 fots längd. Stocken spetsade de i ena änden och
höggo så hak eller fördjupningar utefter hela stockens längd med
ett avstånd av cirka 10 tum mellan vart och ett hak. De satte så
in stocken mellan väggstockarna, så att de urhuggna haken vette
uppåt, medan stockens andra ände vilade mot marken. Genom att
stiga i stockens hak kunde de komma upp och ned, och de hade
alltså gjort sig en enkel trappa. Sedan de gjort ännu en trappa,
så att de hade var sin, var det bara att flytta upp trapporna och
vältslanorna, allteftersom milan blev högre.
När invältningen av veden fortskridit så långt, att väggen
var färdig, lade vältarna på den översta väggstocken i regel tre
mindre väggstockar på varandra med lutning inåt milan. Dessa
mindre väggstockar kallades brynlängor. För att brynlängorna
skulle ligga säkert kunde man stötta eller kila den understa
genom att sticka ned två störar eller käppar i pinnbänken. Somliga slogo i två ungefär 4 tum långa kilar — en i vardera änden —
i översta väggstocken och vardera brynlängan utom den översta,
så att brynlängorna vilade mot dessa kilar.
Högsta punkten på läggmilan kallades brynen. Platsen mellan eldsidan och brynet hette kullen. Eldsidan sträckte sig från
övre änden på eldsidstakarna ned mot marken. Höjden på en
medelstor läggmila var vid eldsidan 5 fot. Från mitten av vedmassan, d.v.s. kullen, ned mot bottnen var det 10 fot och från
högsta punkten eller brynet ned mot bottnen 13 fot.
Om milan blev för spetsig uppe på brynet, hette det, att
milan var brynvass. Räckte veden ej till, utan milan blev för låg
i brynet, då sade man, att milan var slyaxlad. Blev milan ändå
lägre i brynet, sade man, att det bara blev en pannkaka eller en
pannkaksmila.
Om två man vältade in veden och inkörarna voro två samt
körde med två hästar, kunde läggmilan bliva färdig på två dagar,
1 Se

teckning s. 131.
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18. Riskniv, riskrok, Telningberg. Gun Björklund.

om det var kort körväg samt god terräng. Det kunde då hända,
att inkörarna körde fram så mycket ved, att vältbacken blev full
och vältarna, som skulle hålla undan veden, ej hunno med detta.
Inkörarna brukade då säga: »Vi körde ner dem» eller »de vart
vedvräkta». Voro inkörarna två och körde med två hästar, voro de
ej sällan far och son. Var sonen ung, blev det för drygt för honom
att lassa veden på drögen. Fadern lassade därför på drögen, och
sonen fick köra fram den. Under det pojken for fram till vältbacken med lasset, lassade fadern på den andra drögen och for
så pojken till mötes. Då de möttes, bytte de hästar, och på så vis
fick pojken endast köra. Detta kallades att köra mothäst.
Då inköraren kört in veden, hette det, att milan var inkörd.
När all ved var inlagd i milan, sade man, att milan var vedfärdig
eller milan var inne. Det förekom, att om det blev kolved över,
då man kört in milorna, man körde fram veden och lade den
bredvid den närmaste bottnen. När man så kolat och rivit ut den
första milan, välte eventuellt reste man in en ny mila i samma
botten. Denna nya mila kallades för eftermila.
Kolaren skulle nu risa mila n. Riset fick han genom att
hugga ned granar och kvista dem. Skulle han vara aktsam om
skogen, tog han riset med en riskniv. Den tillverkade han själv
genom att spika fast låret på en lie i grovänden på en stång.
Med denna stång hackade han så av eller ryckte ned granriset
från granarna. Körde han fram riset på en drög, gick det åt fem
lass ris till varje mila. Men fanns det granar alldeles i närheten
av kolbottnen, brukade han bära fram riset. Med hjälp av en riskylla kunde han taga stora bördor. En riskylla gjordes på följande
sätt. Man högg en granstör cirka 2 alnar lång och 1-1 1/2 tum
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19. Riskylla (utan ris, med första risuppläggningen, fullklädd och buren).
S. Björklund.

199
4

14 fot

20. Ostybbad mila. S. Björklund.
1.
2.
3.
4.

Kulle.
Bryn.
Pinnstånd.
Pinnvarv.

5. Knutskallar.
a. Detalj av framstake o. vidja.
b. Detsamma sett ovanifrån.

i diameter. Vidare högg man en kil ungefär 1 fot lång, 1 1/2 tum
bred och 1/2 tum tjock på mitten. Den vässades något i smaländen.
Omkring 1/2 fot från granstörens grovände högg man yxan rätt
igenom stören och drev så ned kilen i yxhugget, tills den gick rätt
igenom granstören samt så långt ut på störens andra sida, att stören satt mitt på kilen. Granstören spetsades i smaländen och
riskyllan var så färdig. Då man skulle bära ris med kyllan, trädde
man granriskvistarna över störens spetsade smalände och lät dem
falla ned mot kilen. Alla grovändar vände man åt samma sida,
men lade riset i kors, så att man fick en jämn börda.
Om kolaren skulle ha riset, framkört, gjorde inköraren detta,
då han kört in milveden. För att få riset att ligga kvar på drögen, högg inköraren tre stycken cirka 10 fot långa granbuskar,
som han lade på drögen till underlag för riset. Buskarna lade han
så, att deras grovändar vilade på framslån. På dessa buskar lade
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21. Ost ybbad liggmila, A. framsida, B. baksida. S. Björklund.
Vases ände.
Fotstock 1. hare.
Fästpinnes ände.
4 a. Tre brynlängor.
b. Pinnbänk.
5. Eldsida 1. framsida.

Eldsidstakar.
Vidjor, vridna runt stakarna o. med fria ändarna
instuckna i milveden.
Kulle.
Bryn.

han så riskvistarna, och när han tyckte, att han hade nog för ett
lass, lyfte han upp kedjorna och hakade samman dem över rishopen. Så stack han in en vrede (stör, använd som spett) under
kedjan, tills denna befann sig på vredens mitt. Då fattade han
tag uti vredens båda ändar och snodde den runt. Härvid tvinnades kedjan, och riset pressades samman. När han ansåg, att
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det var nog hårt tilldraget, låste han vreden. Detta tillgick så, att
han stack en käpp snett ned i rislasset, varvid han såg till, att
käppen räckte upp över vredens ena ände och på så vis hindrade den från att sno upp igen.
,Kolaren började risningen på eldsidan (framsidan) och fortsatte över kullen upp på brynet. Så risade han baksidan från
översta väggstocken upp mot brynet. Läggmilans ändsidor och
vägg risades ej. Risningen skedde nedifrån och uppåt i tur och
ordning. Kolaren såg till att riset föll tätt, så att det täckte milan
som en matta. Uppe på brynet, där risningen från kullen och från
baksidan möttes, var det noga med att få riset att hålla ihop. Om
det under kolningen drogs isär där uppe, sköt milan brynbänk.
Därigenom kom stybbet att ligga direkt på veden och följden var,
att milan blev skötsam (svårskött) och så blev det brandar. Skarvet på brynet risade kolaren igen med smala och mjuka riskvistar,
som stuckos in på tvären från olika håll kors och tvärs.
Det lager av ris, varmed milan risades, skulle vara så tjockt,
att man ej fick känna, att det var ved inunder, när man gick på
riset. Andra säga: »Dö skä var sö tjöckt mä ris, att öm kölaren
kaster ikull sej baklänges öppa på mila, får an inte känn ven». Det
yviga, tjocka riset var bäst. Hade man tunt, glest ris, s.k. skallerris, gick det åt 6-7 lass till en mila i stället för vanligen 5.
Kolaren började st y bbnin gen vid milans ena ändsida.
Var det två som stybbade, togo de var sin ändsida. Först kastade
kolaren med stybbesskoveln från ändgropen upp en stybbdriva på
kullen, nedifrån eldsidan ända upp mot brynet. Det låg beräkning
bakom detta, ty om han sparade med att kasta upp kull- och
brynstybbet till längre fram, då fick han kasta högre, eftersom
ändgropen blev djupare och djupare. Kolaren satte så upp två
ändstolpar. De skulle vara litet högre än milan, och han placerade
dem cirka tre fot innanför milans respektive bak- och framsida
samt ungefär 15 tum utanför veden i milans ändsida. Blev det
fråga om att skilja ändstolparna åt, kallades den ändstolpe, som
stod närmast baksidan, bakersta ändstolpen och den som stod
närmast eldsidan för eldsidstolpen.
Innanför och emot dessa ändstolpar lade kolaren långa
stänger, s.k. ändrodor, vilka skulle vara så långa, att de gingo ut
minst 16 tum utanför milans bak- och framsida'. Vid inläggandet
av rodorna, vilka skulle ligga på varandra, såg kolaren till, att

125
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han fick alla rotändar vända mot milans baksida. Genom att
lägga rodorna så, fick han lutning på dem, och härigenom hade
han utsikt att, när han kom i jämnhöjd med veden i milan, ha
uppnått samma lutning som milan hade, vilket var önskvärt. Om
inte ändrodornas grovändar åstadkom nog lutning, kunde han
avhjälpa detta genom att lägga en sten eller träkloss emellan. Vid
väggen eller baksidan drog kolaren ut var tredje ändroda ett
stycke utanför de andra. Härigenom fick han trappsteg, med hjälp
av vilka han lätt och ledigt kunde taga sig upp och ned på milan.
I nedre änden på ändstolparna hade kolaren huggit ur ett
hak, som gick vågrätt in och sedan sakta smalnade av uppåt.
Den nedersta rodan lades in i dessa hak. Nästa roda lades ovanpå
den nedersta rodan o.s.v. På så vis höllo rodorna stolparna säkert
kvar. Ändstolparna skulle nämligen stöttas mycket bastant, och
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vid stark stöttning var det risk för att de skulle kunna pressas
uppåt. Detta förhindrades genom ovan beskrivna hak.
Den nedersta stöttan (stödet) mot ändstolpen satte kolaren
dit, så fort han rest stolpen. De övriga stöttorna satte han dit i
samma takt som ändrodorna stego i höjden. övre änden på stöttorna saxade han ur litet (kloade), så att stöttorna vilade säkrare emot stolpen. Stöttan skulle ha säkert fäste mot marken.
Detta ordnade kolaren med s.k. stödstdnd, stödställ. Han grävde
ur en liten fördjupning i marken och satte dit en flat sten. Stenen
satte han på kant, och så satte han stöttan emot denna sten och
mot stolpen. För att få stödståndet ännu säkrare kunde han ibland
även lägga en sten under stöttan i fördjupningen.
Där stöttan vilade mot stolpen, brukade kolaren tälja två
spänor, hdnkar och vika ut dem över saxningen i stöttan. Uppifrån och nedåt högg han med ett svagt hugg in yxan i stolpen
och bröt så utåt. Härvid vek spänan sig utåt, och sedan han tagit
undan yxan samt fyllt och packat till med stybbe mellan spånan
och stolpen, förblev spånan stående utåtvikt och hindrade på så
vis stöttan att glida uppåt. Han högg två sådana spånor för varje
stötta. Det skulle vara en spåna för vart och ett av de två hörn,
som uppstod, när han saxade ur stöttan. Ibland har det hänt, att
när milan slagit, ha stöttorna ramlat ned och kolaren har måst ge
sig av efter hjälp. Därför kallas dessa spånor för grcitspänor, gröthankar.
Andra kolare brukade slå in en kil i stolpen och sätta stöttan emot denna kil. I senare tid har man spikat fast stöttorna.
Stöttorna voro av olika längd. Den nedersta var ej längre än
5 fot men de andra blevo längre undan för undan och den översta
och längsta stöttan var 18-24 fot lång. De placerades så, att de
togo emot även från sidorna, för att stolpen ej skulle kunna
rubbas ur sitt läge. Nedersta och översta stöttan skulle stå rätt
ut, så vågrätt som möjligt.
Avståndet mellan ändrodorna och vedändarna borde vara
10-12 tum. Här skottade kolaren i stybbe och packade till, allteftersom han lade dit ändrodor. På de ställen, där det var skarv
eller öppningar mellan milvedlängorna, stack han i en eller flera
granriskvistar, så att stybbet inte skulle tränga in i milveden. I
övre hörnet mot milans baksida var det besvärligt att få in stybbet, varför man kallade denna plats för hundkammaren. För att
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få stybbet att stanna kvar där, brukade man resa upp en grövre
klump — eventuellt två smala — för att hålla kvar stybbet innanför ändrodorna. Den klumpen kallades hundkammarklump. En"
stadig stötta hindrade den från att falla utåt.
Kolaren fortsatte med att sätta i ändrodor och skotta in
stybbe, tills han kom i jämnhöjd med milan. Därigenom blev ändgropen djupare och djupare, och i övre änden på denna blev det
trångt och besvärligt att stå och kasta upp stybbet innanför ändrodorna. På en någorlunda stor mila var det 15 fot och däröver
från ändgropens botten upp till översta rodorna. Var det någon,
som ej orkade kasta upp stybbet, så att det föll innanför rodorna,
utan stybbet kom ned tillbaka, sade man, att han brände vägglöss.
Uttrycket var en erinran om ett radikalmedel mot vägglöss, som
bestod i att kasta kokhett vatten på väggar och tak i rummet, för
att på så vis genom skållning bliva kvitt ohyran. Var den som
kastade vattnet ej försiktig, kunde han eller hon få det heta vattnet över huvudet.
Stybbet kastade kolaren upp med den järnskodda skoveln,
som under den tid den användes till detta arbete kallades stgbbesskovel. Det var en viss konst att kasta upp stybbe. Det skulle nämligen kastas så, att det kom i en but eller klunga och inte så, att
det spred sig över en större yta. Denna konst kunde endast läras
genom övning.
När båda ändsidorna voro färdigstybbade, tog kolaren itu
med att stybba baksidan eller väggen. Ungefär 3 fot från ändarna
och cirka 17 tum från milans baksida satte han två s.k. baksidstolpar eller väggstolpar. Innanför dessa lade han stänger, som
voro något grövre än ändrodorna och kallades block. Han högg
ut hak ur baksidstolparna, som nedersta blocket fick vila uti, och
så stöttade han stolparna lika som ändstolparna. De stöttor, som
höllo väggen och vilka man satt dit, när man vältat in milan,
fingo i regel sitta kvar. Man stybbade in stöttorna, då man inte
vågade taga undan dem.
Mellan vart och ett block placerade kolaren en sten eller en
träkloss, mitt framför vardera baksidstolpen. Om det fanns stenar att tillgå, lade kolaren helst dit sådana. Han ville ogärna ha
träklossar mellan blocken, ty om värmen gick ut i väggen, brunno
träklossarna upp, och blocken föllo då ned. Stenen eller träklossen
skulle vara av den storleken, att avstånden mellan blocken blev

128
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ungefär 4 tum. Det måste vara mellanrum mellan blocken, för
att kolaren skulle kunna sticka upp små draghål under kolningen.
Blocken skulle täcka avståndet mellan ändrodorna. Var något av
blocken för kort, måste kolaren skarva det. Tomrummet mellan
blocken och väggen skulle fyllas med stybbe. Längs väggens nedre
sida och ett stycke uppöver brukade kolaren fota stybbet. Han
tog då — innan han ännu satt dit några block — stybbet på
stybbesskoveln och lade dit det samt packade till med stybbesskovelns flatsida. När han kom högre upp med stybbningen, måste
han kasta upp stybbet. Han satte då dit blocken i tur och ordning,
allt eftersom stybbningen steg i höjden.
' Stybbningen av eld- eller framsidan tillgick på samma sätt
som stybbningen av baksidan. Dock kallades stolparna, mot vilka
blocken vilade, eldsidstolpar.
Från alla sidor hade kolaren kastat upp stybbe på kullen
och brynet. Nu gick han upp på milan och karade omkring (d.v.s.
han stack ned stybbesskoveln i stybbesdrivorna och sköt eller drog
omkring stybbet) samt fördelade det uppkastade stybbespartiet
över milans hela övre yta. Han såg till att stybbet blev skoveldjupt (ungefär fotsdjupt), och räckte inte stybbet till, fick han
gå ned och kasta upp mera. Hade man för tunt stybbeslager på
milan, gick värmen för fort ned på djupet, vilket hade till följd,
att veden ej hann bliva genomkolad. Utom det stybbe, som gick
åt för stybbningen av kullen och brynet, skulle kolaren uppe på
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24. Baksida au läggmila. S. Björklund.

brynet ha två mindre stybbeshopar i reserv. Dessa hopar, som
kallades vaktstybbesho par, placerade kolaren så, att han fick en
vid vardera av brynets ändsidor. Vaktstybbeshoparna innehöllo
vaktstybbe. Detta skulle kolaren ha att taga av, om det blev något
fel med milan, t.ex. gick upp en smält (tomrum i milans kolmassa, som uppstått genom att luft kommit in i milan och kolen
börjat glöda och förtäras. Se mera härom s. 137.) Denna smält
skulle fyllas med ved, täckas med ris och därpå stybbas över.
Somliga kolare hade vaktstybbeshoparna på marken intill milan,
men om det blev något fel med milan, så att de behövde stybbe,
då måste de först kasta upp stybbet på milan.
Till en läggmila gick det åt 40-45 rodor i vardera änden,
20-24 block i baksidan eller väggen och 7-8 block i eld- eller
framsidan. Då milan var inkörd, risad, stybbad och färdig att
tända, hette det, att milan var ingjord.
För att få kolningen klar till jul, var det brukligt att tända
milorn a i första hälften av november månad. Alla kolare försökte undvika att smutsiga och sotiga tillbringa julen i kolkojan.
Den mila, som måste passas och vaktas under julhelgen, kallades
julgris eller julsugga. Eventuella eftermilor (se s. 120) brukade
man kola efter julhelgen.
Av gammalt ansågs kolningen gå bättre, om man tände milan
på ny. Varför är ovisst, men kanske berodde det på, att man då
hade utsikt få fullmåne, tills man skulle riva ut, vilket var synnerligen önskvärt.
9
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25. Tvärsnitt av mila. S. Björklund.
Eldsidstolpe.
Ris.
Stybb.
Rum för milans ved.
Bakre ändstolpe.
Stybbesgrop.

Milbotten.
Stöd.
Detalj av stöd mot stolpe,
a) gråthånk.
Detalj av stöd mot a) stödstånd 1. stödställ.

Vid tändningen av milan gingo kolarna tillväga på olika vis.
De flesta tände i en av eldsidans ändkanter, antingen i övre
änden, mitt på eller också i nedre änden av kanten. I samtliga
fall gällde det att draga värmen över till eldsidans motsatta
ändkant, där också draghålet var beläget. Några tände mitt på
eldsidan, antingen upptill eller också under, och dessa drogo värmen ut mot båda ändkanterna.
Ämnade kolaren tända mitt på eldsidans ändkant, gjorde han
vid stybbningen av eldsidan i vardera ändkanten ett s.k. tändhål.
Han högg av ändarna på några milvedlängor, så att han fick ett
litet hål in i veden. Utanför detta hål, i stybbet alltså, placerade
han tre flata stenar, s.k. tändhålsstenar. Två av stenarna lade han
på kant och den tredje stenen ovanpå dessa. Två sådana tändhål, ett vid vardera ändkanten, måste han ha. Han kunde då
tända i vilket hål han ville, medan det motsatta hålet fick tjäna
som draghål. Brukligt var att tända i det hål, som låg mot vindsidan, ty blåste det medvind i draghålet, kunde det bliva svårt
att få värmen att gå därifrån. Värmen går nämligen inte undan
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från den sida, som vinden ligger på, ty i en mila går värmen
emot vinden.
I tändhålet stoppade kolaren in en del torr ved samt tände
på. Allteftersom veden brann, plockade han in mera ved, tills han
hörde, att det började knastra och brinna i milveden. Det brukade taga 2-3 timmar, innan milan tände. Då skottade kolaren
igen tändhålet med stybbe samt packade till, så att det blev tätt.
Det var inte bra att elda för hårt i tändhålet, ty då kunde
värmen gå ned till foten (milans undre kant; i detta fall eldsidans
undre kant) och milan kunde börja slå. Om en mila började slå
strax efter tändningen, brukade den slå ända tills den ändgått
(kolat ut mot draghålet). Att en mila slog, berodde på gasbildningar inom milan. När trycket i dessa gasbildningar blev för
stark, uppstod explosioner, och det var detta, som kallades att
milan slog. Kolgasen pressade sig ut, kastande undan stybbe
och ris. Ja, det har hänt, att om ändar och vägg ej varit nog

132

7

5

27. Plan av utriven mila med kolhög. S. Björklund.
A.
B.
1.
2.
3.
4.

Eldsida.
Baksida.
Hög av stybb.
Kolbotten.
Skyve.
Hög av kol.

5. Halvklovor, nedslagna i marken.
6. Block.
7. Stöttor.
5-7. Kolgård.

starkt stöttade, någon av dem ramlat omkull för ett kraftigt slag.
Milan sög till sig röken, så att det inte ens dammade ur den, strax
innan den slog. När milan slog, flåsade hon till. I vanliga fall slog
en läggmila ej mera än en gång.
Om det blåste hårt och kolaren var övertygad om att milan
skulle slå, kunde han, för att förhindra att milan slog, taga upp
två s.k. skovelgluggar, en i vardera ändhörnet uppe på brynet,
där milan var högst. En skovelglugg var en glugg eller öppning
i stybbet, cirka 20 tum i kvadrat, som kolaren gjorde genom att
med skoveln skotta undan stybbet så, att bara riset kom fram.
Vid stark blåst slog milan hårdare än annars, och det var närmast en nödfallsåtgärd, att han tog upp dessa draghål. Man ville
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28. Leiggmilskara, rökstickspö, rökstickkåpp och fyllstör. S. Björklund.

nämligen inte gärna taga upp sådana skovelgluggar på milan.
»Dei tappa d ho hetn så ho vart jussilm duvn &tår.» (Det tappade
av hettan, så att milan blev vad man sade »duven».)
Tände kolaren milan mitt under eldsidan, gjorde han en
liten fördjupning i bottnen under veden så pass stor, att han
kunde lägga dit ett mindre vedfång. På eldsidan mitt över fördjupningen skottade han därpå undan stybbet, så att det blev
bara ett tunt lager kvar. Så tände han på det ditlagda vedfånget
och matade på med mera ved, allteftersom det brann ut. När det
brunnit 2-3 timmar, skottade han igen tändhålet med stybbe.
Då sprakade och brann det i milveden, och röken steg upp genom
stybbet i det uppskottade draghålet på eldsidan. När röken började
bli blå, skottade kolaren igen draghålet.
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K olnin ge n. Då milan tänt och kolaren skottat igen
tändhålet i eldsidans ändkant, tog han efter eldsidans övre kant
med ett rökstickspö (ett 7-10 fot långt spö, spetsat i ena
änden) upp några rökstick (små hål, draghål, genom stybbet in
till veden). I tur och ordning som värmen kom fram till dessa
rökstick, karade kolaren igen dem och gjorde nya längre bort.
Så höll han på, tills värmen kom fram till draghålet. Det brukade dröja ungefär ett dygn och gick alltså rätt fort, men så sade
man också: »Dö geck nästan mö lögvarma (lågande eld), så dä
hördes hur dä braka i ett». När värmen hade nått draghålet, hette
det, att milan hade ändgdtt. Kolaren skottade då genast igen detta
hål. Under tiden hade stybbet börjat sjunka ned litet utefter eldsidans övre kant, och då visste han, att milan börjat taga kolning. Hade kolaren tänt milan på eldsidans mitt, gjorde han rökstick utefter eldsidans övre kant i riktning mot båda ändarna,
tills milan ändgått.
Nu skulle värmen flyttas (elden ledas) upp på kullen. Då
gick kolaren upp på milan och skottade upp en långsträckt fåra
eller rand i stybbet, en s.k. rök f dra eller rökrand. Denna gjorde
han vågrätt över milan från ändsida till ändsida. Så snart värmen nått rökfåran, skottade kolaren igen denna och tog upp
en ny fåra högre upp. Somliga kolare gjorde inga rökfåror
utan stuck° upp milan med rökstickspöet och läto den siktröka (röken blir siktad, d.v.s. den kan endast strila fram genom
de med rökstickspöet upptagna röksticken). Efter några dagar
hade värmen dragit sig upp på kullen. Dock inte all värme, ty
kolningen fotsatte på djupet vid eldsidan, ända tills den sidan
kolat ned. När eldsidan kolat ned, hette det, att milan hade fotgått, milan hade tagit botten eller milan hade tagit foten. Om
milan inte ville taga botten eller fotgå, tog kolaren upp rymningar
(draghål) under eldsidan, s.k. eldsidrymningar.
I början av kolningen var milan tvär, därigenom att den var
så gott som utkolad ned emot eldsidan, medan vedmassan högre
upp emot kullen och brynet var okolad. Där i själva tvärnaden
(lutningen) måste kolaren sätta block, s.k. tväreldsblock. Därtill
tog han en 4-5 tum grov slana och lade den i vågrätt läge samt
stöttade den med två stöttor, som hade fäste i marken framom
eldsidan. Om milan kom att luta ännu mera, måste han ibland
sätta dit flera block. Tväreldsblocken hade till uppgift att hålla
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29. Resmilklubba och läggmilklubba. S. Björklund.

emot stybbet. Kolaren måste noga se till, att stybbet var tätt i
tvärnaden. Härtill använde han en kara, en cirka 10 fot lång käpp
försedd med en ungefär 20 tum lång tvärslå i ena änden. Tvärslån, som var gjord av en itukluven träkloss, vars kluvna sida
vänts inåt, kallades kam. Tack vare karan — avsedd att kara i
stybbet med — kunde kolaren jämna och packa till stybbet, som
han ville ha det. Fick det röka i tvärnaden, blev milan ännu mera
tvär och svår att sköta.
Genom att kara i stybbet eller genom att gå fram över kullen samt höra efter, om det knastrade och brann, fick kolaren
besked om när värmen kommit upp på kullen. Då kullen på milan
var kolad, hette det, att milan var kullkolad.
Kolaren .karade då igen de på kullen uppskottade rökfårorna
och flyttade värmen till bakbrynen (brynets baksida). Med rökstickspöet gjorde han några rökstick här och där på bakbrynet.
Genom dessa stick trängde milröken ut, och när röken slapp ut,
blev det drag, och då gick eller drog sig värmen dit. Bakom värmen, d.v.s. där värmen gått fram, höll kolaren milan tät genom
att klubba den med milklubban.
När brynet tagit kolning, gick kolaren upp och trampade
samt klubbade ned det, så att det inte skulle bliva något tomrum
i kolen. Klubbningen skedde med milklubban, en omkring 14-16

136
tum lång och 4-5 tum grov klump, kallad klubbträ, försedd med
ett ungefär 5 fot långt skaft. Mitt på klumpens sida högg kolaren
ur ett hak, som gick på tvären över klumpen, och det var i detta
hak, som han slog in skaftet och kilade fast det. I senare tid
fäste man skaftet genom att driva in det i ett igenom klumpen
uppborrat hål. Milklubban använde kolaren huvudsakligen till att
klubba samman stybbet med, så att det höll tätt. En till två
gånger om dygnet skulle milan klubbas. Dessutom brukade han
känna sig för med klubban, när han gick uppe på milan, för att
inte riskera att rasa ned i något eventuellt tomrum inuti milan.
Kolaren hade en milklubba vid varje mila.
Röksticken på brynets baksida karades nu igen och flyttades
längre ned mellan blocken i väggen. I tur och ordning som det
började bldröka ur dessa rökstick, täpptes de till och nya rökstick togos upp längre ned. När kolaren på detta sätt kommit
utför väggen ett stycke, tog han spettet och spettade under haren
eller fotstocken upp större draghål, baksidrymningar eller väggrymningar. Så snart han tagit upp rymningarna, gick han upp
på milan och klubbade till stybbet över kullen och brynet, så att
milan blev tät. I annat fall gick värmen för fort mot bottnen,
och det blev då brandar. Somliga kolare gjorde rymningarna
direkt utan att först göra några rökstick i väggen.
Om milan ville bliva svankig, d.v.s. hög åt ändarna och låg
på mitten, visste kolaren, att ändarna ej voro genomkolade utan
att där fanns brandar och knubb (2-3 decimeter långa halvkolade, brunbrända vedstycken). För att få milan att taga kolning i ändarna, tog kolaren därför upp rymningar under ändarna,
s.k. ändrymningar.
Först när kolaren tog upp rymningarna, vällde det fram
både blå och gul rök ur dem, s.k. brandrök. När det sedan började rödglödga i dem, hade värmen skurit ut, som det hette, och
milan var då utgådd eller färdigkolad. Då stoppade och skottade
kolaren noga igen rymningarna. Detta kallades att sid igen milan
eller stybba igen milan. Fick värmen vara för länge i rymningarna, askade milan igen.
När milan var utgddd, tände man av gammalt på och eldade
med svavel i rymningarna. Svavelröken fick gå in i milan, och
man sade, att den kvävde värmen (släckte elden) och fick milan
att svalna. Att man upphörde med denna släckningsmetod lär ha
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berott på, att svavelsläckt kol gick sämre i hyttorna. Det blev
förbud på att släcka med svavel, och hyttorna nekade att taga
emot svavelsläckt kol.
Milan hade nu sjunkit ihop betydligt. Var det bra ved (grov,
torr ved), brukade en läggmila sjunka en tredjedel. Var det dålig
ved (smal, sur ved), brukade den sjunka till hälften. En läggmila
kolade ut på 3-6 veckor, allt eftersom veden var torr. Det tog
minst åtta dagar längre tid att kola en läggmila än att kola en
resmila.
I senare tid har man även kolat läggmilor av ved avsedd
för resmilor (tre meters ved), men det var besvärligt att kola
med sådan ved, då milan ville bliva öppen i skötet. Det hjälpte
inte, fastän man lade veden så tätt man kunde; det blev gärna
för skrullt (glest) i mitten (skötet) i alla fall, och där gick värmen
ned, varvid en hel del av kolen brann upp.
Om det var mycket kolsork (kolavfall) i stybbet, hände det
ibland, att värmen gick ut i väggen och ändarna, så att det började brinna där. Stybbet blev då rött och rann ut genom trävirket.
Sådant stybbe kallades smältstybbe. När kolaren fick se, vad som
inträffat, skottade han genast dit renare stybbe och packade till.
Blev ingenting gjort åt felet, började det brinna i kolmassan och
kolen brunno upp.
Hade milan blivit ing jord på en lös kolbotten, ville kolningen
taga för hårt efter bottnen, och det kunde då börja sjunka mer
än tillbörligt i milan. Det hette då, att milan hade gått bort, och
man menade därmed, att det varit för varmt (för sträng värme),
så att kolen blivit förtärda, d.v.s. i stället för grova, stora kol
blev det små obetydliga kol, ungefär som spiskol. När kolen i
milan på detta sätt frätte sönder eller förtärde sig själva, så att
det nästan blev bara aska, sades det, att milan grävde eller milan
frätte. Somliga sade, att det blev en frät.
Blev det en svacka eller fördjupning i stybbet och kolaren
sparkade till med foten eller slog till med klubban där, kunde
stybbe och ris rasa ned och en öppen, rödglödgande ugn av
mindre dimension visa sig. Detta var en smält. Det drog nedåt
så det »sjoa ätter» och nere i hålet var det »varmt söm i en vällugn
och hett söm i e hyttpipa».
Kolaren fyllde nu detta hål med rå och sur ved, lade granris
över samt skottade på ett tjockt lager stybbe. Var det en svår
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(stor och djup) smält, måste kolaren broa över smällen. Han skottade då först undan en del stybbe från öppningens kanter och
lade sedan in 3-4 fot långa vedklumpar kant i kant över hela
hålet, så att de bildade en bro. Så skottade han dit stybbe och
packade till det med flatsidan av klubban. Somliga kolare slogo
ned en cirka 4 tum grov, rå stör i smälten och påstodo, att värmen gick upp efter stören och på detta sätt slapp ut ur milan,
Andra kolare spikade samman tre klovor, så att de fingo en
öppning i mitten och satte ned dessa i smälten, där de skulle
tjänstgöra som en skorsten. Andra kolare återigen säga, att den
bästa bot, som fanns mot en smält, var att stoppa smälten full
med mosshö eller ängshö, ty då gick smälten ej upp mera.
I en läggmila brukade smältarna gå upp ungefär 4 fot från
eldsidan och lika långt från ändarna. En smält kunde gå upp
en gång om dygnet. Den kunde flytta sig uppåt kullen ett stycke,
men när milan blivit långt framskriden i kolningen, brukade den
upphöra. Var kolbottnen hård, brukade det inte bliva någon
smält, såvida inte kolaren hade för många rymningar. I sådana
fall fick kolaren skotta igen rymningarna och låta dem vara så
några dygn. Sedan kunde han öppna rymningarna på nytt och
prova om milan tålde dem.
Där smälten varit belägen, sjönk stybbet ned, så att det bildades en grop eller ett dike. Sådana gropar eller diken kallades
smältgravar. En smält uppstod på grund av drag från bottnen.
Detta såg man bland annat därav, att smälten alltid gick upp på
samma ställe i samma botten. För att få slut på sådana smältdrag
brukade kolaren klubba ned sten i kolbottnen och på så vis göra
den hårdare.
När det uppe på kullen av en mila bildades mindre hål ned
till kolen, sades milan håla eller häll alla. Dessa hål, som kallades
för gloppor, måste kolaren se efter och täppa till genom att sticka
dit litet granris, skotta stybbe över samt packa till det hela med
flatsidan av klubban. Gjorde han inte detta, började kolen glödga.
Det bildades en s.k. glödg, och kolen brunno upp.
Då kolningen av läggmilan led mot slutet, så att milan snart
var färdigkolad, kunde det uppstå s.k. kådeld. Det brann då i
stybbet på stora områden. över hela brynet fladdrade de ljusblåa lågorna. De hoppade och spred sig i olika grupper, och
fastän det var en gammal van kolare, kunde han många gånger
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tro, att det var fara på färde, när han såg skenet på avstånd.
Det var dock endast tjärångor o.d. från det gamla tjärdränkta
stybbet, som brann. Kolaren tog stybbesskoveln och spred på
kallt stybbe, varvid elden slocknade.
En del kolare hällde vatten i milan, då de slagit igen den.
De sk9ttade undan stybbet, så att det blev ett mindre hål uppe
på milan, och tömde några ämbar vatten i hålet. Därpå skottade
de igen hålet och togo upp ett nytt hål ett stycke därifrån samt
hällde även där några ämbar vatten. Så fortsatte de över hela
kullen och brynet. Det kunde gå åt ända till 30 ämbar vatten.
Stora moln av vattenånga stego upp ur milan. Det hette då, att
milan svettades. På vintern, då det ju i regel fanns gott om snö,
brukade de skotta upp snö på milan. Snön fick ligga där och
smälta, och de sluppo på detta vis undan vattenbärningen. För
övrigt var det sällan kolarna hade så gott om vatten, att de kunde
skövla hur som helst med det. Genom att kolarna hällde vatten
i milan, blevo kolen kalla, och det gick då bättre att riva ut. »Vi bar
i ho vattn så ho skull svalk å säj, tä vi skull riv ut.» Andra kolare
säga, att det blev sämre kol, då man hällde vatten i milan.
U t r i v ning e n. När milan stått igen, d.v.s. varit igenslagen eller varit utkolad i 3-4 dygn, kunde kolaren, som nu
kallades utrivare, börja riva av milan eller ränsa milan. Härmed menas, att utrivaren jämnade och snyggade till milan. Det
tillgick så, att han rev ut ett lager från kullen upp över brynet. Vid rensningen och under hela utrivningen använde utrivaren sig av följande verktyg: en utrivskrok, en kolharka, en
sork- eller slarkharka, ett kolfat, ett ämbar och en järn- eller
träskopa.
Utrivskroken var ett cirka 2 fot långt, böjt järn, stålat i nedre
änden. I övre änden var den oftast försedd med en ögla, i vilken
det ungefär 5 fot långa träskaftet satt. Med detta redskap krokade utrivaren fram kolen.
Kolharkan var en s.k. trä bankharka, som hade sitt namn av
träbanken, en slå vari harkans pinnar voro fastsatta. Den var
ungefär 16 tum lång, 1 1/4 tum bred och 2 tum hög. Genom träbanken hade man gjort 5-7 små hål och i dessa drivit in lika
många harkpinnar. Harkpinnarna voro islagna så långt, att de
kommit fram cirka 3/8 tum på bankens andra sida, där man
nådat dem. Man hade delat upp- träbankens ,längd-på antalet
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pinnar, så att avståndet mellan pinnarna
blev lika. Härav följde, att en träbanke
med sju pinnar i, var betydligt mera tätpinnt än en banke med bara fem pinnar i.
Avståndet mellan pinnarna var i en sjupinnharka omkring 2 tum och i en fempinnharka omkring 3 1/2 tum. Harkpinnarna, som voro omkring 8 tum långa,
hade man smitt av 3 /8 tums fyrkantjärn
och drivit in i träbanken så, att pinnarnas ena kant var vänd mot bankens
framsida, den sida där skaftet skulle sitta.
Vidare hade man böjt harkpinnarna litet
inåt, ty därigenom togo de med sig kolen
bättre. För att träbanken inte skulle spric30. Utrivskrok med fal.
ka och gå sönder, hade man förstärkt
S. Björklund.
den med tre runt om banken gående
järn, ett mitt på banken och ett vid
vardera änden. Till skaft åt träbanken hade man tagit en
cirka 5 fot lång granstör — gran var starkast —, som man sågat
itu på längden ungefär 1 fot. De två halvor man härigenom fått
hade man bänt isär och slagit in i två omkring 1 5/8 tum på vardera sidan av träbankens mittpunkt belägna hål. Hålen, som
gingo igenom träbankens 1 1/ 4 tum breda sida, hade man borrat
upp med en 1 tums navare. De två halvorna hade slagits så långt
in i hålen, att de kommit fram en aning på andra sidan, där man
kilat dem.
Efter antalet pinnar talade man om en fempinnharka, en
sexpinnharka och en sju pinnharka. Man brukade använda en
fem- eller sexpinnharka som kolharka vid utrivningen. Sjupinnharkan åter, som var mera tätpinnt, brukade man använda, när
man sorkade efter eller slarkade efter, d.v.s. då man finharkade
och tog med de mindre kolen. Hur små kol man tog med framgår av ordstävet: »Ä di söm kaffeböner, då skä di tass, men ä di
söm peppar, då får di var, sa Bryngel Jan, när han slarka ättär».
Den harka man använde, när man sorkade eller slarkade efter,
kallades sorkharka eller slarkharka. Några kolare använde bara
en kolharka vid utrivningen. Det var i så fall en sjupinnharka.
Rev man någon gång ut med endast en sexpinnharka, satte eller
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höll man harkan på tvären, då man sorkade eller slarkade efter.
Efter år 1900 började stålharkorna komma i bruk, men många
gamla, som ännu leva, ha aldrig använt annat än träbankharkor.
Kolfatet var ovalt till formen och rymde en hektoliter eller
något mer. De flesta kolare tillverkade själva sina kolfat, men det
fanns även några personer, som tillverkade kolfat för försäljning, och de som så ville, kunde där få köpa sig ett.
När kolaren skulle göra ett kolfat, högg han sig först två
granspröt, gransprötar, av drygt 5 fots längd. Så täljde han av
spröten i ändarna (ungefär 8 tum), så att de smalnade av utåt,
och fäste dem sedan samman med grovände på grovände och
smalände på smalände. Härvid böjde han isär spröten, så att de
bildade en båge. Sedan han format bågen, så som han ville ha
den, lindade han ett rep om den eller satte den i bänd och lät
den torka. Bågen hade då oval form och var cirka 40 tum lång
och 28 tum bred. Vid formandet av bågen såg kolaren till, att
han fick sprötens grovändar och smaländar mitt emot varandra
på bågens bredsidor. Den bredsida, där sprötens grovändar voro
belägna, blev sedan kolfatets baksida, medan den bredsida, där
sprötens smaländar voro belägna, blev kolfatets framsida.
Då bågen var färdig, skulle varpspröt, varpsprötar, och väfter
anskaffas. Varpspröten voro runda granspröt cirka 518 tum i dia-
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meter och 5 fot långa. Med en kniv kåtade (täljde) kolaren av dem
på ena sidan, så att de blevo flata. Till väfter sökte han ut så
kvistfria och jämngrova granspröt som möjligt, omkring 5/8 tum i
diameter. Granarna skulle vara bruna utanpå barken. Då äro
de nämligen sega. Tog man granar med ljusgrå bark, märkte man
snart, att de inte höllo till väf ter, då de voro för sköra. Man brukade kalla spröten för kolfatvidjor. I undantagsfall har det förekommit, att man gjort kolfat av häggvidjor. Av varje spröt blev det
tre väfter. Kolaren stack in kniven i sprötets ena ände så djupt,
att han fick med barken och litet trä, och så brett, att han tog 1/3
av sprötets barkyta. Så skar, bände och bröt han loss detta stycke
från sprötets ena ände till dess andra ände, och han fick på så vis
en sammanhängande remsa, vilken kallades för väft.
Varpspröten skulle gå längs efter kolfatet, alltså mellan
fatets ovala ändar. Kolaren böjde spröten nedåt, så att han fick
den rätta formen på fatet. Han böjde dem endast litet vid fatets
framsida, men ökade ut böjningen ju längre bakåt han kom.
På detta vis fick han fatet att sakta slutta inåt och nedåt. Fatets
största djup var ungefär 11 tum. Vid fatets baksida fick varpspröten gå ut, så att det blev en så pass stor buk på fatet, att
den gick ungefär 4 tum utanför bågens baksida.
Kolaren täljde nu två av varpspröten så, att de blevo tunna
och mjuka i ändarna på 4-6 tums längd. Först hade han givetvis tagit mått och gjort dem lagom långa. Dessa två varpspröt
satte han så mellan bågens två ovala längst ifrån varandra belägna sidor. Härvid såg han till, att varpsprötens avtäljda, flata
sida kom uppåt och alltså kom att bilda bottnen i kolfatet.
Kolaren satte fast varpspröten så, att han böjde deras avtäljda
mjuka ändar underifrån över och runt bågen, vidare ned och
under dem själva, så uppåt och över dem själva, vidare över och
utifrån under den över bågen gående delen samt upp igenom den
bildade öglan, varpå han drog till det hela. Han knöt med andra
ord fast dem. En knut av detta slag kallas grimskaftknut eller
åkknut. I stället för att knyta fast de två första varpspröten
brukade somliga fästa dem genom att linda dem flera varv runt
bågen. I senare tid har man brukat fästa dem med järntråd.
Avståndet mellan de två fastknutna eller fastträdda varpspröten — man knöt endast fast dessa två, de övriga vävde eller
band man fast med väfterna — var cirka 5 tum. När kolaren
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sedan började väva med väfterna, satte han dit ett varpspröt
till emellan dessa två. Det gjorde han kortare, så att det slutade
ungefär 2 tum från bågen. Härigenom fick kolaren i kolfatets
yttersta ändar de små öppningar, som utgjorde handtagen. Det
var här, han fattade tag, när han t.ex. bar det med kol fyllda
fatet från milan till kolhopen. Var bördan tung, fick kolfatets
buk och botten vila mot underkroppen och låren. Ett likadant
handtag fanns även mitt på kolfatets baksida, där bågsprötens
grovändar möttes. Här tog kolaren i bågen med ena handen och
bar fatet, när det var tomt. Några kolare gjorde handtag av
vridna vidjor i stället för att hålla i bågen.
Så snart kolaren fäst de två varpspröten, började han väva
med väfterna. Vävningen begynte vid handtagen på kolfatets
ovala sidor och fortsatte samtidigt från båda ändarna in mot
mitten av fatet. Väfterna gingo tvärs över kolfatet och varpspröten. När kolaren började väva, lindade han änden på väften
runt bågen, så att han fick fäste för den. Han vävde eller trädde
så väften växelvis över och under varpsprötarna. Då han kom
fram mot bågen, tog han väften runt denna samt vände så om
och fortsatte vävningen tillbaka i samma riktning, varifrån han
kommit. Härvid såg han till, att han denna gång vävde över de
varpspröt, han förut vävt under, samt under de varpspröt,
han förut vävt över. Efterhand som vävningen fortskred, satte
kolaren dit fler och fler varpspröt, tills kolfatets hela bottenyta var 4äckt. Avståndet mellan varpspröten fick bliva ungefär
2 tum i ändarna och omkring 4 tum på mitten. Att avståndet
blev så olika, berodde på buken på kolfatet samt kolfatets ovala
form. Väfterna skulle sitta kant i kant så tätt som möjligt.
Kolfaten voro av varierande storlek. Som regel gällde, att
man hade större kolfat, då man rev ut en mila, och mindre kolfat, då man fatade kolen i kolskrindan. På 1890-talet började
man förse kolfaten med ett s.k. snörissel eller stybbesrissel. Man
lämnade då vid vävningen ett stycke av kolfatets botten ovävd.
Detta ovävda stycke gick från kolfatets framsida in mot kolfatets största djup och blev på så vis ungefär 2 fot långt samt var
cirka 1 fot brett. Här trädde man i järntråd, så att man fick ett
rissel. Fördelen med ett sådant rissel bestod i att man kunde rissla
bort snön och stybbet från kolen.
De äldsta, vanligaste och mest användna kolfaten voro av
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ovan beskrivna typ. En del kolare använde dock en annan sorts
kolfat, s.k. spelfat (spjälfat). Detta var omkring 35 tum brett, 28
tum långt och 10 tum högt på högsta höjden. Det bestod av två
bräden, på vars undersidor och baksidor man spikat spelor (spjälor). Brädena, som skulle vara exakt lika, borde vara cirka 28 tum
långa, 10 tum breda och 314 tum tjocka. Först formade man till
brädena. Man täljde av deras bredd på ena sidan, så att de smalnade av mot spelfatets blivande framsida, där de borde vara
omkring 6 tum breda. I den ände, där brädena nu voro bredast,
täljde man av dem, så att de blevo runda. Avsikten med avrundningen var att göra spelfatets baksida rund, ty denna sida skulle,
då man bar fatet, vila mot magen och låren, och det var då obehagligt med skarpa kanter. Man ställde därpå brädena på deras
otäljda långsidor, så att de befunno sig omkring 35 tum ifrån
varandra och begynte spika dit spelor på de sidor, där man täljt
brädena. Spelorna voro omkring 36 tum långa. De spelor, som
bildade spelfatets botten, brukade vara omkring 1 tum breda.
Den längst fram vid spelfatets framsida belägna spelan gjorde
man något kraftigare, eftersom den, blev utsatt för nötning, när
man harkade kol i fatet. På spelfatets baksida spikade man något
bredare spelor. Avståndet mellan samtliga spelor fick bliva ungefär 3/4 tum. På utsidan av vardera brädet spikade man därpå ett
handtag. Det var ett granspröt, som böjdes som en märla och
spikades fast en aning bakom mitten av brädet, så att spelfatet
vägde jämnt, då man tog i handtagen och lyfte. I senare tid har
man satt dit järntråd i spelfatets botten i stället för spelor. Den
främre och de bakre spelorna behöll man dock. Ett sådant fat har
man kallat trådfat eller trådbotten fat.
Vattenämbaret var ett vanligt laggkärlsämbar, i vilket utrivaren bar fram vatten att släcka kolen med. Vattnet tog han
ur en källa eller bäck. Funnos inga sådana i närheten, kunde det
bli ganska svårt att få tag på vatten, såvida inte marken var
snöbetäckt, ty då brukade han smälta snö och på så sätt skaffa
sig vatten. I en ditfraktad gjutjärnsgryta, en adertonkanna (18
kannors gryta), öste han upp snö och eldade så under grytan
med förkolnat ris och bränder från milan, vilka han kastat
undan vid utrivningen, tills snön smälte. Om snön var mjäll,
ras (kall, grynig, hård och fin samt rann som sand; blev det
kallt på nysnö, blev snön sådan), gick det att släcka med den
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som den var, d.v.s. utan smältning. Eftersom sådan snö rann in
i alla skrymslen och vrår bland kolen, ansågs den utmärkt att
ha att döva av kolen eller döva av värmen i kolen med. Efter år
1900 började man använda plåthinkar i stället för träämbar.
Skopan var i regel gjord av järnplåt men kunde även i enstaka fall vara av trä. Den var så stor, att det gick ungefär en
kanna i den. Om skopan var av trä, brukade den vara gjord av
en tallvrida, kota (utväxt) på en tallstam. Man tog med ett stycke
av tallstammen till skaft samt holkade ur tallvridan eller kotan
och formade på så vis till en skopa.
Då utrivaren skulle riva av eller rensa milan, fattade han
utrivskroken, högg ned den i kolknösarna (kolhoparna, kolryggarna, upphöjningar på milan innehållande kol) och krokade fram
kolen. Kolknösarna benämndes efter sitt läge, och man talade
sålunda om ändknösarna, kolknösar vid milans ändsidor, och
eldsidknösarna, kolknösar vid eldsidan. Så tog utrivaren kolharkan och drog kolen längre ned på kullen samt sorkade eller
slarkade efter med sork- eller slarkharka. Han sorkade eller slarkade i tur och ordning, eftersom han tog undan kolen »gå hö
int skull bi så syltut i stybbä» som en gammal kolare sade. Utrivaren fortsatte så växelvis med utrivskrok, kolharka, sork- eller
o
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slarkharka och rev undan ett lager av brynet. Under det han
utförde detta arbete, hade han vattenämbaret stående bredvid sig,
så att han kunde ösa vatten på de kol, som voro heta och ville
brinna, vilket kallades att släcka. Uppe på brynet brukade det
finnas ved, som ej var riktigt genomkolad. Sådana brunbrända,
halvkolade vedbitar kallades brandskorpor eller skorpor. Ofta
lågo dessa halvkolade vedbitar i en hop, och utrivaren sade då,
när han träffade på dem: »Hännä ä hä en tjessil (körtel) ».
Längre, halvkolade, brunbrända bitar, 8-12 tum långa, kallades
knubb. Vid ändarna brukade det vara sådana, och de kallades
ändknubbar. Såväl skorpor som knubb fingo av gammalt följa
med bland kolen. Bränt och förkolnat ris kastade utrivaren undan.
Med kolfatet och kolharkan fatade utrivaren undan de på
kullen och brynet framkrokade och framharkade kolen. Att låta
kolen ligga för länge var inte bra, då det kunde bildas s.k.
mörjor (pyrande, glödande aska) i stybbet, och kommo kolen ned
i dessa, tog det eld i dem. Utrivaren satte kolfatets framsida mot
kolen, och med kolharkan harkade han dem så i fatet. När kolfatet var fullt, bar han ned det och tömde det i en hop. Nästa
fat tömde han i en ny hop o.s.v. Varje sådan hop kallades för en
kolp jack, kolpjock, pjock eller pjuck. Endast en mycket försiktig
kolare kunde gå till väga på detta vis. Det var nämligen med
beräkning han tömde kolen i små hopar; ty på detta sätt var han
skyddad från förlust av alla kolen, om det skulle taga eld i dem.
Nu brann endast en eller möjligen några kolpjuckar upp, medan
de övriga klarade sig. När utrivaren kom och såg om kolen, kunde
han finna ett vitt asklager, där förr hade varit en kolpjuck. Han
kunde då säga: »Rö räven (elden) ha vari trumma å äti öpp en
kölpjakk för maj».
Efterhand som kolpjuckarna svalnade av, fraktade utrivaren
samman dem i en större kolhop, den s.k. baksidhopen. Namnet
hade den fått, för att den var belägen bakom milans baksida,
mot vältbacken till. Kolhopen låg mot ett stängsel, som kallades
kolgdrden.1 Denna var gjord av två från milan tagna block, som
lågo så, att de korsade varandra i sina längst bort från milan
belägna ändar. Från detta kors lågo blocken i trubbig vinkel ned
mot milan. Ovanpå dessa första block lade utrivaren flera block,
så att stängslet kring kolgården blev lika högt som kolhopen.
1 Se teckning s. 132„

147
För att blocken skulle ligga säkert och inte rasa ned, drev han
ned två störar i marken, en stör på vardera sidan om själva korset.
Mellan blockens yttre, fria ändar lade han stöttor, som gingo utåt.
En del kolare lade inte kolen i pjuckar utan direkt i kolhopen.
De minskade risken för hett i hopen genom att göra kolgården
större, så att de kunde sprida ut kolen över en vidare yta. Därför
använde de tre blocklängder. Ett lades snett uppåt vältbacken,
ett vågrätt uppe på vältbacken och ett snett nedåt vid vältbackens
andra sida. Stöttorna mellan de yttre blockens nedre, fria ändar
lade de inåt, så att det blev liksom en gård.
Somliga kolare fatade kolen och buro samman dem i provisoriska hus, kolhus. Ett kolhus brukade vara 5 till 5 1/2 fot högt,
8 till 9 fot brett och 13 till 16 fot långt. När kolaren skulle göra
ett kolhus, slog han först ned 4 par störar i marken, ett par i
vardera hörnet av huset. Emellan dessa störar lade han så rodor,
tagna från milan, och band här och där ihop störarna med vidjor.
Det hela gick till ungefär som då man stänger en gärdesgård, men
med den skillnaden, att rodorna i kolhuset gingo vågrätt mellan
störparen och alltså lika som i en stanggeird. Kolhusets långsida
vände kolaren fram mot bottnen, och här satte han inte i några
rodor, förrän han fyllt kolhusets bakre del med kol. Härigenom
kunde han bekvämt komma åt att tömma kolfaten. Beträffande
takning av kolhuset se under Täcktkol s. 192.
När milan rivits av, fick den stå igen i 1-2 dygn. Därpå
begynte den egentliga utrivningen. Utrivaren högg då med yxan
av änd- och väggstolpen i milans ena hörn så djupt ned på milan,
som han beräknade, att han skulle komma med första utrivningsvarvet. De rodor och block som härvid blevo lösa, drog han undan
och kastade åt sidan. Stybbet skottade han tillbaka i groparna.
Somliga kolare ville ha stolparna kvar till nästa kolning. De satte
därför dit s.k. skarustolpar, vilka voro hälften så höga som de
riktiga stolparna. När de stöttat dessa skarvstolpar, togo de undan
de andra stolparna. Genom detta tillvägagångssätt fingo de stolparna i behåll.
Somliga kolare höggo av den tredje rodan nedifrån och bröto
loss samt togo undan den. Genom det hål, som härigenom uppkom, öste de med stybbesskoveln undan så mycket stybbe, som
behövdes för att riva ut första skärmen. Detta tillvägagångssätt
kunde dock endast användas, om stybbet var rast. Var stybbet
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surt, rasade det ej ned, utan de måste då taga undan de övre
rodorna och skotta undan stybbet på vanligt vis.
På baksidan voro väggstockarna ej fullt genomkolade på de
sidor, som voro vända mot stybbet. Ett sådant okolat stycke hette
brandskrda, skrda eller väggskorpa. Som det satt mycket kol på
en sådan skråa, tog utrivaren yxan och täljde undan kolstyckena,
så att det bara blev den bruna skråan kvar. Härigenom kunde han
taga vara på kolen. Den bruna skråan kastade han bort, då den
inte fick gå med ibland kolen.
Utrivaren begynte så kroka fram kolen. Han började vid
ändsidan och fortsatte längs baksidan eller väggen in mot baksidans mitt, där han sneddade av. Ett sådant varv kallades kroktag och var ungefär 1 aln djupt och 1 aln brett. Så fortsatte han
med nästa kroktag, som blev i jämnbredd med, men framom det
första. Efter cirka sex sådana kroktag hade han kommit ut mot
kullen och hade därmed rivit ut en s.k. skärm. Utrivningen av
läggrnilan gick sålunda i riktning från baksidan mot framsidan.
Utrivaren tog ett skikt eller varv, ungefär en aln djupt och av
halva milans bredd, av kolmassan med sig — från baksidan fram
mot kullen — och det var detta skikt, som kallades skärm. Det
brukade bliva sex sådana skärmar och två mindre vid fram- eller
eldsidan, utom bottenvarvet, i en läggmila. Skärmarna gingo
aldrig ända fram mot fram- eller eldsidan, utan slutade uppe på
kullen, på grund av att milan lutade.
Utrivaren måste noga se till att hålla tätt efter bottnen på
varvet och efter den avsneddade kanten på skärmen, så att ingen
värme eller hetta fick draga upp från kolen, ty då sades milan
hetta upp sig. Tätningen utförde han med stybbe, som fanns på
brynet och kullen. Endast en del av detta stybbe fick utrivaren
skotta undan, det övriga skulle ligga kvar under hela utrivningen
och hindra kolen i milan ifrån att taga eld.
När första skärmen var klar, började utrivaren vid milans
andra — eller motsatta — bakre ändhörn. Han högg då först
av änd- och väggstolparna, drog undan rodorna och blocken
samt skottade undan stybbet. Så begynte han utrivningen, vilken fortgick på samma sätt som då han rev ut första skärmen.
Om milan var het, kunde det börja blåröka och glödga här
och där i kolen. Det hette då, att det var värme i kolen eller där
var det en smed. Utrivaren tog då skopan och hällde på vatten,
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skaffade undan kolen och såg till, att det var släckt i skärmens
botten. Var det mycket hett i uthugget, varifrån han rev fram
kolen, tog han skopan och slog över vatten. Härvid gjorde han en
halvcirkelformig rörelse med armen, så att vattnet blev liksom
ett skinn, innan det for över kolen. Vatten, utslaget eller kastat
på detta vis, kallades skinnvatten.
Först sedan utrivaren rivit ut en skärm åt vardera änden
och släckt av kolen ordentligt, började han fata undan kolen.
Under tiden hade kolen hunnit svalna åtskilligt, och risken för
att det skulle finnas värme kvar i dem, hade blivit mindre: »Dä
skull hinn tä lät si säj, var ä va varmt», säger en gammal kolare
från Hoberget.
Vid utrivningen av de fyra återstående skärmarna gick man
tillväga på samma sätt som med de två första. Stolparna höggos
av — denna gång ungefär en aln längre ned — rodorna och
blocken drogos undan, och det överflödiga stybbet skottades ned
i groparna. En skärm i taget revs så ut, medan kolen i föregående
skärm fingo ligga och svalna, varpå kolen fatades undan.
Förutom ovan beskrivna sex skärmar, rev utrivaren ut två
mindre skärmar vid eldsidan. Dessa skärmar gingo in mot milans
mitt. Han började nu utrivningen vid eldsidans ena ändhörn och
fortsatte med kroktagen lika som förut, men denna gång ii motsatt riktning, d.v.s. från eldsidan mot milans baksida. Kolen
fatade han undan i en hop framför eldsidan. Denna kolhop kal
lades eldsidhopen.
Nu hade utrivningen fortskridit så långt, att milan var bottentunn, d.v.s. endast bottenvarvet var kvar outrivet. Bottenvarvet
revs från eldsidan mot baksidan. Kolen fatades i den utanför eldsidan belägna eldsidhopen. Att riva ut bottenvarvet var det besvärligaste utrivningsarbetet. Det var så mycket stybbe och kolsork där — det kunde även finnas brandar — och så var
bottenvarvet så stort. Strax innanför eldsidan utefter själva bottnen brukade det vara en mängd små vita kol, höljda av ett vitt
asklager. Då utrivaren träffade på detta lager sade han: »Härma
ha kölarn skaka ur mjölpösn». Längre in på bottnen kunde det
ibland uppe på vasarna ligga ett lager med okolad ved, s.k. brandar. Var det då någon brand, som var hellång — 22-24 fot
alltså — skulle den slås av på ryggen på kolaren. Andra sade,
att kolaren skulle ha en örfil för varje hellång milvedlänga. Desså
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hårdhänta bestraffningar ha nog aldrig blivit utförda, men kolaren fick i alla fall besked om vad man ansåg, att han gjort sig
förtjänt av.
Snöade det, när man rev ut, blevo kolen avkylda utanpå,
varvid det bildades ett lager av aska, som skyddade värmen eller
glöden inuti. På grund härav blevo kolen osäkra. De sämsta och
besvärligaste kol, som funnos att släcka, var aspkolen. De höllo
värmen längre än andra kol, beroende på att de hade ett hårt
ytterlager, som skyddade det inom kolen befintliga lösa fosklagret (murket trä). Man klöv sönder aspkolen för att värmen
skulle slippa ut. Var det asp i kolen, fick man ej köra undan dem
från kolbottnen, förrän nio dygn efter utrivningen. Man berättar,
att en dalkarl, som körde kol, blåste eld i och tände på pipan
med ett aspkol, som legat i en kolhop i fem veckor.
Det tog ungefär två dygn att riva ut en läggmila. Behållningen brukade bliva 35-40 stigar eller 700-800 hektoliter kol.
De kol man fick ur en mila kallades för milkol.
Efter utrivningen måste utrivaren i minst ett till två dygn vakta
kolen. Han måste vara till hands och släcka, ifall det skulle taga
eld i kolhoparna. För att ständigt ha dem framför ögonen, låg
kolvaktaren, som han nu kallade sig, på kolbottnen dessa två
dygn. Ett provisoriskt tillverkat s.k. skyve eller en gapkoja skyddade honom mot väder och vind. En framför skyvet gjord och
hela tiden underhålla värme, brandhetta eller hetta (eld, i regel
gjord av brandar) höll kölden på avstånd. De gamla kolarna sade
aldrig elden, titan de sade värmen. Uttrycket elden ansågs vara
ett skällsord, medan benämningen värmen var ett smeknamn.
Ingen ville skälla på elden och därigenom förolämpa, reta och
utmana den, ty man visste av erfarenhet, hur nyttig och snäll
elden var som vän, men hur fruktansvärd den var som fiende.
Inte ens hett fick man säga, utan i stället skulle man säga varmt.
»Ni skä säg att dö ä varmt. Ni skä alri säg att dö ä hett, för i hälvete där ä hö hett, sa gubben åt barnen, som sa hett.»
Skyvet brukade kolvaktaren ha vid någon av kolbottnens
två ändsidor så nära bottnens baksida som möjligt. Han ville ha
det så placerat, att han därifrån hade god utsikt över den stora
baksidhopen. I bakre änden på den utvalda ändgropen drev han
ned två av de stöttor, som förut stöttat stolparna. Stöttorna skulle
luta så, att de hade stöd mot bottenkanten. De fingo gå 3-5 fot
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33. Skyve. S. Björklund.
Stötta.

Tak av okolade knubbar o.d.
Hettan.

in över bottnen. Avståndet mellan stöttorna var cirka 5 fot. Ovanpå
den del av stöttorna, som gick in över bottnen, lade kolvaktaren
virke bestående av brandar och knubb, som han fått över vid
utrivningen. Virket täckte han med ris, som fick gå ned över
kanterna särskilt vid ändarna eller gavlarna. Så skottade han upp
stybbe ovanpå riset. Tyckte han, att stöttorna voro för svaga,
kunde han avhjälpa den saken genom att sätta en stötta under
vardera stöttans in över bottnen gående ände. Här, vid kolbottnens ändsida, låg kolvaktaren och vaktade kolen, medan hettan
(elden) sprakade och brann vid sidan av honom inne på bottnen.
Kolvaktaren fick inte på villkor somna. Han måste vara
vaken och passa kolhoparna. Tog det eld i kolen, kunde kolhopen
snart vara övertänd, och brann kolhopen upp, då hade kolaren
ingenting för sitt arbete. Kolen betydde för kolaren pengar och
mat, men brann kolen upp, då vinkade fattigdom och hunger.
Om kolvaktaren såg, när det tog eld i kolhopen, var det ju
lätt för honom att riva isär kolen och släcka elden. Hade elden
fått fäste i kolhopen, måste kolvaktaren ofta stybba ner kolen
(täcka kolen med stybbe taget från kolbottnen) för att få makt
över elden. Var kolhopen övertänd, hade han inget annat att göra
än att försöka rädda så mycket som möjligt av de kol, som ännu
inte fattat eld och låta de övriga kolen brinna.
Det var mycket farligt, om det tog eld i kolen i ett kolhus,
eftersom det nästan var omöjligt att hinna riva isär kolen och
släcka, innan en stor del av dem brunnit upp.
1 Ljusnarsbergs socken inte långt från Grangärde socken-
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gräns var i mars månad 1891 en mila klar för utrivning. Kolaren,
som var till åren kommen (omkring 70 år), hette Fredrik Jansa.
Han hade dräng, men han hade inte råd att taga drängen med
på utrivningen, ty drängen skulle köra kol. I stället tog han sin
27-åriga dotter Maria med sig. Fadern och dottern revo ut hela
milan, men bottenvarvet låg kvar på bottnen ofatat. De övriga
kolen hade de fatat ihop i ett bredvid bottnen uppsatt kolhus.
Nu utbröt ett mycket svårt yrväder och det utgjorde en stor fara
för de nyss utrivna kolen. Det är mycket noga med vaktningen
av nyss utrivna kol, och blir det därtill blåsväder, så kan kolhopen vara övertänd på en kvarts timme. Ännu farligare är det,
om man har kolen i ett kolhus.
Fadern och dottern voro trötta och utfarna, då de arbetat
hårt med utrivningen, och de stannade för länge i kojan. Då de
tittade ut, var det eld i kolhuset. Gamla kolare säga, att det bästa
de kunnat göra i denna situation hade varit att riva ned stängslet
kring kolen och försöka rädda så mycket som möjligt av de kol,
som ännu inte brunno. Men de tänkte inte på detta, de tänkte
bara på att släcka kolen genom att stybba ned dem. Tillgången
på stybbe var emellertid för knapp. Stybbet på bottnen kom de
ej åt för kol och brandar. De arbetade och sprungo som vettvillingar. Svett och snor rann om dem. De sparkade undan kol
och brandar från bottnen och karade fram stybbet med händerna. Blåmärken på armar och ben och brännsår på händerna
fäste de intet avseende vid. De bara arbetade. Dottern arbetade
som en vansinnig. Hon stapplade och föll omkull ibland, men
for upp till nya tag. Fadern försökte flera gånger få henne att
taga igen sig och vila litet. Omöjligt, kolhuset brann ju. Till sist
sjönk hon emellertid ihop. Blod rann ur hennes mun, det var slut
med henne.
Ödet slog hårt denna gång. Dottern var död. Kolhuset brann
upp, så att fadern endast fick de kol, som utgjorde bottenvarvet
och lågo på kolbottnen i behåll. Själv hade han bränt sig, så att han
fick gå omkring med brännsår och skorvar på händerna i flera
månaders tid. Det är nog sant som man säger: »E olycka köm
int ensam».
Det förekom, att misstänksamt folk trodde, att någon tänt
på, då det tog eld i deras kolhopar. De började fundera på vem
det kunde ha varit, som tänt eld på kolen, och alltid fann de
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34. Kolhus med bottenplan och knutdetalj. S. Björklund.
1. Vidjebindslen kring störparen
(växelvis anbragta kring den
inre o. en av de båda yttre
störarna).

2. Träkloss mellan gavelväggens
slanor.

någon, mot vilken misstankarna kunde riktas. Denne blev nu
deras fiende, och de begynte ruva på hämnd. Så snart tillfälle
gavs, gjorde de honom något spratt. Voro de trolldomskunniga,
kunde de sätta på eller på annat vis skada honom. På detta sätt
kunde fiendskap och hat uppstå av intet. Givetvis förekom det
i enstaka fall, att en hämndtörstande fiende eller avundsjuk granne
tände på någon av kolhoparna för en kolare. Detta hörde dock
till rena undantagen, men det är klart, att när folk hörde talas
om sådant, så blevo de misstänksamma, när deras egna kol togo
eld och brunno upp.
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Läggmilkolen gällde för att vara de bästa kol, som funnos
att få. De voro mycket efterfrågade vid hyttor och smedjor, då
de voro hårdare och fastare än resmilkol och därför varaktigare
i masugnar och smedjor. På 1880-talet nekade man vid flera bruk
att taga emot andra kol än läggmilkol.
De gamla kolarna höllo styvt på sina läggmilor. Resmilorna
kunde de inte riktigt förlika sig med. Nej, annat var det med
läggmilorna. Det var milor hela dagen det, och så duktiga kol
det blev sedan. »Läddjernilo, hi ä full jussöm milo, sa Jakob
Ersa.»

Resmilan.
Resmilan hade formen av en stympad kon. Som namnet resmila anger, skulle milveden resas, d.v.s. den skulle ställas uppända
mot den i kolbottnens mitt placerade bordstaken (se beskrivning
s. 155). Resmilveden var 4 alnar och 3 kvarter lång, i senare tid 3
meter (se mera härom under Kolveden hugges s. 106).
Resmilbottnen var rund, och eftersom stybbet skottades ut åt alla sidor från bottnen, blev det liggande i en rund
ring omkring bottnen. Denna ring av stybbe kallades stybbesringen
(ett fåtal säga stybbeskransen). Genom stybbesringen skottade
kolaren upp fyra öppningar, s.k. vägar eller gångar, för inköraren
att fara genom, då han kom med milveden. I annat fall följde en
hel del stybbe med släpkördonet in på bottnen, och kolaren fick
då extra arbete med att skotta ut det. Om det var sent på hösten
och risk för frost, togo omtänksamma kolare redan nu det ris
de behövde för risningen av milan, samt fraktade fram det och
lade det över stybbesringen. Härigenom skyddade de stybbet för
frosten och sluppo stybba med tjälat stybbe.
När resmilbottnen var utskottad och i ordning, mätte kolaren
ut mitten på bottnen och slog där ned en stake. Med yxan fällde
han så en mindre björk och gjorde därav en stång. Dess smala
toppände böjde han runt och trädde fast, så att han fick en ögla
i toppen på stången. Var han rädd, att den skulle gå av vid böjningen, kunde han vrida den först. Denna ögla trädde han så på
den i mitten av kolbottnen nedslagna staken. När nu stången låg
på bottnen, mätte han ut hur stor han ville ha milan. Han mätte
från mitten av bottnen utefter stången. Först tog han ett steg
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— detta steg räknades ej — och så fotade han, d.v.s. han satte
ena fotens klack mot andra fotens tå samt rörde sig på detta vis
framåt. Antalet skolängder eller fötter räknades, och han kunde
så beräkna, hur många famnar (eventuellt meter) milan skulle
bliva i omkrets på mitten. Mätte han efter stången ut 10 skolängder — förutom det första steget, som ju inte skulle räknas —
blev milan 1 långved eller 10 famnar eller 20 meter i omkrets mitt
på veden räknat. Mätte han ut 14 skolängder, blev milan 2 långvedar eller 14 famnar eller 28 meter, och mätte han ut 16 skolängder, blev milan 3 långvedar eller 16 famnar eller 32 meter i
omkrets mitt på veden räknat. Varje skolängd beräknades vara
12 tum. Hade man särskilt små fötter, fick man taga litet drygare
mått, för att det skulle stämma med famnar och meter.
Så högg kolaren en stolpe av 6-7 tums diameter och 2 1/2
meters längd. Den satte han ned i mitten av bottnen. Stolpen,
som kallades bordstake, stöttade han med fyra stöttor, s.k. bordstakben, vilka han satte dit från olika sidor, så att det blev stabilt.
Den vid uppmätningen av bottnen använda stången reste han
mot bordstaken. I regel högg man dock med yxan ett hak i
stången ett stycke från toppen samt satte i en pinne i haket,
innan man reste stången. Pinnen skulle peka mot milans nedsida
och baksida och ange i vilken riktning dessa befunno sig. Stången
kallades riktstången.
En del kolare brukade broa under milan. De lade då först
ut underlag, som den egentliga bron skulle vila på. Underlagen
lade de från bordstaken och utåt i solfjädersform runt hela bottnen. Som bottnen var rund och alltså blev vidare utåt, fingo de
lägga dit några kortare underlag i de vid •utkanten uppkomna
mellanrummen (skarven), ty avståndet mellan underlagen borde
vid bottnens utkant vara omkring en meter. Underlagen voro omkring 4 tum i diameter. Var bottnen lös, måste de ha grövre
underlag, men var bottnen hård, kunde underlagen vara smalare.
På underlagen lade de bron, som bestod av milvedlängor.
Först lade de dit milvedlängorna i en 3 meters fyrkant mitt på
bottnen. Sedan, då de i milan rest in så mycket av milveden, att
utvidgning av bron var behövlig, byggde de ut bron genom
att lägga milvedlängor från den förut ditlagda fyrkanten ut mot
bottnens ytterkant. De togo smala milvedlängor till bron och lade
dem så tätt som möjligt. För att milvedlängorna skulle ligga kvar,
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höggo de hak i underlagen under de yttersta milvedlängorna eller
också spikade de fast dem. Så snart milvedlängorna blivit ditlagda,
hette de inte längre milvedlängor utan broklab bar.
Fördelen med bron var, att det inte blev några brandar (vedstycken, som börjat kola, men ej kolat ut och som alltså bestodo
av såväl ved som kol), men det var också ett stort arbete att
lägga dit bron. Därtill kom, att då man körde in milveden, var
det svårt att akta underlagen, så att de inte rubbades ur sitt läge.
Ink ör nin g. När bordstaken var satt på sin plats och
stöttad samt riktstången (se s. 155) upprest, kunde inkörningen
och resningen av milveden taga sin början. Som resmilveden inte
var så lång — endast 9-10 fot -- använde sig inköraren nu av
ett annat släpkördon, nämligen en större oskodd kälke, en s.k.
slip eller stakdrög.
Körkarlen tillverkade slipen själv. Han sökte i skogen, tills
han fann två till medar lämpliga björkar. En lämplig björk skulle
vara 5-7 tum i diameter och försedd med en krok på stammen, så att meden fick en självväxt krök, men för övrigt skulle
björkens stam vara rak. Körkarlen högg av björken nedom kroken och ungefär 10 fot högre upp på stammen samt bar så hem
den 10 fot långa klumpen, som kallades ett slipmedämne.
När körkarlen snickrade till slipen, höll han till hemma på
vedbacken eller i vedboden. Av medämnena täljde och formade
han till ett par 8 1/2-9 fot långa medan Genom vardera meden
tog han så upp tre tapphål ungefär 1 1/8 tum breda och 4 3/8
tum långa. Ett hål gjordes i nedre änden på kröken, från medens
utsida till medens insida, avsett för dragsldn, det andra cirka 3
fot och det tredje cirka 7 1/2 fot från krökens yttersta spets. Dessa
hål, som gingo igenom meden från översidan till undersidan,
voro avsedda för respektive framstake och bakstake.
Så täljde körkarlen till dragslån och fyra stakar. Dragslån
gjorde han omkring 1 tum tjock, 5 1/2 tum bred och 2 1/ 6 fot lång
mellan medarna, alltså utom de för tapphålen avsedda, på översidan och ändarna något avtäljda axlarna. Stakarna fingo bliva
2 1/3-2 2/3 fot höga från medarna räknat och alltså utom de
ungefär 4 tum, som gingo åt för tapphålen i medarna. I nedre
änden voro stakarna 4 1/2-5 tum breda, men ungefär 5 1/4 tum
från övre kanten på medarna gick det två cirka 1 tum djupa,
vågräta hak eller axlar in, varför stakarna här smalnade av till
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ungefär 2 1/2 tums bredd för att sedan ytterligare sakta smalna
av uppöver, så att de i övre änden blevo cirka 1 1/2 tum i fyrkant.
Sedan körkarlen täljt av stakarna något på insidan och format dem, så att de passade för tapphålen, drev han ned dem
i dessa.
På stakarnas hak eller axlar lade körkarlen så granstörar
av 2-2 1/2 tums diameter. Fyra störar gingo åt, två för framstakarna och två för bakstakarna. De skulle vara cirka 3 fot
långa, så att de räckte ungefär 1 tum utanför stakarna. För att
de skulle ligga kvar på haken eller axlarna, voro de avtäljda på
undersidan och sidan in mot stakarna. Körkarlen lade en stör på
vardera sidan om stakarna och satte så fast dem med en hank
gjord av vridna vidjor. Hanken skulle gå mellan störarnas utskjutande ändar och stakens överdel samt snett över och under
störarna innanför stakens underdel. Genom att binda hankarna
på detta sätt — det gick åt fyra hankar, en hank vid varje stake —
åstadkom han, att de drogo eller bände stakarna inåt, då ved
lastades på slipen. Härigenom blev slipen starkare, då påkänningen på stakarna ej blev så stor. De två störar, som lågo på
framstakarnas axlar och höllo slipen samman där, kallades frambanken. De andra två kallades bakbanken. Avståndet mellan frambanken och bakbanken var ungefär. 4 fot och 5 tum.
Några körkarlar satte dit helgjorda bankar av björk, som
tappades fast vid stakarna. Denna metod gällde dock som mindre
god, då slipen härigenom blev mera stum och därmed var lättare
att köra sönder.
Vid dragslån fäste körkarlen kroken eller draget. Det var
ett cirka 8 tum Ungt järn, försett med en krok i ena änden. Han
spikade fast järnet mitt på dragslån, så att öppningen på kroken,
vilken han vände uppåt, kom ungefär mitt för dragslåns yttre
kant. Vid dragslåns inre kant böjde han järnet runt, så att det
kom att gå upp ett par tum på dragslåns bakre sida, och sedan
han även här spikat fast järnet, var slipen eller stakdrögen färdig. Andra körare använde sig av slädvidja eller vidja 1 i stället
för krok eller drag. Vidja gällde som något starkare än krok,
men kroken var bekvämare, då man slapp använda skakelträ
och endast behövde lyfta skakelvidjan över och in i kroken.
Om körkarlen hade en s.k. löskarl med sig, som skulle lassa
1 Se

beskrivning under drög s. 116.
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på veden, använde han sig av två slipar. Löskarlen lassade då på
den ena slipen, medan körkarlen for fram och välte ur den andra.
På så vis fick ju körkarlen byta slip ideligen, och det var då fördelaktigt för honom att ha krok i slipen, så att han slapp krångla
med skakelträt.
Inköraren lassade slipen med resmilved och for så fram till
kolbottnen. Var veden upplagd i klyp, brukade han taga 3-5
stycken sådana i lasset. Framme på bottnen fattade han tag vid
slipens yttre kant och välte vedlasset in mot bottnens mitt. Orkade
han inte välta lasset med handkraft, fick han taga en vrede
(stör, spett) till hjälp. Han stack in vreden mellan slipmedarna
och veden, och hållande i vredens smalände lyfte han så uppåt,
varvid slipen välte omkull. När den lagt sig på sidan, tog han tag
i undre medens bakre ände och ryckte slipen utåt. På så vis fick
han den loss från veden och kunde snabbt fara efter ett nytt lass.
Så länge det gick, körde han in på bottnen genom de i stybbesringen uppskottade gångarna eller vägarna. Sedan stjälpte han
lasset på stybbesringen.
Första dagen inkörningen pågick, fick inköraren akta sig,
så att han inte välte vedlasset mot den nyss påbörjade milan, ty
då kunde milan stjälpa. På en dag skulle emellertid resaren resa
in så mycket ved, att inköraren på kvällen fick slå omkull lasset
mot milan. Man hade härom rimmet:
»Nä dä ä kvälln
skä mila tål (tåla) smälln.»
Den som tog emot veden vid bottnen och reste in veden till
en mila, kallades resare. Eftersom det var noga med resningen
av veden, var det i regel kolaren eller husbonden själv, som utförde detta arbete. Resaren tog den på bottnen framkörda veden
och reste upp den mot bordstaken. I början använde han smal
ved och flyttade ut rotändarna 2-3 tum på bottnen för att få
lagom lutning på veden. Resmilan skulle luta, den skulle vara
s/utt, som man sade. Vid resmilans nersida, vilken motsvarade
eldsidan på en läggmila, restes bara smal ved. Var kolbottnen
jämn, blev nersidan åt det håll, där den fina, smala veden restes.
Lutade bottnen, var nersidan belägen på bottnens lägsta sida.
Grövre ved restes på sidorna och baken (milans baksida,
mitt emot nedsidan). För att kunna resa särskilt grova ved-
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klumpar mot milan, måste man vara två man. Inköraren fick då
hjälpa till, såvitt inte resarna voro två. Om bottnen var lutande,
reste man sådana grova klumpar på sidorna. Var bottnen jämn,
kunde man även resa dem på baksidan, d.v.s. övre kanten av
bottnen. Man fick inte ställa de grövsta klumparna här och där
bland den smalare veden, utan de måste stå intill varandra, om de
skulle gå med i kolningen utan obehag. Dock fingo de inte stå
kant i kant utan på ett avstånd av 7-8 tum från varandra. Detta
mellanrum fyllde man med smalare ved. Hade man bara grov
ved, fick man klyva veden i fjärdedelar och åttondelar.
När resaren rest in ved, så att milan blivit ungefär 7 famnar
eller en halv långved, då borde han ha fått lagom lutning på
veden, varför han kunde börja resa den så tätt det gick. Dock
fick han inte kila ihop veden, utan han borde lämna en liten
öppning eller skarv mellan milvedlängorna. Detta gällde särskilt
noga, om milveden var grov, ty om sådan ved var fast ihopkilad,
kunde den ej falla inåt, när milan kolat ur i mitten. Kilade resaren
samman veden, så att milan inte kunde lägga ihop sig, sades han
på kolarspråket ha rest i förband.
Om bottnen var jämn, d.v.s. vågrät, fick resaren resa på
stången (riktstången). Därmed menades, att han reste veden lika
från alla håll. Var bottnen lutande, fick han resa över stången på
så sätt, att veden på milans sidor kom att med övre änden peka
ovanför riktstången åt baken (baksidan) till. Veden skulle luta
uppåt åt baken till, lika mycket som bottnen lutade nedåt. Ifall
resaren inte anpassade vedens resning efter bottnens lutning, var
det fara värt, att milan lutade kull sig eller milan lade kull sig
(stjälpte). Veden i milan föll då över, i regel åt nersidan. Resaren
hade då rest kull milan.
Resmilan kunde även vrida omkull sig. Det knäppte till i
milan, och man fick så se, hur den inresta vedmassan började
röra på sig. Då var det bäst för resaren att springa, om han
skulle hinna undan. Milan föll inte åt en sida, utan hon lade
omkull sig i spiral- eller solfjäderform. Hon vred kull sig som
man sade. Från utsidan var det omöjligt att rubba milvedlängorna,
då de låste varandra. Resaren måste klättra över veden och börja
i mitten vid bordstaken. Sedan han kastat undan litet ved, så att
han fick plats, kunde han börja resa veden på nytt.
En bonde, som hade dräng, skulle köra in en mila. Bonden

160
stod på kolbottnen och reste in veden, allteftersom drängen körde
fram den. Nu reste bonden för mycket ved på milans ena sida,
så drängen var säker på att milan snart skulle lägga omkull sig.
Drängen brydde sig emellertid inte om att underrätta sin husbonde om detta, men för var gång han kom fram till bottnen
med ett lass, sade han: »Snart kommer det en». Bonden funderade på vad drängen menade, men blev inte klok på saken.
Fråga drängen ville han inte göra, och först då milan lade omkull sig, fick han klart för sig, vad drängens uttryck betydde.
Man berättar, att det var två män, som höllo på med att
köra in en resmila, d.v.s. det var en som körde in veden och en
som reste. När milan var i det närmaste färdig, vred hon kull
sig. Inköraren stannade då och hjälpte resaren att resa in veden
på nytt. Men då milan nästan var inrest, vred hon kull sig igen.
För tredje gången restes veden in. Men det var förgjort. Milan
vred återigen omkull sig. Kanhända hade de försökt resa in milan
ännu en gång, om de inte båda tydligt sett en stor svart • katt
hoppa ut ur veden, just som milan vred kull sig, och under ljudligt fräsande sätta iväg in i skogen. De förstodo då, att det inte
var rätt ställt, varför de läto veden ligga och gingo hem. Ty när
onda makter drevo sitt spel, var det inte lönt för vanliga människor att bjuda till. Veden fick därför ligga, där den låg. Så
småningom växte det mossa över den och nu växer det stor
skog där.
Då resningen fortgått så långt, att det felade ett par meter
till ytterkanten av bottnen, reste man ut mot kanten. Detta kallades att resa ut. Resaren fortsatte sedan på detta vis, från vedmassan inne på bottnen till utkanten undan för undan, tills milan
var färdigrest. Kom veden att luta för hårt inåt, ändvände resaren
några milvedlängor -- så att rotändarna kommo uppåt — tills
han fick lagom lutning på milan. Resaren såg till, att han fick
finare eller smalare ved, s.k. småved, till ytterlagret. Somliga
kolare .brukade flytta ut nedre änden på småveden för att få
bättre lutning på veden, så att stybbet skulle ha lättare för att
ligga kvar på milan. Andra kolare ordnade med jämn lutning
hela tiden.
För att se, om milan hade rätt lutning på veden, ställde sig
kolaren med foten emot milvedens på bottnen stående grovändar
och sträckte armen rakt ut mot milan. Kände han nu nätt och
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jämt veden med fingerspetsarna, hade milveden lagom lutning.
När inköraren kört in den ved, som behövdes eller gick åt
till milan, hette det, att milan var inkörd. Inköraren hade då kört
in en milved. Resaren hade klarat av sitt arbete, när han rest in
den inkörda veden, och man sade då, att milan var vedfärdig
eller milan var inne. Det brukade taga 2-3 dagar att köra in,
respektive resa in en mila.
För att kunna komma upp på och ned av milan, gjorde kolaren sig en provisorisk trappa. Han tog en stock av cirka 12 fots
längd och 7-8 tums diameter och högg ur tvära hak liksom
trappsteg i den. Stocken, som nu kallades trappa, reste han mot
milan. Han fotade så på efter trappan, tills han kom upp på milkullen eller kullen (milans översta del), där han begynte jämna
av kullen eller kulla milan. Detta tillgick så, att han med yxan
högg av de vedändar, som voro för långa, och jämnade på så vis
till milan. De vedkottar eller vedstumpar han fick vid huggningen,
lade han ned i svackor och fördjupningar på milkullen.
Det för risning en behövliga granriset tog kolaren på
samma sätt som beskrivits i fråga om läggrnilan. Han täckte
milåns sidor med ris så tätt, att veden ej var synlig. Först satte
han ris runt brynet, och detta ris kallades brynris och bestod
av långa kvistlummar (hängris). Sedan risade han foten och
sidorna upp mot och något under brynriset. Det ris han använde
vid risningen av foten kallades fotris, och det var i regel kort ris.
Efter foten behövde kolaren endast ett tunt lager med ris. Upp
mot brynen (milkullens yttre kant) gjorde han rislagret åtskilligt
tjockare. För att mera noggrant kunna ange en viss plats på
milan, talade man om frambrynen (brynet vid milans ner- eller
framsida) och bakbrynen (brynet vid milans baksida).
Milkullen täckte kolaren med ett 1 decimeter tjockt lager
av mossa. Detta kallades att mossa kullen. Han plockade husmossa, som han bar fram i en kars. Särskilt bra var det, om
han kom över stora moss-sjållor (mossflak) från: stenar, s.k. stenpälsar. En del kolare lade på s.k. vattenmossa, men den var besvärlig vid utrivningen, ty det blev bara eldmörja av den. Några
kolare risade alltid milkullen, såvitt det fanns ris i närheten. De
lade då på så tjockt rislager, att man ej kände veden, när man
gick över kullen.
S t ybbning en började med att kolaren från stybbes11

162

35. Besudla med 10 fots ved. S. Björklund.
1.
2.
3.
4.
5.

Kolbotten.
Stybbesring.
Riktstång.
Bordstake.
Bordstaksben.

6.
7.
8.
9.
10.

Ris.
Stybb.
Bryn.
Kulle.
Fot.

11.
12.
13.
14.
15.

Block, vingblock.
Blockring, blockgång.
Ris.
Mossa.
Trappa.

ringen kastade upp så mycket stybbe på milan, att han fick
ett skoveldjupt (d.v.s. fotsdjupt) lager på milkullen. Dessutom
skottade han upp vaktstybbet, som han placerade i en vaktstybbeshop strax framom milans bakbryn. Så skulle sidorna stybbas. Därvid började kolaren vid bottenkanten (foten) och skottade på ett 8-9 tum tjockt stybbeslager samt packade till stybbet
med stybbesskoveln, så att det blev hårt och fast. Detta kallades
för att fota, att fota på eller att fota stybbet.
När kolaren stybbat till mitten av sidan, satte han dit block,
som skulle hålla emot stybbet. Blocken gjorde han på så vis,
att han tog en vedlängd av cirka 5 fots längd och ungefär 6 tums
diameter och klöv den mitt itu, så att han fick två halvor. På
mitten av dessa klovor borrade han med en navare upp ett hål
drygt 1 tum i diameter. Sedan högg han sig en mindre stång,
som han spetsade av i ena änden, så att den blev lagom grov
för hålet i klovan. Han slog så fast klovan på stången, varvid han
vände klovans flata sida utåt. Därpå stödde han stångens fria
ände stadigt mot marken och lade så klovans långa sida mot
stybbet på mitten av milans sida. På detta sätt fortsatte kolaren
att sätta dit block efter block, tills han kom runt milan. Avstån-
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36. Kolmila med enkel blockring. S. Björklund.

1. Blockpinne, till halva sin längd
2. Block av 2 1/2 m:s längd med
instucken som stöd för blocken.
tvd stöttor.
3. Block av samma längd o. med
en stötta i ena änden av blocket.

det mellan blockens ändar skulle vara omkring 8 tum, så att det
fanns jämkningsmån, då milan sjönk samman. Ett sådant runt
milan gående blockvarv kallades en blockring eller en blockgdng.
Med blocken som stöd för stybbet fortsatte kolaren så stybbningen av milans sidor. När han skottat på stybbe till en höjd av
ungefär 2 2/3 fot ovanför blockringen, satte han dit ännu en
blockring. Blocken i denna övre blockring kallades vingblock,
och de skulle ha rätt så långa skaft eller stöd, så att de inte blevo
hängande på de undre blocken, då milan sjönk. Sedan stybbade
han igen den återstående randen mellan andra blockringen och
brynet. Milan var därmed färdigstybbad och klar för tändning,
milan var in gjord.
För att kunna skilja blockringarna åt, talade man om
nedersta blockringen eller nedersta blockgeingen (den första eller
nedersta blockringen) och översta blockringen eller översta blockgången (den andra eller översta blockringen). Var milan mycket
tvär, måste man någon gång använda tre blockringar, men lutade
milan normalt, behövdes bara två blockringar.
Då man av gammalt hade 9 fot lång milved, räckte det med
e n blockring runt milan. Blocken voro därvid ungefär 8 1/2 fot
långa. Det första blocket hade 2 stöd, som sutto omkring 2 fot
från vardera änden. Ovanför och emot detta block slog man,
omkring 1 1/2 fot från blockets högra yttre kant, in en ungefär
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2 fot lång pinne kallad blockpinne. På denna pinne skulle nästa
blocks vänstra kant eller ände vila, medan blockets högra ände
var försedd med stöd, som var placerat ungefär 2 fot från blockets högra yttre ände. Ovanför detta block slog man i en ny
blockpinne och fortsatte så med blocken runt hela milan. Det
sista blocket fick dock inget stöd utan vilade mot två blockpinnar.
Några kolare satte bara stöd på vartannat block och fäste
de andra blocken med fästpinnar.
R esmilan tände s. Uppe på mitten av milan, varest
riktstången stod, och mitt över bordstaken, skottade kolaren
undan stybbet, så att vedändarna kommo fram. Han högg sig
därpå ett fång tändved bestående av torrved och frönved. Tändveden lade han ned i det uppskottade tändhålet och tände så på.
Att tända milan på mitten av kullen var det vanligaste tändningssättet. Det kallades mittitändning.
Allteftersom veden brann undan i tändhålet, rörde kolaren
ned glöd och bränder med en ungefär 7 fot lång och 1 1/2 tum
grov stör, fyllstör, fyllstdng, brandstör. Fyllstören var vässad i
smaländen, i undantagsfall i båda ändarna. Tändhålet skulle
ständigt vara fyllt med ved, varför kolaren fick lägga dit mera
ved, tändfyll, allt eftersom veden brann upp. När han hållit på
med detta i ett par timmars tid, jämnade han till glöden och de
halvbrunna vedträden, lade på mera tändfyll samt täckte därpå
tändhålet med råa klovor. Dessa, som han huggit till under
tiden, skulle vara 3-4 fot långa och 6 tum breda samt ligga kant
i kant över hela tändhålet. Klovorna kallades fyllklovor, och
tändhålet, som de täckte, var ungefär 2 1/3 fot i kvadrat. Ovanpå
fyllklovorna skottade kolaren så på ett 6-7 tum tjockt stybbeslager. Röken trängde då fram utefter kanterna på tändhålet.
Kolaren gick därefter ned och tog med spettet upp draghål
vid milans fot, s.k. fotrymningar. Fyra sådana draghål togos upp,
ett vid nersidan, ett vid baksidan och ett vid vardera av de två
andra sidorna. Somliga kolare togo upp draghål endast vid nersidan och baksidan. Man hade olika namn på rymningarna. Tog
kolaren upp rymningen med spettet, hette den spettrymning. Tog
han upp den med stybbesskoveln, hette den skovelrymning. En
skovelrymning var betydligt större än en spettrymning.
Efter 3-4 timmar gick kolaren upp på milan och skottade
undan stybbet, som låg över fyllklovorna samt avlägsnade dessa.
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Med fyllstören karade han ned kol och bränder samt fyllde på
mera ved. Han lade så dit fyllklovorna på nytt och täckte dem
med stybbe. Detta arbete kallades att fylla eller lägga i en fyll.
När kolaren ansåg, att det var nog fyllt och beräknade, att
milan skulle taga kolning, slog han igen fotrymningarna. Var det
torr ved i milan, behövdes det knappast vidare fyllning. Men var
det sur ved i milan, behövdes det mycken fyllning, innan milan
tog kolning. Hålet, över vilket fyllklovorna lågo, brukade då
vidga sig, med påföljd att kolaren måste hugga nya längre
fyllklovor.
När kolaren tänt milan och höll på med fyllningen, var det
vanligt att milan slog. Det blev gasexplosioner, så att stybbesmassan på kullen lyfte sig och stybbet från brynet och sidorna kastades långt ned åt milans fot. Vid hårda slag åkte fyllklovorna
undan och blevo liggande här och där på kullen. »Dö höppär å dö
löttär å dö skrikär, sa Blomstrand, när mila slog.»
Efter det milan slagit, fick kolaren bråttom att kasta på
stybbet igen, så att det inte blev för hårt drag i milan. Om man
ej passade på, när milan slog, utan värmen bröt ut, då gjorde
kolaren förlust, ty milan slog sönder kolen, d.v.s. det blev bara
små obetydliga kol. Då milan slog, strömmade det fram rök i
olika färgskiftningar, dock mestadels gul. Så snart röken övergick i blåa färgskiftningar, slutade milan att slå och tog sin rätta
kolning. Ett säkert märke, att milan slutade slå, var när den tagit
botten, alltså då värmen gått ned på nersidan. Milan brukade slå
i ett par dygns tid, men det blev mattare slag mot slutet.
Pajso Jan Petter, en gammal känd kolare, berättar: »Ja had
e mila på Dunder Lasses fall, söm slog så hårt, så ja lära ättär
hjälp. Ja köla åt Ludvika bruk å had flera stycken milur. Men en
här mila ha stått ostybba från november tä februari. Dö fanns
inge stybbe ve böttn, vaför ja skull köl ut de ander milunä först
d så kör stybbe därifrå(n). Nä di ander milunä va fäluga tog ja dit
en körkar, söm körd över 19 lass stybbe. Ättär söm ä va pö vintern å ä allså va vinterlass an körde — döm innehöll ömkring
40 kubikfot å va dubbelt så stora söm sömmarlass — trodd ja dö
skull räcka. Men nä ja feck mila färdistybba, så såg ja ju, dö hä
va för lite stybbe. Kanhända dö går i alla fall, tänkt ja, å så tog
ja Gud i hågen å tända mila.
Undä tin mila ha stått ostybba, ha ho vari täckt mö snö. Så
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ha dö vårta tövär, snön ha smält, å vattnä ha gått ner i mila. Där
ha vattnä frysi, å ven ha tjäla hop.
Ja tända mila mä törra brandknubbar, så hö vart en sträng
varma undä fyllkluvunä. Nä klocka va en halv fem på möron, dö
va så pass, så dö gråna i dan, la ja i tredje fylln. Just söm ja ha
lagt igän fyllhölä, då slog ho. Dö vart en explosion söm hö skulla
vari halv mila i krut. Ja vart inhöljd i damm å tappa lykta så ja
såg ingenting. Trappa, blöck, stybbe å ris for unna, så mila vart
alldeles ren. Klara ven va framma, men fast dö va varma i mittn
åv mila, så va ven lika snöu å isu söm nä ja stybba ho.
Ja hasa maj ner frå milkulln å börja mä tä röj rent ikring
mila. Blöck å ris kasta ja unna. Stybbe va hoptjäla tö skutur, så
ja tog tjälskutunä mä händra å rest öpp döm ättär mila. Ja börja
nerättär kantn å rest tjälskutunä på varann, så högt öpp på mila
söm ja nådde. Hela tin spraka å knastra dö inöm mila söm öm
hö skull a vari nån där å huggi mä e yxa.
Så sprang ja halvan f jälingsväg tö körkarn å ba an kömma
å kör fram mer stybbe. Körkarn å pö jken ans föld mä å skogvaktarn köm å dit. Hö stog int på, körkarn ha kört fram åtta lass
stybbe tö, å vi ha stybba över mila. Nå ris la vi int på utan vi
stybba på bara ven. Men en stor tur va hö, att milkulln höll stånd,
tö ja hann få hjälp. För ha varmen brytt säj ut genöm ven, då ha
mila brönni öpp.
Sän geck mila bra. Varmen geck ner ända tö fotn utan fyllning. Mila geck ut på niä dygn å ya ett bra kölresultat. Köla i
mittn åv mila ha mila slai sönder, så på tre fots djup där va hö
bara grannt slark, men ättär kantanä va hö stora, duktiga, alnslånga köl.»
Kolaren kunde även tända milan vid foten på nersidan, vilket kallades fottändning. 1 så fall reste han in milveden, så att
han fick en liten triangelformig öppning från nersidan utefter bottnen in i milan, ett s.k. tändhål. 1 den öppningen stoppade han in
torr tändved och tände på. Så gick han upp på milkullen och
tog upp kullstick (uppe på kullen gjorda rökstick med rökstickkäppen, som var omkring 7 fot lång och 1 tum i diameter i grovänden), så att han fick en riktig hetta. Efter någon tid tog milan
kolning, och kolaren gick då till milans baksida, där han tog
upp bakdrag bestående av tre rymningar på ungefär 5 fots av-
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stånd från varandra. När kolaren tagit upp bakdragen, tätade
och stybbade han igen tändhålet. Någon kara användes ej vid
kolning av resmila.
En resmila kunde även tändas på brynet, s.k. bryntändning.
Kolaren skottade då undan stybbet och tog bort riset, så att han
fick fram bara veden. Där tände han så milan. Att kolaren bryntände milan, förekom nog inte ofta, men om bottnen lutade mycket, tordes kolaren varken mitt-tända eller fottända, då han var
rädd för att milan skulle falla omkull, om veden på nersidan
blev utkolad. I denna situation tog han till bryntändning och
tände milan på bakbrynet. För att inte värmen ändå skulle gå
ned mot nersidan, tog han upp rökstick på baksidan, rymningar
vid sidorna och så småningom rymningar på baksidan. Det gällde
för kolaren att hålla värmen kvar på baksidan, tills milveden där
var genomkolad. Nersidan klarade sig nog, ty dit gick värmen
självmant.
K olnin g. Allteftersom milan kolade ur i mitten, lade
vedmassan sig mer och mer inåt från sidorna, milan lade hop
sig, milan vart sluttare. Men själva mitten kring bordstaken
ändrade sig ej. Denna upphöjning i mitten av kullen kallades
karsen eller kullknölen. Inom ett par tre dygn bildade det
sig ett svad (svacka) nedom karsen, milan slog svacka som
man sade, och kolaren fick då taga undan fyllklovorna. Sedan
sjönk det åtskilligt på flera ställen fram emot brynet vid milans
nersida. Där milan sjönk, milan tog fyll, skottade kolaren undan
stybbet och rörde ned kolen samt lade ned fyllved, varpå han
täckte hålet, den s.k. Nilen, med granris och skottade på stybbe.
Sjönk milan mycket, lade man fyllveden ovanpå stybbet och
skottade stybbe över. Detta kallades kallfyllning. Ibland gick det
åt mycket fyllved, innan kolaren fick värmen att gå ned. Det
finns ett ordstäv därom: »Ja högg klumpar å ja månka fram å
pompa i, men dä va söm ja skutta kasta döm i hälvete, sa Bäckbergs Gustaf, när det gick upp en fyll i milkullen, och han skulle
fylla igen den med vedklumpar».
Då milan började sjunka intill brynet på nersidan, hette det,
att milan tog brynfyll. När brynet var avkolat, sade man, att milan
hade brutit brynen eller milan hade skurit brynen. Sedan blev det
några fyllar på nersidan, tills värmen gått ned till foten. Då sade
man, att värmen gått ner eller milan tagit botten. Genom storm
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eller genom att vädret låg på från fel sida, kunde värmen drivas
ut på orätt sida av milan.
När värmen gått ned, hade det bildats ett dike utefter milan
från kullen ned mot foten. Detta dike kallades värmesgången. De
på vardera sidan om värmesgången befintliga kanterna — de motsvara kanterna på ett dike — kallades stötar. Kolaren måste genom
att skotta på stybbe hålla stötarna täta, så att röken ej trängde
ut där. Stötarna fingo nämligen inte taga kolning, ty började det
gräva i stötarna (kola i stötarna), blev det mycket brandar. Därför var det viktigt, att kolaren drog in värmen i milan.
Förr i tiden brukade somliga kolare kola med stöt, d.v.s. de
togo inte upp några bakdrag för att på så vis draga in värmen i
milan, utan de läto värmen gå åt båda hållen från värmesgången.
De rundkolade med stöt, som man sade. Det gick bra ibland, men
för det mesta blev det mycket brandar, då värmen gick utanpå
veden. Därför upphörde kolarna med detta och övergingo till
metoden att taga upp bakdrag, så att värmen gick in i milan och
milan blev innankolad, som det hette på kolarspråket. Skulle man
kola med stöt, var det bäst att kola ena stöten och låta värmen
gå runt milan.
För att få värmen att gå in i milan tog kolaren upp 3-4
s.k. bakdrag, draghål eller rymningar på baksidan av milan mitt
emot nersidan. Om bottnen lutade mycket, brukade han göra
draghålen stora och placera dem tätare ihop, så att han fick
strängare drag på milan. När värmen gått in i milan, kolade
brynet in från alla sidor, och det hette då, att milan var kullslagen
eller att milan lagt ihop sig. Då tog kolaren upp fotrymningar
runt hela milan. Sedan kolade sidorna, och värmen gick ut genom
draghålen vid foten. När värmen gått ut överallt, hette det, att
milan var utgddd. Kolaren skottade då noggrant igen draghålen
och klubbade till stybbet över hela milan. Detta kallade man att
stybba igen milan.
Somliga kolare hade foten öppen runt omkring, då de tände
milan. När röken blev riktigt het, stybbade de igen foten. Detta
kallades att varmtända milan.
Om bottnen var jämn, kunde man rundkola milan. Man tog
då upp fotrymningar runt omkring milan och lät milan kola i
mitten. Allteftersom kolningen fortgick, klubbade man ned veden i
mitten. Detta gjordes med milklubban. Resmilklubban var något
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grövre och stabilare än läggmilklubban. Resmilklubbans skaft var
fastsatt i ett igenom klubbträet uppborrat hål, där skaftet drivits
in. Var bottnen lutande, gick värmen i regel ned på nersidan, och
därför kunde man sällan rundkola en mila, som stod på en
sådan botten.
En del kolare togo inte upp några drag på milan, förrän den
var genomkolad i mitten. Då togo de upp drag på baksidan. Detta
kallades för att blindkola.
Fick milan stå okolad till långt fram på vintern, frös stybbet
samman till en hård tjälskorpa. När kolaren så tände milan och
den tog kolning samt började lägga ihop sig, blev tjälskorpan
stående kvar i sin ursprungliga ställning. Man sade om tjälskorpan, att hon stod som en klänning eller hon stod som ett pansar.
Avståndet mellan tjälskorpan och milveden kunde bli så stort, att
kolaren ledigt kunde gå runt milan innanför skorpan. Men så
fick stybbet inte förbli stående. Det skulle sluta tätt efter milan,
annars brunno kolen och milan upp. Kolaren måste därför slå,
hugga och spetta sönder tjälskorpan. Detta var ett stort arbete,
men på detta sätt måste kolaren uslas och eländas ibland.
Tyckte kolaren, att milan blev liten, kallade han den en liten
milpjuk eller en liten pjuk. Om en mila brann upp, hade man uttryck som: Milan gick till Gud, milan gick till himmelen, hon gick
upp i rök, Horn Per tog henne. »Små barn å små milur döm vill
gärna tö Gud döm», säger en 86-årig kolare.
Hur länge en resmila kolade, berodde på hurudan kolbottnen
var samt på hur torr milveden var. Om milveden var torr, gick
milan ut på 2-3 veckor, men var milveden sur, kunde det taga
en tid av 4-5 veckor. Ur en medelstor resmila brukade det bliva
30-35 stigar kol. Samtliga kol ur en mila kallades för ett milkol.
En rund och jämn mila var ett bevis på att kolningen gått bra.
Kolen skulle vara stålgrå till färgen. Voro de svarta, visste man,
att det varit för stark värme i milan. Utrivaren brukade finna
svarta kol på det ställe i milan, där det varit en smält.
U tr i v nin g e n. Ett dygn efter det att milan gått ut,
begynte utrivaren ränsa milan. Han började på brynkanten vid
värmes gången och tog först med utrivskroken undan ett så pass
tjockt lager, att han fick med det kolade men mycket eldfängda
mosslagret. Sedan rev han ut ett lager med något kol. Alla
upphöjningar, knösar, togos bort och karsen — upphöjningen
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i mitten — revs undan. Även efter foten befintliga fotbrandar,
fotvedar revos ut. Kolen släcktes av och fatades undan på kolplatsen.
Milan fick sedan stå och svalna några dygn. Under tiden
satte utrivaren upp de förut — eftersom milan sjönk — undantagna blocken till stängsel mot kolhoparna.
En mila, som var klar för utrivning, fick inte stå för länge,
ty då kunde den börja kola på nytt. Det hette då, att milan kolade
om. Ett bevis på att milan kolat om, var det, om kolen voro
duniga, d.v.s. höljda av ett asklager. Hade kolaren inte tid att
riva ut milan, kunde han kallsläcka milan. Det gick till så, att
han skottade ned stybbet, som var på kullen och brynet, på marken, ältade det med vatten och skottade sedan upp det igen.
Givetvis fick han inte skotta ned allt stybbet samtidigt, utan han
fick taga litet i taget. Han klubbade så till milan hårt överallt, och sedan fick milan stå. Stybbet blev tätt genom ältning
med vatten, och röken kunde ej tränga ut. Härigenom hindrades
milan från att börja kola på nytt. Vid utrivningen av en kallsläckt
mila kastade utrivaren undan stybbet och fatade kolen direkt i
kolfatet. Det blev sämre kol ur en kallsläckt mila.
Utrivningen började på nersidan av milan vid värmesgången.
Här högg utrivaren in sig och fortsatte in mot mitten av milan
medtagande en triangelformig remsa ungefär en aln djup. Då
han kommit till mitten av milan, gick han tillbaka till utkanten
och begynte med en ny remsa. Varje sådan remsa kallades för ett
kroktag. Han fortsatte så undan för undan, tills han rivit ut ett
varv runt hela milan. Ett sådant varv kallades ett brott eller ett
kolbrott. Var milan sval, kunde han taga milan i två brott utom
bottenvarvet, men var milan het, måste han taga tunnare varv,
och då blev det tre bråt utom bottenvarvet.
Brandar och knubb, som utrivaren kastat undan vid utrivningen av bottenvarvet, reste han sedan ihop till en liten mila på
bottnen. Härvid vände han alla kolade ändar nedåt och de okolade
grovändarna uppåt. I annat fall kunde han vara säker på att det
på nytt blev brandar. Denna lilla mila kallades fant, brandfant,
brandpuk. Utrivaren risade, stybbade och tände på samt kolade
ut den. Det tog 1-2 dygn beroende på hur stor den var. I vanliga fall brukade det bli 2 stigar eller 40 hektoliter kol ur en
fant. Blev det brandar även efter fanten, gjorde utrivaren en
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mycket liten mila till, och den kallades fantilo. Det sägs ha inträffat någon enstaka gång, att utrivaren fått göra en ännu
mindre mila av brandar från fantilon, och benämningarna på de
tre efter varandra kolade milfantarna ha då varit fant, fant fant
och fantilo. En fant kunde den skickligaste kolare få lov att göra.
En fantilo återigen tydde på en dålig kolare, och det ansågs skamligt att bliva tvungen göra en sådan.
Innehöll bottenvarvet många brandar, kolade utrivaren om
dem på samma botten. Denna låga men till omkretsen vida mila
kallades för en stek eller en sugga. Att kola steken eller kola
suggan gick fort, bara man stack upp steken eller stack upp suggan (stack upp eller gjorde fullt med rökstick i stybbet), så att
den fick röka strängt. På ett par dygn kolade den ut. Blev det
brandar efter steken eller suggan, vilket förekom, fick kolaren
göra en fant och kola ut dem.
Om två kolare slogo sig ilag om en eller flera milor, kallades
en sådan mila för en hopmila.

Tjälmilan eller vantmilan.
För Rothn 1 å vantmilu
bevare öss milde Herre Gud.
Om man körde in milan på vintern, så var milveden belagd
med fastfrusen snö och is. En del av snön och isen lossnade och
rasade ned mot bottnen. Det bildades vatten, och så frös det hela
samman. Milan blev bottentjälad och milveden frös samman till
en enda tjälbut. En sådan mila kallades' för en tjälmila, men
som man var tvungen använda vantar, då man reste in milveden
i milan, brukade man även kalla den för vantmila.
Det är mycket besvärligt att kola en sådan mila, då milan
ej kan lägga ihop sig. Milveden står fastfrusen i den ställning den
har, och slår man på milvedlängorna med milklubban, så fjädra
de sig, men falla inte inåt. Kolaren har ingen annan möjlighet än
att hugga träd samt fylla och återigen fylla milan med ved för att
på detta sätt med eldens och värmens hjälp tvinga tjälen att
giva vika.
1 Brukspatron och ägare till Ludvika bruk.
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En gammal kolare berättar: »Nä ja va ve Bjurdammen å köla,
had ja e tjälmila. Ja såg öm ho ve tiä tin på kvälln. Så la ja mäj
i koja å vila ett par timmar. Hö va full ve halv ett tin söm ja mä
lykta i en handa å yxa i ander handa — ja bruka bär yxa mä mäj
ifall hö va nå fel mä milunä — sköt öpp kojdöra å geck ut. Nä ja
kön ut så såg ja genöm skogen hur ellsprutn stog rätt öpp från
mila. Nu går ä på tok tänkt ja å sätt tä springa. Ja va snart där å
såg dö hä ha gått öpp ett stort fyllhöl, söm va 10 fot långt, 3 fot
brett å 2 112 fot djupt. Ven stog utikring hölä å va fasttjäla, sö mila
kunn int lägg ihop säj. All fyllve ja had i förråd, hävd ja ner i
hölä, men an försvann direkt. Hö va söm tä sputt i en törstu dalkar. Ja slängd å maj röcken sö ja vart i bara tröjarmanä, fast hö
va 30 grader kallt, å ga med på skogen. Fälld ikull långa granar å
högg å döm i 3 tä 5 fots längder, söm risä feck sitt kvar på. Ättär
söm ja feck bitanä åkapa, bar ja fram döm å hävd ner döm i hölä.
Tä slut feck ja full hölä fullt. Då la ja kluvur över å tog sö
tä vaktstybbe å stybba ner dö hela mä. Nu nä ja fått in lögen, vant
ja så illsvin (ängslig) länger. Ja geck ner på nersia å mila å såg
hur vattnä strömma ut ur fotrymninga. Dä va alldeles söm en
vårbäck. Jo jo, tänkt ja, nu får nog tjäln ferris. Så feck ja si dö
lykta brann fast hö va just å långt Iii på förmiddan. Ja hant hatt ti
tä tänk på tåcka småsaker.
En ti ättäråt va mila gali skötsam. Dö villa slö öpp glöppur i
stybbe, söm ja lära ha igen, sö ja kunn int var från ho mer än en
timma i taga, men nä dö sluta rinn vattn ur fotrymninga å nersia
la ner säj, då tog mila kölning å sen geck ho bra.»

Kolkojan.
Hela tiden kolningen av milan pågick, bodde kolaren i en
varmbodd koja, kallad kolkoja. Två olika typer av kolkojor ha
använts. Kolkojor av den äldre typen voro nästan fyrkantiga.
Kojans inre golvyta var omkring 6 1/2 X8 1/2 fot. På 1860-talet
— alltså samtidigt som resmilorna kommo i bruk — började man
göra kolkojor av strut- eller trattform, s.k. strutkojor, toppkojor
eller kringelkojor. Bruket att göra struttkojor säges ha inkommit
från norra Säfsen. I första hand var det säfsingar, som flyttat
till Grangärde, i andra hand var det säfsingar, som lågo i Gran-
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gärde på kolningsarbeten, vilka förde hit struttkojtypen. Någon
seger för struttkojorna blev det dock inte, ty ännu i nuvarande
tid är den äldre kojtypen den vanligaste.
Den äldre ko jtyp e n. I närheten av kolbottnen sökte
kolaren rätt på en stor sten, som borde vara 3-5 fot hög. Den
skulle vara bakgavel i kojhärden eller härden (eldstaden). Framför denna sten begynte kolaren mura upp härden. Den murades
med vanliga gråstenar. Först murades kinningarna eller sidorna,
och till dem användes rätt stora stenar, nästan s.k. lyftingar, som
vältades dit. Avståndet mellan kinningarna blev ungefär 1 1/4 fot.
Då sidorna murats upp till en höjd av omkring 2 fot, ställdes en
avlång, flat stenhäll på kant över kinningarnas yttre kant, så att
den lutade inåt mot rökgången. Denna häll kallades börd järnshällen eller bördhällen. Ovanpå den fortsatte kolaren murningen,
tills han kom minst lika högt, som han ämnade göra kolkojan.
Innan man började mura upp härden, måste man givetvis
se till, att den kom att ligga på kojans högsta golvnivå. Ty placerade man härden på kojans lägsta punkt, gick röken in i kojan.
Att avhjälpa sådant genom att schakta ned sig i marken gick inte,
ty då fick man fullt med vatten i kojan.
Sedan kolaren jämnat till marken — det blivande kojgolvet —
framför härden, slog han emot härdens framsida ned två stolpar,
en vid vardera av murens yttre kanter. Stolparna, som voro cirka
5 tum grova, voro vässade i grovänden, så att de lättare skulle
kunna tränga ned i marken. De lutade inåt, så att avståndet mellan deras nedre ändar — bredden på kojgolvet — blev omkring
6 1/2 fot, medan avståndet mellan deras övre ändar — bredden
på kojtaket — blev omkring 3 fot. Ovanpå dessa stolpar lades
en ungefär 3 1/2 fot lång och 4-5 tum grov stolpe, som jämnades
till i ändarna och spikades fast. Bocken, som de tre sammanspikade stolparna kallades, utgjorde jämte härden och muren kojans
framgavel.
Ungefär 8 1/2 fot från härden placerades kojans bakgavel.
Här satte kolaren ned två par störar i marken, ett par vid vardera änden av gaveln. Störarna, som voro ungefär 2 tum i diameter, stod° mitt emot varandra och lutade snett inåt, så att avståndet mellan de två paren blev vid marken omkring 6 1/2 fot
och i övre änden omkring 3 fot. Mellan störparen lades klovor eller
block, som tillverkades genom att 5-6 tum grova stockar klövos
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37. Längdsnitt (A) och bottenplan (B) au kolkoja. S. Björklund.
1.
2.
3.
4.

Stolpar.
Kinningar (stora lyftingar).
Takklovor.
Syllstock med längsgående hak
(på kojans baksida).
5. Väggens klovor, ställda i syllstockens hak (på kojans baksida).

6. Syllstock med hak (på kojans
framsida).
7. Slanor med hak, svarande mot
haket i syllstocken.
8. Lave (brits).
Kojstabbe.
Vidjebindsle kring stolparna.
Stöd för stolparna.
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38. Tvärsnitt av kolkoja. S, Björklund.
Stolpar.
Kinningar.
Bördjärnssten.
Takklovor.
Syllstock i kojans bakre vägg.

Bakre väggens klovor i syllstockens hak.
Syllstock i kojans främre vägg.
Klovor.
Lave.
Sten under lavens inre del.

mitt itu. Klovorna, som lades på kant på varandra med de kluvna
sidorna mot kojans insida, voro ungefär 8 fot långa i neränden
men kortare uppåt, allt eftersom störarna lutade inåt. För att
klovorna inte skulle spränga isär störparen, bundos de samman
med vidjor, liksom man binder samman störparen i en gärdesgård.
Ovanpå de uppbyggda gavlarna lade kolaren så kojans innantak. Det bestod i regel av 3-5 klovor, cirka 9 fot långa. Ju bredare klovorna voro, desto bättre var det. Vid bakgaveln skulle
klovorna placeras mellan störparen, så att de kunde följa med,
ifall gaveln sjönk ihop något. Klovornas kluvna sidor, som voro
flata och platta, vändes nedåt eller inåt.
Kolaren tog därpå itu med kojans baksida. På marken, ungefär mittför ena störparet i bakgaveln, lade han mellan bakgaveln
och framgaveln in en 8-10 tum grov stock, kallad syllstocken.
Vid stockens yttre övre sida högg han längs hela stocken ur ett
cirka 3 tum djupt hak. Han gick därvid till väga så, att han
högg uppifrån och ned samt utifrån och in emot det förra hug-
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39. Framsida av kolkoja. S. Björklund.
1. Halvklova, inpassad mellan dörrgåtarna o. försedd med hak.
2. Rodor (störar).
3. Stolpar, som stödja den mot 'jordfyllningen uppbyggda rodväggen.

Stöd för stolpe.
Täckande jord.
6. Stock, på vilken skurtaket vilade.
7. Skurtakets klovor.

get. Kojans hela baksida täckte han så med klovor, som han
reste upp, varvid klovornas nedre ändar fingo vila i det i syllstocken upphuggna haket, medan de övre ändarna vilade mot den
yttersta klovan i taket.
Kojans framsida, d.v.s. den sida där kojans dörr eller ingång
var belägen, befann sig nästan alltid mitt framför kolbottnen.
Det var med avsikt, som kolaren placerade dörren mot kolbottnen, ty han kunde då se milan bara genom att öppna dörren
och titta ut.
När kolaren byggde upp framsidan, lade han först dit en
likadan syllstock som vid baksidan. Sedan han huggit ur det
efter hela stockens längd gående haket, satte han dit dörrgåtarna,
dörrgdtor. 1-1 112 resp. 2 2/3-31/6 fot från framgaveln eller
härden brukade han placera dem. De bestodo av två korta slanor med 5-6 tums diameter, som gingo från haket i syllstocken
upp mot den yttersta klovan i taket. Slanorna voro i neränden
avtäljda på undersidan, så att de passade mot och stodo stadigt
i haket. Avståndet mellan slanorna eller dörrgåtarna, som de
kallades, då de voro färdiga, var omkring 1 2/3 fot. För att kunna
sätta in dörren i dörrgåtarna, högg och täljde kolaren ur ett likadant hak ur insidan — den mot dörren belägna sidan — på var-
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dera slanan, som han förut huggit ut ur syllstockarna. Härvid
var att märka, att haken i slanorna eller dörrgåtarna skulle
stämma överens med haket i syllstocken, om dörren skulle sluta
tätt till. Syllstocken tjänstgjorde nämligen som tröskel.
Ungefär 4 fot från syllstocken spikade kolaren mellan dörrgåtarna fast en tjock, på tvären ditlagd klova. Först hade han
dock täljt till klovan, så att den passade, samt huggit ur ett likadant hak för dörren, som han förut huggit ut ur dörrgåtarna.
Ovanför denna klova satte han klovor på tvären ända upp mot
taket.
I stället för att hugga ur hak ur dörrgåtarna sneddade andra
kolare av dem, och var dörren då rätt avpassad, fastnade den
mellan de avsneddade sidorna. Andra kolare återigen använde
12
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fyra slanor till dörrgåtarna. De satte först dit två slanor ungefär
12/3 fot från varandra, en för varje dörrgåt, dörrgdta. Utanpå dessa
satte de så dit ännu två slanor, ungefär 2 fot från varandra. Dörren fick så _gå in mellan de yttre slanorna och vila mot de inre.
Dörren till kolkojan var 1 213-2 fot bred och cirka 4 1/4 fot
hög. Den var gjord av bräder, som höllos samman av två fastspikade tvärslåar, bestående av cirka 1 1/2 tum grova grankäppar.
Den med tvärslåarna försedda sidan blev dörrens insida. På yttersidan av dörren spikades ett handtag. Det var antingen gjort av
en urtäljd träbit eller också av en kvist eller smalare gren från
ett träd, som kolaren huggit loss så, att ett stycke av stammen
följt med, såvida han inte fick tag på en så krokig kvist eller
gren, att den direkt passade till handtag. I regel tillverkade kolaren
kojdörren hemma, då det var lättare att frakta hela dörren än
att fakta bräderna med sig till skogen. Av gammalt gjorde kolarna
kojdörren av klyvbröden. Sådana fingo de genom att klyva en
stock i 1 1/2-2 tum tjocka delar.
Utanpå vardera dörrgåten reste kolaren en extra klova, som
var gjord av en 5-6 tum grov stock. Den gick från marken upp
mot kojans tak. Ungefär 4 2/3 respektive 5 2/3 fot från marken
högg han ur hak ur klovorna, och i dessa hak skulle de block
vila, som höllo kvar jorden, som kojan sedan täcktes med. Blockens andra ändar vilade mot bakgaveln respektive den uppmurade
härden, såvitt de fingo fäste där. I annat fall måste de stöttas.
Kolaren täckte så kojans framsida med klovor på samma
sätt som han förut täckt baksidan. Därpå stoppade han igen
och tätade alla mellan kojans klovor befintliga skarvar med mossa.
När han ansåg, att kojan var nog tät, begynte han jorda kojan
(skotta jord över kojan). Han brukade börja med bakgaveln och
satte där ned två stolpar cirka 1 2/ 3 fot från vardera änden på
gavlarna och omkring 6 tum från kojväggen. Innanför stolparna
lade han rodor (stänger), och mellan rodorna och väggen skottade han i jord. För att stolparna skulle stå stadigt, stöttade han
dem. Bakgaveln gick ut litet utanför sidorna. När kolaren jordade
sidorna, skottade han på jord och satte dit två blockgångar, på
samma sätt som då han stybbade en resmila. Såväl sidorna• som
taket täckte han med ett 6 tum tjockt lager Av jord.
Över jordtaket satte kolaren ett s.k. skurtak, så att inte regnet skulle kunna tränga igenom den på takklovorna uppskottade
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jorden och komma in i kojan. Skurtaket gjordes av granbark, som
låg på störar och hölls fast med stenar som tyngder. Andra kolare
lade en grov träklump ovanpå jorden vid ena sidan av taket och
från denna klump klovor över taket. Klovornas rundsidor vände
man nedåt. Tack vare klumpen fingo de lutning på klovorna, så
att vattnet rann av.
Det förekom ibland, att två kolare slogo sig ilag om en större
kolning. De kunde åtaga sig en kolning på 10-20 milor. Som de
då blevo två i samma koja, gjorde de kojan litet större än som
här beskrivits.
Inne i kolkojan stod laven, kojlaven eller, som den i nyare
tid även kallats, britsen. Den var gjord av klovor, som antingen
lågo på omkring en fot höga bockar eller också på några grövre
klumpar. Ovanpå klovorna bredde kolaren ut granris längs efter
laven och gjorde på så vis ,en bädd. Huvudgärden bestod av ett
tjockare parti granris, som han lade på tvären. Så lade han en
säck över granriset, och därmed var laven bäddad.
Ibland utgjorde laven kojans hela möblemang. Ofta hade
dock kolaren framför härdens ena sida en stabbe, kallad kojstabben, på minst 12 tum i diameter. Den tjänstgjorde dels som
bord och dels som sittplats, men kunde även användas, när de
för tändningen i härden nödvändiga torrvedstickorna späntades.
Ofta späntade dock kolaren dessa stickor på en strax utanför kojdörren lagd, grövre träklump, där han även högg all för kojan
behövlig ved (kojveden).
Toppkojan (struttkojan, kringelkojan) var rund och
smalnade av uppåt, så att det blev strut- eller toppmössform
på den.
Skulle kolaren göra en struttkoja, murade han först upp
härden på samma sätt som i den äldre kojtypen. Framför och
litet på sidorna om härden jämnade han så till en rund plan
cirka 8 1/2 fot i diameter, varvid härden fick gå in på planen —
det blivande kojgolvet — med omkring en fot.
Därpå högg kolaren sig en kubbe, 1-1 114 fot lång och 10-12
tum i diameter. Den kunde dock ibland vara smalare, 6-7 tum
i diameter, och i enstaka, fall lär man ha gjort struttkojor utan
kubbe. Kolaren högg så fyra hak i kubben, två på vardera sidan.
För att få haken rätt huggna måste han komma ihåg, att kubben
skulle stå rätt upp och ned — alltså inte ligga -- i struttkojtakets
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41. Struttkoja (toppkoja och kringelkoja). Gun Björklund.

mitt. Fyra i dessa hak vilande stöttor höllo kubben uppe. Stöttorna voro 4-5 tum grova och drygt 10 fot långa slanor. Det
var litet besvärligt att få dit stöttorna, då kolaren måste hålla
kubben samtidigt som han satte dit stöden. »Men geck gjord ä,
sa Sme Abram.» Kolaren placerade två stöd på vardera sidan om
härden, ty mitt framför härden skulle han ha ingången till kojan,
och där ville han alltså inte ha något stöd. Kubben med de fyra
stöttorna bildade den stomme eller det skelett, på vilket hela
kojan vilade.
Det blev nu att täcka den uppsatta stommen med klovor,
vilka restes upp. Kolaren täljde till klovorna i tur och ordning,
som de gingo åt. Detta var nödvändigt, då de skulle vara olika
långa samt måste täljas till, så att de passade. Han täckte ytan
mellan två stöttor. Som denna yta var triangelformig, måste klovornas längd variera betydligt. De två första klovorna voro hellånga och gingo ända upp mot kubben. Nästa klova blev .kortare
och sneddades av i övre änden, så att den passade mot stöttan.
Klovan fick gå in på halva stöttan, men ej längre, då stöttans

181

42. Strutkoja bakifrån. Gun Björklund.

andra hälft var avsedd för de klovor, som skulle täcka kojans
andra sida. Kolaren fortsatte med att sätta dit klovor, som blevo
kortare och kortare, ju längre ned efter den triangelformade sidan
han kom, tills hela sidan var täckt.
Så tog kolaren itu med de andra sidorna på samma vis. Vid
baksidan, där härden var belägen, reste han korta klovor från den
uppmurade härden uppåt samt på sidorna om härden. Vid framsidan — sidan mitt emot härden — satte han först två tilltäljda
dörrgåtar. På sidorna om dessa samt ovanför reste han så klovor.
Dörrgåtarna och dörren voro likadana som i den äldre kojtypen.
Dock måste kolaren sätta dit en slankott (kort klump eller bit av
en slana, 3-5 tum grov) i nedre änden av dörrgåtarna till tröskel.
Med mossa tätade kolaren skarven mellan klovorna och jordade därpå kojan. För att jorden skulle stanna kvar, satte han
omkring 7 fot från marken block runt hela kojan. Blocken voro
ungefär 5 tum breda och 2 1/4 fot långa samt sattes dit på samma
sätt, som då man sätter block på en mila, alltså med stöttor.
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På grund av kojans strut- eller toppmössform var det ont
om utrymme ovanför kojans mitt. Därför ville kolaren ha laven
så långt ned som möjligt. Han lade några smala underlag på
marken och ovanpå dem de klovor, som bildade laven. Som han
emellertid ville sitta bekvämt, då han satte sig på laven, grävde
han, för att få plats med benen, ett dike eller en gång i kojgolvets
mitt. Han gjorde gången cirka en fot djup och två fot bred. Innanför tröskeln sluttade marken sakta ned i gången, som slutade
ungefär två fot framför härden. På gångens andra sida mitt emot
laven fick kolaren gratis en extra sittplats, som även kunde tjänstgöra som bord eller som lave.
Några kolare gjorde struttkojor uteslutande av rundvirke,
men sådana kojor ansågos vara mycket provisoriska. I senare tid
har man i stället för uppmurad härd använt sig av en järnkamin,
som skämtsamt kunnat kallas Moses. Även mindre kaminer, ja,
t.o.m. spis, har man använt sig av. Likaså har man i senare tid
brukat sätta in ett fönster i kojdörren.
Om kolaren hade milorna belägna långt från varandra, förekom det i enstaka fall, att han hade två, t.o.m. tre kolkojor. Den
koja, som låg mitt i kolningen, och där kolaren uppehöll sig mest,
räknades som huvudkoja. De övriga kojorna, somliga kalla dem
vilkojor, voro i regel enkelt gjorda och huvudsakligen avsedda att
användas under den tid, då milorna kolades till. Innan milorna
blevo tillkolade, voro de nämligen mycket skötsamma (svårskötta)
och måste ses om som kringast (ofta). Hade kolaren då lång väg
att gå från kojan, tyckte han, att det blev för lite med vila och
allsintet med sömn. Därför reste han upp en extra kolkoja åt sig,
så att han fick kortare väg.
En hel del kolkojor ha namn efter kolare, t.ex. Ekens koja,
Skinn Svenskens koja, Tusan Djävlars koja, Skolmästarkoja o.s.v.
Namnet Tusan Djävlars koja har uppkommit av öknamnet Tusan
Djävlar, som kolaren Anders Jansson från Lertjärn erhöll, på
grund av att han i sitt tal ideligen använde denna svordom. I
Skolmästarkoja — belägen cirka 2 kilometer öster om Jänsbergets
by — har skolläraren Adolf Andersson jämte sonen, författaren
Dan Andersson, bott under kolningsarbeten vintern 1907-1908.
Bland andra kolkojnamn kan nämnas Fönsterkoja (det var ovanligt
med fönster på kolkojan, därav namnet) och Skröpkoja (här har
det skräpat, d.v.s. spökat).
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43. Veckokont. Foto
S. Björklund.

Livet i kolkojan.
Ett dygn innan kolaren flyttade in i kolkojan, gick han dit
och eldade, så att den blev varm. »Döm ella ut Mången» (imman,
frosten), brukade man säga. Sedan höll kojan sig varm och skön
under hela kolningen, d.v.s. om den var ordentligt gjord förstås,
och det inte var något »fuskeri».
I kolkojan förvarade kolaren sina matförråd och sina husgerådssaker. Innanför dörren mot bakgaveln och under laven brukade han ha matförråden stående. En träflaska med sur mjölk
— kimmarna i träflaskan skulle vara gjorda av en, ty det blev
bättre smak på mjölken då —, en säck med potatis, en kont, kars
eventuellt spann innehållande rågmjöl, bröd, smör, socker och
kaffe samt strömming och sill, eventuellt blodkorv, hackkorv,
kött och fläsk utgjorde det vanligaste matförrådet. De som voro
fattiga, hade före 1880-talet inte råd att ha kaffe och socker, men
efter denna tid hade alla kaffe och socker i kolkojan. Saltet brukade kolaren förvara i en burk av näver, kallad saltkont, salt-
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kloks, saltjåsk. Den var vävd (flätad) av näver och höll i regel
3-4 tum i fyrkant. På mitten av översidan var den försedd med
en ungefär 1 1/2 tums fyrkantig öppning i form av en tut, som
man stängde med en tapp av trä.
Husgerådssakerna bestodo av en trefotpanna, en trefotstekpanna, en kaffepetter och en svarvad träkoppa (träskål) eller ett
tråg (urskavd avlång träskål) att äta ur samt träsked och kniv.
Längre tillbaka i tiden åt kolaren med ljungen. Han hade i knivslidan rum för två knivar, kniv och ljunge. Ljungen var en kniv
med tunt blad liksom en bordskniv, och med den åt han jämt,
såväl i hemmet som då han var ute i skog och mark.
Voro milorna belägna långt borta i skogen, hade kolaren
mycket mat med sig till kojan. Det vanligaste var, att han hade
mat med sig för en vecka. Lågo milorna strax intill hemmet, gick
han hem och åt, utom då han kolade till milorna samt då han
rev ut. Men ofta fick han då maten buren till sig av hustrun, barnen eller föräldrarna. Man kan säga, att var vägen till milorna,
den s.k. kolarstigen eller kolarvågen, längre än 1 kilometer från
kolarens hem räknat, då tog kolaren mat med sig till kojan. Var
vägen kortare, gick han hem och åt.
En av kolare mycket omtyckt och ofta tillagad rätt var
vattgröt eller rågmjölsgröt. Den kokades i trefotpannan av rågmjöl, vatten och salt. Somliga kokade gröten så hård, att de kunde
skära skivor av den med kniven, ja, så hård, att den var nästan
som bröd. Sådan hård nävgröt kallades motti. »En rikti motti skä
var så hål, att en dalkar kan gå på an mä näverskor, utan att hå
bir nå märken &tär.» Det fanns folk, som voro så förtjusta i motti,
att de fingo öknamn därav, t.ex. Motti Lasse (från byn Rifallet).
Gröt ansågs vara en mycket närande, kraftig och hälsosam mat.
Den som åt gröt, behövde inte köpa någon medicin. »Täcka här
piller tar ja in, sa Minka Petter, när han dt gröt.»
Kolningsarbetet gav aptit, och därför säga många kolare, att
den bästa mat de någonsin ätit, ha de fått i kolkojan. »Dö bir
goäst grötn tö kok i trefotpanna i kåjhärdn», säger en gammal
kolare. »Alri nössn smakö matn så goa söm i e kölkåja», säger
Pajso Jan Petter.
När kolaren ätit sig mätt och sedan fick luta omkull sig på
laven och vila eller sova, då ville han nog inte byta med någon.
Han vilade bättre på laven än någon annanstans. Den uppeldade
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kojhärden höll värmen, om kojan var varm, och voro milorna
tillkolade, så voro de inte så svårskötta. En 6-8 timmar stodo
milorna sig utan tillsyn, om de voro tillkolade. »öm milunä ä
snälla, behöv än int tå gå ut mer än en gång på natta», säger en
gammal kolare.
Riktigt vackert var det, om det var tungelljust (månljust) och
stjärnklart, då kolaren på natten gick ut för att se om sina milor.
Den ljusblåa röken från milorna var då utbredd som stora slöjor
i dalar och moss-slag. Kolaren inandades med välbehag den fräna
men så gott luktande milröken. Då han kom närmare, såg han,
hur röken sakta steg från milorna upp mot skyn. Han tyckte nästan, att han hade levande väsen att göra med. En riktig kolare,
som hade lust för sitt yrke, räknade milorna som sina vänner.
Under vistelsen i kolkojan kunde en del kolare ibland på
ledig tid sysselsätta sig med något slöjdarbete, såsom att tälja till
träskedar och träslevar. De kunde även tillverka bloss, och någon
gång förekom det, att de gjorde sig ett kolfat i kolkojan. Hade de
barn, kunde de tälja till någon leksak åt dem, t.ex. en trollknut,
en sågargubbe o.dyl.
Det lär ha hänt att kolaren blivit fast för råttor i kolkojan.
Man har en målande skildring därom i ordstävet: »Döm dt öpp
sju bullar på två dygn å ett stort stycke å panna, å kuppa d skea
såg ja assint tä, sa Mårt Per Larso öm röttunä, nä ann låg börta
på kölning.»
I enstaka fall har det förekommit, att kolaren haft hustru
och barn med sig i kojan. Vid kolkojtomten Görasbo, belägen
2 1/2 kilometer nordväst om Dalkarlsbergs by, bodde kolaren Göran
med hustru och barn. De hade ett kolfat upphängt i kolkojtaket
som vagga åt minsta barnet. Det är troligt, att de hade det trångt,
sotigt och besvärligt, men de måste någonstans bo och för övrigt
är det nog sant, som ordspråket säger: »Är kärleken go, rums hå
sju i en slipho ».
I en kolkoja vid Laxbacken på Sunnansjö hyttskog bodde
Sandudd Kalle med hustru, två barn och svärfader. Det var så
trångt i kojan, att en, som kom på besök, ej rymdes därinne utan
måste ha kojdörren öppen och sitta på tröskeln.
Fick kolaren besök av en annan kolare, så rörde sig deras
samtal huvudsakligen om hur milorna gingo. Någon gång, då de
hade gott om tid och voro riktigt i språktagen, kunde de börja
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berätta historier för varandra. Mest omtyckta voro historier om
trolldom, trollgubbars och trollkäringars bedrifter, spöken och
oförklarliga upplevelser.
Två kolare lågo i samma koja. Den ena skulle en morgon
väcka den andra, varför han ruskade honom och sa:
»OPP, ÖPP,

dagen ä allarean grå.»
Den andra tittade upp, gnuggade sig i ögonen och svarade:
»Skull int an va grå,
söm ä gamlarä än bd du d ja.»
Därmed lade han sig och somnade på nytt. Om en stund
ruskade hans kamrat honom igen och ropade:
»ÖPP, ÖPP,

söla ä allarean öppa.»
Den andra svarade:
»Skull int ho var öppa
söm hat så lång väg tå gå.»
Två andra kolare, som likaledes bodde i samma koja, talade
i sömnen till varandra. Den ena sa:
»Gillra, gillra pöjkar
så få ni mycke köl.»
Den andra svarade:
»Gör rätt,
så få ni rätt.»
Uttrycken hänsyfta på kolkörningen, ty man fick mycket
mera kol, om man gillrade (se mera härom s. 230).

Belysning.
Mörka kvällar och nätter, då kolaren gick och såg om sina
milor, lyste han sig fram med ett stickbloss, torrvedsbloss, bloss.
Blosset tände kolaren vid elden på kolkojans härd, innan han
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44. Brandkrona. S. Björklund.

drog i väg på sin vaktarefärd. Vid återkomsten till kolkojan
släckte han blosset genom att sticka ned dess brinnande ände i en
snödriva. Fanns selet ingen snö, bökade han i jorden med det, tills
det slocknade.
Kolarna ha använt sig av flera olika belysningsanordhingar,
varav dock brandkrona, torrvedkrona, torrvedlykta, skrålla och
lyskäring rätteligen äro olika namn på samma sak. Man hade
olika namn i olika byar och ett flertal varianter i tillverkningssättet. På 90-talet kommo lyktor i bruk.
Brandkronan, torrvedkronan var en rund behållare av bunkeller urnform, tillverkad av tunna, korslagda och på mitten
ihopnitade järn (i regel tunnbandsjärn). Vid behållarens sidor
var en grepe fastgjord, och på grepens högst belägna del satt
en holk (fal), i vilken man kunde sticka i en stör. Satte man
fast stören, i marken t.ex., hängde brandkronan där som en
provisorisk lykta. Man eldade med torrvedstycken och brandar,
som man lade i behållaren, och fyllde på flera, allteftersom de
brunno upp.
Torrvedlyktan eller skrållan gjorde man vanligtvis av gamla
liar, som man satte ihop på samma vis som man flätar ihop en
spånkorg. Liarnas yttre ändar böjdes uppåt, så att veden skulle
stanna kvar. Dessa sammanflätade liar hängde i två långa järntrådar, som korsade varandra under liarna. I stället för liar
kunde man även taga en gammal bunke och hänga den i två
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under bunkens botten i kors gående järntrådar. Skrållan hängde
man upp i en i marken nedsatt 3-4 meter lång stör, i vars topp
man lämnat en kvist åt skrållan att hänga på. Denna stör kallades lyskäring. I skrållan eldade man med torrvedspån och
brandar. Lyskäringen stod sedan och höll upp skrållan och lyste
kolaren.
Lyshoran var en ungefär 2 meter lång stör, som man
kluvit i grovänden. I skrevan, som uppkom genom klyvningen,
satte man en smal käpp, varvid stören kom att skeka, skreva
som en hora. Man klämde så fast ett torrvedsbloss i skrevan, och
därmed var belysningsfrågan avklarad. Höll kolaren på med utrivning, brukade han ha två lyshoror, en på vardera sidan av
milan.
Till belysning brukade man även använda s.k. metingar. En
meting var en torr, grövre gren, som gick ut från stammen på
en frisk tall. Troligen har det varit början till eller också varit
en s.k. tvetall (dubbeltall, tall vars stam grenat sig till två tallar),
men den kraftigaste grenen har tagit överhand över eller rättare
kvävt den svagare, som därigenom torkat. En tall, vars topp torkat, en s.k. torrskate eller torrmeting, brukade man ofta använda
sig utav. Det var prima torrved i en meting. När man huggit sig
en sådan, klöv eller spjälkade man den i ena änden. Så slog man
i kilar mellan spjälorna, så att de höllo sig lagom isär. Därpå
satte man ned den i marken och tände på den, då man ville ha
lyse. När den brunnit ned till kilarna, spjälkade man den på nytt.
Vid utrivning brukade man ha flera metingar tända.
Utrivaren kunde även lysa sig med en eld, men han måste
då bygga upp elden, om han skulle se någonting. Fanns det en
stor sten eller stubbe i närheten av bottnen, gick det bra att bygga
upp elden med stybbe. Stybbet hölls kvar och hindrades att rasa
med hjälp av block från milan.

Hur milorna mättes.
Bönderna brukade inte mäta sina milor, utan de skötte kolningen så gott de kunde, och så fick resultatet bli, som det ville.
Brukens och bolagens milor mättes av skogvaktaren, som,
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45a. Trefotsstekpanna, använd i kolkoja, Vännebo.

45 b. Träkoppa, använd att äta ur i kolkoja, V ännebo.

sedan han räknat ut hur mycket ved milorna innehöllo, gav besked om hur mycket kol det borde bli av dem.
Var det en läggmila, som skulle mätas, mätte skogvaktaren
milans längd från baksidan till framsidan, milans medelhöjd och
milvedens längd eller milans bredd. För att få fram medelhöjden
brukade skogvaktaren taga tre höjdmått, ett vid brynet, ett mitt
på milan och ett vid framsidan, samt lägga samman måtten och
dela summan med tre. Genom att multiplicera de erhållna måtten — längd, bredd och höjd — med varandra fick skogvaktaren
fram milans kubikinnehåll. I en läggmila brukade det vara 120150 kubikmeter ved. Med hänsyn till hurudan veden var och i
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vilket skick den befann sig, uppskattade skogvaktaren, hur mycket kol det borde bli av milan. I regel räknade han då med att
5 kubikmeter ved skulle ge 1 stig kol.
En resmila mätte man med en tretton kvarters käpp. Det
trettonde kvarteret var med för barkens skull, och det var alltså
därför man hade tretton kvarter i stället för tolv, som det går på
en tre alnars famn. En sådan käpp var lika med en famn, och
det gick 10 käpp eller famnar på en ldngved, 14 käpp eller famnar på två långvedar 1 och 16 käpp eller famnar blev 2,56 långvedar. En långved innehöll 88 kubikmeter 10 fots ved eller 80
kubikmeter 9 fots ved. Resmilan mättes på mitten, så att man
fick medelomkretsen.
De stigar kol, som skogvaktaren beräknade få av milan, kallades skattningskol. Fick kolaren mindre mängd kol, än skogvaktaren skattat, hette det att han fick underkol. Fick han mera
kol, då fick han överkol. Den som fick underkol, blev kallad en
klen kolare. Den som fick överkol, brukade få några ören extra
per stig för överkolen. Ofta lade dock kolaren själv beslag på
överkolen för att sälja dem som egna kol till något bruk. På
grund härav blev det sällsynt med överkol ur milogna.
Av gammalt räknade man kolen i stigar och tunnor. Det
gick 12 tunnor på en stig. En stig var lika med 20 hektoliter (det
stämmer ju inte precis, men man räknade så). Omkring år 1900
inkom, troligen norr ifrån, benämningen läst, och en läst var
lika med en stig eller 20 hektoliter. Ordet förekom i skrift, men i
talspråket behöll man den gamla benämningen stig.

Röken från milorna.
Kolarna hade en del märken förknippade med samt även
,
särskilda namn på olika slag av milrök,
Det luktar sötaktigt av ep nytänd, pila.
»In där ljys rötjin skä än akt säj för, an ä int bra», sade för
60 år sedan en gammal västapsjök9lare. Röken skulle ha en mörkare färgton, om det skulle vara bra.
Det var dåligt märke, när röken började gubba (bolma ryckvis), ty då började milan gröva.
1 Egentligen

1,96,b men man räknade eller ,sade 2 långvedar.
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»E mila skä int röka, ho skä imma bara», säger en 86-årig
kolare.
Kallrök var den nästan vita rök, som steg upp från milan,
när det ingen fart var på milan. Kolaren måste då taga upp flera
draghål eller göra draghålen större.
Fyllrök, en blågul, frän rök, kom upp genom fyllhålet, när
kolaren lade i fyll.
Dämrök var en tjock och tung rök, som inte ville stiga uppåt.
Satte röken sig som ulltappar på stybbet, det ullade på stybbet,
då slog milan snart.
Slagrök, en ljusgul, stark rök, forsade fram ur brynet, när
milan slog. När milan var i slagordning (färdig att slå), var den
starka röken så intensiv, att blosset, som kolaren lyste sig med,
var som en matt ljuspunkt. Kolaren fick känna sig fram med
klubban.
Siktrök var den rök, som trängde fram genom stybbet.
Stybbet siktade röken. Milan var i fin kolställning, när det
siktrökte.
Sprängrök var en blå, tjock och tät rök, som kom ryckvis.
Blårök, ihållande, våldsam och stark rök, som steg upp från
milan, uppstod, om det var för starkt drag på milan. Kolaren
måste då täppa igen draghålen, ty annars förstördes kolen.
Pillerröken pillrade fram ur röksticken.
Piggrök eller kvickrök var en lätt, tunn rök, som var pigg
och kvick att tränga fram.
Brandrök, blågul, stark rök, kom fram ur rymningarna, när
värmen hade skurit ut.

Hur kolaren visste tiden.
Först mot slutet av 1800-talet började kolarna använda klockor, och det ansågs då vara en stor lyx. I början hade de inte
råd att, använda dem i vardagslag, utan det var endast vid helger
och vid högtidliga tillfällen, som klockorna kommo fram.
En kolare av gamla stammen såg på stjärnorna, vad tiden
led. »Ja sög på stjärna va klocka va», sade Nitt-gubben. De gamla
säga, att efter karlavagnens stjärt, som rör sig runt norrstjärnan
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(polstjärnan), läste kolaren tiden så säkert, att det inte slog fel
på en halvtimme. Att läsa tiden efter stjärnorna gick ju endast,
om det var klart väder. Var vädret mulet, avgjorde kolaren tiden
efter brasan på kojhärden. Han hade reda på hur lång tid det
tog för brasan att brinna ned.
Konstigt nog var det sällan en kolare försov sig, trots att
han endast fick sova några timmar i taget. Men han låg på åga
(ängslan), och det är allmänt känt, att om man ligger på åga
(ligger och ängslar sig över att man inte skall vakna), då vaknar
man. Att ligga på åga ger dock ingen riktig vila och sömn, då man
endast slumrar till litet lätt.

Täcktkol.
Om kolaren rev ut milan tidigt på hösten eller sent på våren,
så att han visste, att kolen skulle få ligga länge, innan de blevo
undankörda, takade han alltid kolen för att skydda dem för vatten i form av regn eller snö, som smälte. Han kunde taka kolen
genom att täcka kolhopen med granris och sedan skotta på stybbe.
Det vanligaste var dock att han fatade kolen i ett kolhus, som han
satte tak över.
När alla kol voro i kolhuset, begynte kolaren med takningen.
Vid en av kolhusets långsidor byggde han, med hjälp av underlag,
upp en stock så pass högt, att han fick lutning därifrån och till
kolhusets andra långsida. Ifrån denna stock och rätt över kolhusets bredsida lade kolaren klyvbräden över kolhuset. Dessa lade
han litet isär, så att det blev ett skarv mellan dem, och över detta
skarv lade han s.k. skarvbräden (lockbräden). För att brädena
skulle ligga kvar, placerade han en stång ovanpå dem, och den
hölls kvar med stenar som stöttor och tynge. Ibland byggde
kolaren upp en kroppås mitt över kolhuset och lade klyvbräden
åt båda sidorna från denna.
Andra kolare satte, då de byggde upp kolhuset,1 träklossar
mellan rodorna i gavelväggarnas framändar och fingo på så vis
lutning på kolhustaket. Somliga kolare gjorde kolhustaket av störar, som de täckte med granris.
Kol, som förvarades på detta sätt, kallades täcktkol. I regel
1

Se ill. s. 153.
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menas med täcktkol de kol, som man inte hunnit köra fram
under vintern, utan måst taka för förvaring under sommaren till
nästa vinter. Voro täcktkolen ordentligt takade, gällde de som
prima kol.

Kolskrindan.
Utkörningen av kolen från skogarna till hyttorna och bruken försiggick med häst och skrinda. Man har en gåta om kolkörningen som lyder: Levande i bägge ändar och död mittpå.
Vad är det? Svar: Hästen, kolskrindan och kolköraren.
Större delen av kolkörarna tillverkade själva sina kolskrindor. De övriga tingade eller beställde sina. Det fanns alltid någon,
som ville tjäna sig några kronor och därför var villig att göra
en kolskrinda. Mera kända skrindmakare voro t.ex. Ris Pelle och
Löv Anders från Jänsberget och Vikas Gustaf Jansson från Dalkarlsberg. Priset var på 1890-talet 10 kronor per kolskrinda.
När kolköraren, i fortsättningen kallad skrindmakaren, skulle
göra en kolskrinda eller kolryss — i dagligt tal kallad skrinda
eller ryss — måste han först skaffa sig ämnesved. Det gick åt
två överträn, två underträn, två framslåar, två bakslåar, två märlsidor, sex ståndsldar, omkring 90 ståndsprötar och omkring 120
spröt, sprötar, de senare avsedda för väfter. Allt detta högg skrindmakaren i skogen, men var han en omtänksam man, så hade han
överträn och underträn på lager, ty det kunde vara rätt besvärligt att få fatt på sådana, då det skulle vara självväxta krök
på dem.
Över- och underträn samt slåar gjorde skrindmakaren av
björk. Helst såg han, att han fick fatt på en så grov björk, att
han kunde såga den mitt itu och på så vis erhålla två trän med
exakt lika stora krök.
Spröten eller kolskrindvidjorna skulle vara av gran. I enstaka fall ha häggvidjor använts. Ståndspröten borde vara '12-3/4
tum i diameter i grovänden samt ungefär 2 1/2 fot långa. De till
väfter avsedda spröten borde vara 1 tum eller något mera i diameter i grovänden samt 6-7 fot långa. De delades i två delar,
så att det blev ;två väfter av ett spröt. Spröt och väfter kunde ej
göras på sommaren, då barken lossnade.
Det var ett drygt arbete att spjälka itu spröten och göra
13
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väfterna färdiga. Skrindmakarens hustru och barn fingo hjälpa
till. Ibland kommo även grannarna och hjälpte till. Man byttes
emellan, d.v.s. grannarna hjälpte skrindmakaren, men enligt
gängse bruk skulle sedan skrindmakaren och hans familj bistå
grannarna, då de behövde hjälp. Man hjälptes så åt att spjälka
itu spröten i två, eventuellt tre delar (om de voro så grova att
de räckte därtill). Väfterna fingo inte vara tjockare än ungefär
1/ 4 tum på tjockaste stället, d.v.s. i grovänden. Blevo de tjockare,
måste de täljas utav till lämplig tjocklek, och man täljde då undan
en del av träet på väftens insida. Voro väfterna för tjocka, brast
träet, då de böjdes över och under ståndspröten. Vid täljningen
av väfterna nyttjade somliga skrindmakare en s.k. täljbänk. Den
bestod av en ungefär 8 tum bred och 6-7 fot lång planka, vilken
var försedd med fyra ben. Ungefär 1 1/2 fot från ena änden hade
plankan ett omkring 1 1/2 tum brett och 3 tum långt hål, vars
långa sida gick längs efter plankan. I hålet satt en plankbit, som
i övre änden var försedd med en igenom plankbitens bredsida
gående träkloss. Vilande på denna träkloss hängde plankbiten ned
under bänken. Igenom plankbitens nedre ände satt en likadan
träkloss och den tjänstgjorde som trampa. När man skulle tälja
väften, lyfte man upp den ovanpå bänken sittande träklossen,
placerade väften under klossen och klämde fast den genom att
sätta foten på trampan. Man satt på bänken, höll fast väften och
täljde med en bandkniv samt flyttade väften i tur och ordning,
allteftersom man täljde den. Detta arbete kallades skrottäljning.
Efteråt fintäljde man väften med kniv.
Då skrindmakaren skaffat ämnesved, begynte han tälja till
de olika delarna. Några bestämda mått på dessa kan ej angivas,
då skrindornas storlek varierade. På ett ungefär kan man säga
att överträna skulle vara 11-12 fot långa, 3 1/4 tum breda och
2 1/2 tum höga, underträna 9-9 1/2 fot långa, 3-4 3/4 tum breda
och 2 1/2 tum höga och den övre framslån 24-25 tum lång, 3 1/4
tum bred och 2 tum hög. Några skrindmakare placerade framslån ungefär 6 tum in på överträna. De satte då fast slån genom
tappning, och slån behövde härigenom vara cirka 8 tum längre,
utom vad som åtgick för tapphålen. De delar av övertränas krök,
som blevo utanför slån och alltid voro vända inåt, kallades horn,
skrindhorn. Man sade, att skrindan hade horn.
Den nedre framslån var 24-25 tum lång, 3-4 3/ 4 tum bred
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och 2 tum hög, den övre bakslån omkring 5 fot lång, 2 1/2 tum
bred och 2 tum hög och den nedre bakslån omkring 3 fot och
1 tum lång -- utom vad som åtgick för tapphålen —, 3-4 2/4 tum
bred och 2 tum hög. Ståndslåarna voro 2-2 1/4 fot långa — utom
vad som åtgick för tapphålen —, 2 1/2-31/4 tum breda och 3/4
tum höga samt avtäljda mot kanterna. Den främre märlslån var
2 1/3_2
2/3 fot lång mellan underträna, 4 3/4 tum bred och 1 1/2
tum hög och den bakre märlslån omkring 3 fot och 2 tum lång
mellan underträna, 4 3/4 tum bred och 1 1/2 tum hög.
Skrindmakaren tog upp tapphål i underträna och satte framslån och bakslån samt främre och bakre märlslån i tapphålen.
Framslån och bakslån placerade han i undertränas respektive
framände och bakände. Främre märlslån satte han ungefär 1 1/4
fot från framslån och bakre märlslån ungefär 1 2/3 fot från
bakslån.
Med en 1/2-tums navare borrades upp hål genom framslån och
bakslån samt underträna. Hålen, som voro avsedda för ståndspröten och ståndslåarna, placerades efter varandra med ett
avstånd av ungefär 4 tum mellan varje hål. Omkring 90 hål
måste borras. Därefter reste skrindmakaren dit ståndspröten och
ståndslåarna. Han fick tälja av dem litet, så att de gingo ned
i hålen. För att de säkert skulle sitta kvar, slog han i en kil i
änden på var och en av dem.
Mellan övertränas framändar sattes framslån. Den skulle
sitta kant i kant med överträna och hölls kvar av på framsidan
eller utsidan ditspikade järn. Ungefär 5 tum från övertränas bakändar sattes bakslån kant i kant med överträna. Bakslån var så
gjord, att den var något böjd eller svängd, och den svängda sidan
vändes bakåt. På insidan ditspikade järn höllo slån fast vid överträna. De ungefär 5 tum långa delarna av överträna, som blevo
kvar utanför bakslån, spetsades av och jämnades till, så att de
blevo lämpliga till handtag. Det var i dessa handtag kolköraren
fattade tag, då han gick bakefter och höll i skrindan.
För att i dagligt tal kunna skilja framslåarna och bakslåarna
åt talade man om översta framsldn och nedersta framsldn samt
översta baksldn och nedersta baksldn.
I de genom framslån och bakslån sammanhållna överträna
borrade skrindmakaren upp 8 hål, två i varje hörn. Han lade så
överträna på ståndspröten och satte in ett spröt i vart och ett
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av de 8 uppborrade hålen. De övriga ståndspröten samt ståndslåarna placerade han på utsidan av överträna.
Sedan skrindmakaren gjort märken på ståndslåarna, hur
högt vävningen skulle gå, begynte han väva dit väfterna. Först
höll han varje väft i eldslågan ett tag, innan han vävde in den.
Härigenom blev väften mjuk och gick lättare att böja vid vävningen.
Skrindmakaren brukade börja vävningen vid en av skrindans sidor. Han tog en av väfterna och höll i den så, att han hade
väftens grovände i vänstra handen. Därpå trädde han väften
emellan ståndspröten, varvid han såg till, att väften växelvis
gick över och under dem. Han sköt, knackade och slog så ned
väften mot underträet. Sedan tog han en ny väft och satte dit.
Denna väft satte han ovanpå den förra, men ett spröt längre fram
och vävde dit den så, att den gick över de spröt, som den förra
väften gick under och under de spröt, som den förra väften
gick över. Vävde man två väfter i bredd över, eventuellt under
samma spröte, hette det, att man vävde systrar, men så vävde
man inte, eftersom det gällde för mindre gott. Det fick inte vara
för mycket trä kvar på väfterna, ty då brusto de, när vid jan bröstade sig för varje spröt.
Vävningen fortgick på så vis, att skrindmakaren satte var
och en av väfternas grovändar ett spröt längre fram och mot
underträet samt växlade om med vävningen, d.v.s. han gick ena
gången över och andra gången under ståndspröten och ståndslåarna och knackade slutligen ned väfterna, så att de kommo
att sitta kant i kant.
Vävningen gick medsols, och då skrindmakaren vävt runt
skrindan fram mot de väfter, med vilka han började vävningen,
lät han de nya väfterna börja, där de andra, d.v.s. de första, slutade o.s.v. i tur och ordning runt skrindan. Han höll sålunda på
med vävningen, tills han kom upp mot något av de på ståndslåarna ditritade märkena. Sedan vävde han i väfter på de ställen, där det fattades i vävningen, så att han överallt kom upp mot
märkena på ståndslåarna. Mitt på sidorna, där skrindan var högst,
fick han väva i flera stycken extra väfter. Vid vävningen fick han
se till, att avståndet mellan spröten blev omkring 4 tum, och
han måste vidare då och då slå samman väfterna, så att skrindan
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blev tät. Att väva en kolskrinda var ett handhdrt arbete. Man blev
skinnlös och öm i händerna.
När vävningen nått en höjd av omkring 1 3/4 fot i skrindans
framände, 2 1/3 fot på mitten av skrindan och 2 fot i skrindans
bakände, var skrindan färdigvävd. Skrindmakaren gjorde då på
överträna, framslån och bakslån ett märke för varje ståndspröt
och ståndslå, så att han skulle se, var han skulle borra upp de
för dem avsedda hålen. I framslån, bakslån och överträna borrade han nämligen upp hål för samtliga ståndspröt och ståndslåar, som han stack i hålen, och drev eller slog ned överträna så
långt det gick. Sedan skar han en skåra i änden på varje ståndspröt och drev ned en kil i skåran, så att det blev ett starkt och
välgjort arbete.
I vardera märlslåns undersida slog skrindmakaren i två märlor, vilka skulle sitta drygt lika långt isär som det var långt mellen medarna i ldngsläden eller bordsläden. Var det 18 tum 'mellan
medarna, borde det vara 19 tum mellan märlorna. Fördelen med
detta var, att då man satt fast skrindan vid slädtaket genom att
på slädtakets undersida sticka en pinne genom vardera märlan,
pinnarna voro skyddade, då de befunno sig ovanför meden. Sutto
pinnarna mellan medarna, brötos de lätt av, då man körde i
skogen, där det ofta kom en stubbe eller sten mellan medarna.
Skrindmakaren slog i märlorna så, att de kommo att sitta på
tvären över märlslåarna. Därpå nådade han märlorna på slåarnas
övre sida. Givetvis skulle de två i vardera märlslån befintliga
märlorna sitta lika långt från underträna.
En kalskrinda fick inte vara stum (stel, styv), utan den skulle
vara kärsig (d.v.s. den skulle giva efter för påtryckningar). Ty
genom att skrindan gav efter eller gav med sig, förhindrade man,
att kolen skakades sönder och samman under körningen. Detta
var någonting mycket viktigt, ty både kolaren, kolköraren och
kolens ägare hade betalt efter den mängd kol de levererade. Blevo
nu kolen sönderkrossade och hopskakade under transporten, då
blev det givetvis ett mycket dåligt resultat vid mätningen.
För att inte skrindan skulle giva efter allt för mycket på
sidorna, satte skrindmakaren dit en bindanordning mellan överträna, ett s.k. spännträ eller en hängsla.
Spännträet var ett av björk tilltäljt, på mitten något nedåtböjt trä omkring 5 fot långt och cirka 2 tum i genomskärning.
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I spännträets grovände var på översidan ditspikat ett järn. Järnets fria ände, som var smal som en ten, var böjd rund till en
ögla. Genom öglan hade man stuckit ena skänkeln av en märla,
varpå man slagit in märlan i skrindans högra överträ. I spännträets andra ände satt en haspe, och mittför haspen var i skrindans vänstra överträ en märla islagen. När körkarlen skulle
spänna ihop skrindan, fattade han tag i spännträet, sköt in skrindans motsatta sida och häktade på haspen.
Hängslan bestod av en haspe fästad med en märla på mitten av högra överträet. Det vanligaste var att haspen räckte till
mitten av skrindan. I skrindans vänstra överträ, mitt 'emot haspen, var en märla islagen. I märlan sutto 3-4 länkar av järn,
och från den yttersta länken gick ett avlångt, smalt järn ut. Järnet, som var försett med hål för haspen, var så långt, att om
man lade ut det, räckte det fram mot haspen. Andra skrindmakare satte inte dit något järn utan hade länkar ända ut mot
haspen. Somliga skrindmakare hade haspen så lång, att den
räckte rätt över skrindan, varför de krokade den direkt i märlan.
Eftersom skrindans botten var bredare än slädtaket, avhjälpte man detta genom att under skrindbottnen spika dit två
s.k. vingbräden, ett vid vardera sidan. Vingbrädena spikades fast
vid märlslåarna och underträna. Man fäste dem först provisoriskt,
ställde så skrindan på slädtaket och ritade märken eller streck
på vingbrädena efter och mitt för slädtakets yttre kant. Så tog
man lös vingbrädena och täljde av dem jäms med de ditritade
märkena. Sedan spikade man fast vingbrädena, och nu passade
skrindans botten precis mot slädtaket.
Somliga kolkörare satte dit ett handtag på skrindans vänstra
överträ. Det var cirka 6 tum långt och tillverkat av ett ungefär
3/ 4 tum grovt rundjärn samt placerat 1 fot från skrindans framände. Om vägen var sned och oländig skulle kolköraren fatta tag
i detta handtag och hålla skrindan.
Skrindmakaren brukade vara inne i köket, då han tillverkade skrindan. Var köket så litet, att han inte hade plats där,
blev han tvungen att vara ute, men då måste han tända upp och
underhålla en extra eld, så att han kunde mjuka upp väfterna.
Man berättar, att en skrindmakare i närheten av Jänsen, som
höll till inne i köket med sitt arbete, inte hade tänkt på att köksdörren var för smal för skrindan. När skrindan var färdig, fick
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46. Storskrinda, lillskrinda och mellanskaklar. Foto S. Björklund.

han inte ut den genom dörren. Han tog emellertid loss dörrgåtarna och lyckades på så vis få ut skrindan.
I en kolskrinda av här beskriven storlek gick det 2 stigar
kol, om kolköraren hade hög råge på skrindan. Inom Grangärde
socken började man använda de första skrindorna av denna typ,
smala i bottnen och breda i övre änden, år 1886. De skrindor
man förut använt voro i det närmaste lika breda upptill som nedtill, och det blev härigenom nästan lådform på skrindan, om man
bortsåg från, att skrindan var något smalare framtill än baktill.
Det var med beräkning, man förr hade skrindorna breda i bottnen, ty då togo underträna emot, så att skrindan inte stjälpte så
lätt. Smalslädarna, som man hade under skrindorna, voro nämligen så vingliga, att det var minst sagt besvärligt att köra med
dem. Det var vanligt, att underträna blevo hårt slitna, och det
förekom, att man blev tvungen att sätta dit nya underträn, då man
vävde om skrindan, d.v.s. vävde till nya väfter, då de gamla voro
utslitna. När underträna blevo utslitna jäms med spröthålen,
kunde de inte användas längre.
Denna gamla skrindtyp var något mindre, och en sådan
skrinda kallades på grund av att den rymde 18 tunnor, d.v.s. 1 1/2
stig, för adertontunnors-skrinda. I senare tid ha skrindorna gjorts
nå.' got större, så att de rymt 45 hektoliter.
Det var tämligen vanligt, att kolköraren hade en mindre
skrinda, rymmande ungefär 1 stig kol, fastsatt vid den större
skrindan. Den större skrindan, som gick först, kallades då förskrinda, och den mindre kallades efterskrinda eller bakskrinda.
Somliga kolkörare kallade efterskrindan, då de sinsemellan talade
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om den, för buttskrindan eller butten. Den satt fast vid förskrindan med ett par s.k. mellanskaklar och var likadant gjord som
förskrindan med undantag av att den var mindre. I regel hade
kolköraren en mindre långsläde under efterskrindan.
Om hustrun utförde det mesta arbetet, medan det inte blev
så mycket uträttat för mannen, brukade mannen kallas för efterskrinda. Hade hustrun en sådan man, kunde hon säga om honom:
»An ä söm e ättärskrynda».
Av mellansk ak 1 ar har man en äldre och en yngre
typ. Den äldr e typ ens två skaklar voro ungefär 3 fot långa,
2 1/2-3 tum breda och nära 2 tum tjocka. De gingo ihop i framänden och voro där försedda med självväxta krök, som började en knapp fot från framänden. I bakänden var avståndet
mellan skaklarna omkring 2 1/3 fot, om skaklarna voro avsedda
för bredslädar, men något mindre, om skaklarna voro avsedda
för smalslädar. 5 1/2-6 tum från skaklarnas bakändar var en
slå (skakelslån) intappad, som höll skaklarna samman. Den var
omkring 2 fot lång — utom vad som åtgick för tapphålen —
4 1/2 tum bred och 1 1/2 tum tjock. Avståndet mellan skaklarna
minskade mot framänden. Det var nämligen 24 tum mellan skaklarna i skakelslåns bakände men 22 tum mellan skaklarna i
skakelslåns framände. Genom att tappa in skakelslån lagom snett
kunde man reglera så, att skaklarnas krök gingo ihop i framänden. På utsidan av skaklarnas framände satt ett omkring 1 1/2
fot långt och 1 tum brett järn, som höll skaklarna samman i
framänden.
I rena undantagsfall har man, om skaklarnas krök voro för
små eller för korta, så att de inte räckte ihop, satt en träbit i
skarvet. Man täljde då av ena skakeln på översidan och andra
skakeln på undersidan samt täljde så av träbiten, så att den passade mot de avtäljda skaklarna, där den spikades fast. Ett par
på detta sätt hopskarvade skaklar blevo mindre starka. Därför såg
man helst, att skaklarna hade självväxta krök, som räckte ihop.
Från det ställe, där skaklarna möttes i framänden och ned
mot mitten av samt över och runt skakelslån, gick en omkring
3 14 fot lång järnten i form av ett 1-tums rundjärn. I skaklarnas
framände var tenen fastsatt med ett 1 fot långt och 1 tum brett
järn, som gick över tenen och var fastnitat och fastspikat vid
skaklarnas översida. Vid skakelslåns bakände satt skakelvid jan,
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47. Mellanskaklar. Foto S. Björklund.

en smidd länk i form av en ögla ungefär 6 tum lång och 2 1/2 tum
bred, och den var påträdd på tenen, som alltså höll skakelvidjan.
Över tenen på skakelslåns översida gingo två omkring 2 1/3 fot
långa och 1 tum breda järn, som räckte över hela skakelslån och
ett stycke ut på skaklarna. De voro fastnitade och fastspikade och
höllo fast tenen samt utgjorde en förstärkning av skakelslån.
Tenens nedre ände var utsmidd till ett järn, som var fastspikat
på skakelslåns baksida. Tenens övre ände var böjd uppåt i en
rund krok, vars spets var kluven mitt itu, och delarna smidda
runda samt vikna åt sidorna, så att de ging° ut i två omkring
1 tum långa horn. Dessa skulle gå på tvären över tenens längdriktning, och det var på grund av dessa horn, man brukade kalla
ett på detta sätt behandlat rund- eller plattjärn för en gorre
(gumse). I stället för gorre hade somliga kolkörare en rund ring
i tenens övre ände.
En del mellanskaklar saknade ten. I skaklarnas framände
satt då ett på mitten rundsmitt plattjärn. Man böjde järnet i
märlform och trädde så på järnet en ungefär 1/2 tum tjock järnring. Sedan klöv man de platta ändarna på järnet mitt itu och
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grenade dem, så att de passade på skaklarnas över- och undersidor. Därpå satte man dit det grenade järnet, varvid man såg till,
att man fick ringen mitt på skaklarnas främre utsida, och nitade
fast det eller fäste det med gängad skruv och mutter.
Skakelvidjan var i en mellanskakel utan ten fästad vid skakelslån med ett plattjärn, som på mitten var hopsmitt till ett 1
tum brett och 1/2 tum tjockt järn. På skakelslåns översida hade
man kluvit järnet mitt itu samt grenat det. Sedan man trätt på
skakelvidjan och böjt järnet, så att det passade åt skakelslån,
nitade och spikade man fast järnet på slån. För att inte skakelvidjan skulle nöta ut skakelslån, spikade man fast ett 5-6 tum
långt och 1 tum brett järn på mitten av skakelslåns bakre utsida
mittför skakelvidjan.
På vardera skakelns undersida satt det s.k. sporrjärnet. Det
var ett järn av varierande längd, dock i regel 20-26 tum långt.
Det började omkring 18 tum högt upp på skakelns undersida och
gick ned över skakelhammaren (den del av skakeln, som befinner sig nedom det för skakelslån upptagna tapphålet) samt runt
denna och upp på skakelhammarens översida. Sporrjärnet var
ungefär 1 112 tum brett men smalnade sakta av uppåt på skakelns baksida. På skakelhammarens framsida var järnet utsmitt
och försett med s.k. öron, som voro vikta ned över skakelhammarens ut- respektive insida. I nedre änden på skakelhammarens
undersida var utanpå sporrjärnet ditvällt ett omkring 4 tum långt,
3/8 tum brett och 5/8 tum högt järn, kallat sporren. Dess höjd
gäller för nedre änden, som var högst. Den smalnade sedan sakta
av uppåt och ut i en spets. Sporrjärnet var nitat och spikat fast.
Nitarna gingo igenom de järn, som från skakelslån gingo ut på
skakelns översida, men mittför dessa järn brukade man även
använda sig av gängad skruv eller bult med mutter.
Hade mellanskaklarna gorre, fästes den vid förskrindan med
en ungefär 1 fot lång kedkott, kedstump (kort stycke av en
kätting eller kedja) bestående av tre länkar. Man satte en av de
yttre länkarna över gorren, och de andra två stuckos mellan
skrindan och slädtaket, så att skrindan vilade på mittlänken,
medan den fria yttre länken befann sig inuti skrindan. På mitten av slädtakets bredd tog man så under den inuti skrindan
befintliga länken upp ett för denna avsett hål i slädtakets längdriktning. Om man så stack ned länken i hålet och satte en pinne
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48. Mellanskaklar. Foto S. Björklund.

igenom den på slädtakets undersida framstickande länken, voro
mellanskaklarna fästade vid förskrindan.
Voro mellanskaklarna försedda med ring, bestod kedstumpen
av två länkar och en krok. Kroken fäste man vid ringen, och
sedan man sett till, att kroken var så mycket ihopslagen, att ringen
inte utan vidare kunde glida av den, satte man fast kedjan så
som ovan beskrivits.
Det fanns mellanskaklar, som voro exakt triangelformiga och
alltså utan självväxta krök på skaklarna. I sådana skaklar måste
man tappa in skakelslån mycket snett. Mellanskaklar avsedda för
smalslädar hade kortare skakelslå än som här beskrivits.
Ett par mellanskaklar av yngre typ sågo i det
närmaste ut som ett par avsågade vanliga skaklar. Avståndet
mellan skaklarna var ungefär 2 1/2 fot såväl i nedre som i övre
änden. Vardera skakeln var vanligen omkring 2 2/3 fot lång, drygt
2 1/2 tum bred och 3 tum tjock. Skakeln smalnade av uppåt, där
den var omkring 2 1/4 tum i fyrkant.
Skakelslån var omkring 2 1/2 fot lång, 4 tum bred och 1 1/2
tum tjock. Den var intappad i skaklarna 5 1/2-6 tum från skaklarnas bakre eller nedre ändar. Vid vardera sidan av skakelslån
sutto två omkring 1 fot långa och 1 1/2 tum breda järn, som gingo
ut på skaklarna, där de voro svängda, så att de följde skakeln
uppåt respektive nedåt ett stycke. På skaklarna hade man täljt
eller skurit ur fördjupningar, som järnen sutto i. Järnen voro
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fastnitade utom på skaklarna, där de voro fastsatta med gängad
bult med mutter. Skakelvidjan var fästad vid skakelslån lika som
beskrivits under mellanskaklar av äldre typ utan ten. Likaså voro
de på skaklarnas undersida ditsatta spårjärnen likadana som på
mellanskaklarna av den äldre typen.
I änden på vardera skakeln satt ett omkring 1 1/3 fot långt
plattjärn. Mitten av järnet var rundsmitt på en sträcka av ungefär 3 tum, och järnet var dessutom sammanböjt eller sammanslaget, så att det liknade en märla. Så trädde man en rund ring
på järnet och placerade den mellan skakelns främre del och järnets rundsmidda del. Järnets flata sidor spikades fast på skakelns
över- respektive undersida. Utanpå detta järn sattes i övre änden
på vardera skakeln ett 1/2-1 tum brett järn, som gick runt skakeln och, sedan det avpassats så, att det passade precis efter skakeln, vällts samman till en ring och spikats fast.
Mellanskaklarna fästes vid förskrindan med hjälp av en krok
och två länkar för vardera skakeln. Man krokade fast krokarna
vid de i skaklarnas yttre ändar befintliga ringarna. De två länkarna, som voro fästade vid krokarna, stuckos därefter emellan
skrindan och slädtaket, så att skrindan vilade på ena länken,
medan den andra länken befann sig innanför skrindan. Mitt under
den i skrindan befintliga länken tog man upp ett hål i slädtakets
längdriktning, lagom stort för länken, som stacks ned genom hålet,
varpå man på slädtakets undersida satte en pinne igenom länken.
När man fästat båda skaklarna på detta sätt, voro mellanskaklarna fastsatta. Man måste se till, att man fick de för länkarna
avsedda två hålen i slädtaket placerade på lika långt avstånd från
vardera av slädtakets yttre kanter. För att inte ringarna skulle
häkta av krokarna i medbackar (utförsbackar) voro krokarna så
mycket hopslagna, att de endast med svårighet kunde lossas från
ringarna.

Kolsläden.
Benämningen kolsläde är det gamla namnet på kälken under
en kolskrinda. Omkring mitten av 1880-talet, då man begynte
göra slädarna bredare i medgången, började man kalla de gamla
smala slädarna för smalslädar, medan de nya, bredare slädarna
fingo heta bredslädar. När man sedan i början av 1890-talet bör-
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49. Långsläde (smalsläde). Foto S. Björklund.

jade använda två korta kälkar, s.k. koldoning, under kolskrindan,
fick den gamla, långa släden namnet ldngsläde.
L ångslä de n. Beroende på huru långt isär medarna voro
placerade, kallades alltså långsläden antingen för smalsläde eller
bredsläde. När man talar om smalslädar, menar man vanligen
slädar med ett avstånd av 12 tum mellan medarna. Längre tillbaka• i tiden sägas smalslädarna ha varit endast 9 tum breda i
medgången. I övergångsperioden mellan smalslädar och bredslädar hade man smalslädar, som voro 14 och 16 tum mellan
medarna.
Bredslädarna voro först 18 tum och sedan 20 tum mellan
medarna. I början av 1880-talet började man använda de första
bredslädarna inom Grangärde socken, men först efter 1886 kommo
de mera allmänt i bruk. En del körare höllo emellertid på sina
smalslädar, och först sedan Bergslaget (A.-B. Stora Kopparbergs
bergslag) omkring 1889 infört förbud mot smalare slädar än 18
tum, måste de ge med sig. Förbudet genomdrevs på så vis, att
Bergslaget i Burängsberg och Lövsjön o.s.v. lät sätta klossar på
malmvågarna passande för 18 tum och bredare slädar. Hade
köraren en släde, som ej höll 18 tum mellan medarna, då fick
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50. Långsläde (smalsläde) underifrån. Foto S. Björklund.

han inte väga. Körarna svuro, men måste fara hem och banka om
städarna, d.v.s. sätta nya bankar i slädarna. De, som höllo styvt
på den smala slädgången, vidgade ej ut medarna mera, än de
voro alldeles tvungna, alltså till 18 tum. Andra, som insågo den
bredare slädgångens fördel, vidgade ut medarna till 20 tum.
För tillverkning av en br e dsläde måste körkarlen först
skaffa sig ämnesved och så järn till skoningar under medarna,
s.k. slädstänger. Han tog ämnesveden från björkar i skogarna och
såg därvid till, att han fick självväxta krök på medämnena. Städstängerna köpte han i någon handel. Järnet i stängerna var s.k.
slädskostål, som skulle vara 2 tum brett, 1/2 tum tjockt samt 10
fot långt. Järnen voro dock tunnare mot framänden, för att man
skulle kunna vika upp dem över kröken.
Körkarlen begynte så tälja till ämnena. Han gjorde medarna
omkring 8 fot långa med kröken, 3 tum höga och 2 tum breda.
I vardera medens krök tog han genom medens 2 tum breda sida
upp ett tapphål omkring 4 tum långt och 1 tum brett. Dessa hål
voro avsedda för slån, framslån. För att få hålen, där de skulle
vara, lade körkarlen ett rakt föremål, t.ex. ett bräde, ovanpå
medens övre sida ut mot och på ena sidan förbi medens krök.
På undersidan av detta bräde gjorde han ett märke på kröken,
och där skulle hålet börja samt sträcka sig uppåt.
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51. Långsläde (bredsläde). Foto S. Björklund.

Genom medarnas 3 tum höga sida tog körkarlen så upp 4
tapphål i vardera meden. I dessa tapphål, som voro nätt 4 tum
långa och ungefär 1 1/4 tum breda, skulle stakarna sitta. Somliga
körkarlar togo upp 3 tapphål och nöjde sig alltså med 3 par stakar. Från medarnas bakändar fram till första tapphålens början
var det ungefär 6 tum. Sedan var det omkring 21 tum mellan
tapphålen. Hade körkarlen 3 tapphål, blev avståndet mellan tapphålen något längre.
Stakarna gjordes omkring 8 1/2 tum höga. Från deras nedre
ändar räknat och till en höjd av ungefär 5 1/2 tum, skulle de vara
ungefär 4 tum långa och 1 1/, tum breda. Men här, d.v.s. omkring
5 11, tum högt från stakarnas nedre ändar, gjorde körkarlen på
varje stakes 1 114 tum breda sida ett omkring 1 118 tum djupt
hak. Detta hak, som gick vågrätt in, kallades för en axel, och
eftersom staken hade två breda sidor, erhöll varje stake två sådana hak mitt emot varandra. Stakarnas ungefär 3 tum höga
överdel täljdes antingen fyrkantig — drygt 1 1/2 tum i fyrkant —
eller också rund med en diameter av 1 3/4 tum. I tur och ordning som körkarlen fick stakarnas nederdelar avtappade och formade, så att de passade för tapphålen, drev han ned dem i dessa,
sedan han dock först grundligt tjärsmetat dem. Han borrade så
ett hål, omkring 3/8 tum i diameter, genom meden och stakens i
meden intappade del samt slog i en trätapp, fästpinne, i hålet.
På medarnas insida mitt för varje stake sattes en förstärkning i form av ett järn, som var omkring 1 tum brett, 118 tum
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tjockt och 9 tum långt och var avrundat i ändarna. Dessa järn
fästes med två nitar av 3/8 rundjärn. Avståndet mellan de två i
vart järn ditsatta nitarna var ungefär 7 tum. De på medens utsida
belägna nithuvudena voro 1 tum i diameter, men på medens insida, där de nitades, blevo de drygt 3 / 8 tum.
Körkarlen täljde så till 4 bankar (somliga använde tre bankar). De skulle vara omkring 28 tum långa, 4 tum breda och
1 1/2 tum tjocka och hade till uppgift att hålla medarna samman,
i detta fall på ett avstånd av 18 tum från varandra. De skulle
vila på stakarnas axlar, och för att det skulle bliva ett starkt
don, som höll för påfrestningar, tappade man in stakarna i bankarna. Körkarlen tog därför under vardera banken upp två fördjupningar, en i vardera änden, ungefär 4 tum från bankens
ändar. Han gjorde fördjupningarna, som gingo på tvären över
bankens undersida, omkring 1/2 tum djupa och 1 1/4 tum breda.
Mitt uti vardera fördjupningen, alltså i bankens mitt, tog han så
upp ett fyrkantigt hål ungefär 1 3/4 tum i fyrkant. Andra, som
gjort stakarnas överdel runda, borrade upp hålet med en 1 3/4
tum grov navare. När körkarlen sedan satte bankens hål över
stakarnas överdel och drev ned banken, gingo stakarnas axlar
upp i de ur banken urtagna fördjupningarna. Avståndet mellan
banken och meden var då 2 tum. För att inte bankarna vid hårda
påfrestningar skulle spricka utåt ändarna till, satte körkarlen i
vardera änden på var banke och omkring 3 tum från bankens
ändar ett järn runt banken. Järnet, som var sammansatt till en
ring, var omkring 518 tum brett och nätt 1/4 tum tjockt samt slöt
tätt efter banken. Att sätta dit ett sådant järn kallades för att
ringa banken. Under den bakersta banken hade man ofta som
stöd och förstärkning ett omkring 1 114 tum brett plattjärn, som
följde banken fram mot bankens hörn, där det .var vikt nedåt,
så att det följde stakarnas insida ned på medarna och där var
kluvet mitt itu samt följde medarna ett stycke framåt respektive
bakåt. Järnet kallades f jätterjärn.
Framslån täljdes snart till. Den gjordes omkring 22 tum lång,
4 3/ 4 tum bred och 1 1/4 tum tjock. Andarna täljdes av något, så
att de passade till hålen i medarnas krök. Därpå tjärsmetades
tapparna och så sattes framslån dit. På framslåns yttre sida sattes
ett omkring 20 tum långt och 1 tum brett järn som förstärkning
för slån. Mitt på framslån skulle de två runt slån gående järn
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sitta, som höllo slädvidjan. Draganordningen var alltså likadan
som förut beskrivits under drög.
När körkarlen skulle sko medarna, - begynte han med att
stansa upp hål i slädstängerna för slädskruvar, slädskoskruvar,
slädbultar, slädskobultar. Hålen skulle vara fyrkantiga och försedda med fyrkantiga försänkningar för slädskruvarnas huvuden.
Han tog upp fem sådana hål i vardera slädstången med ett avstånd
av omkring 20 tum mellan vart och ett. Hålet längst bak var
beläget ungefär 2 tum från medens bakände, men eftersom slädstången, då den sattes på meden, skulle vikas upp, så att den
gick upp omkring 3 tum på medens översida, måste körkarlen,
då han stansade upp detta hål, räkna undan det som gick åt för
nämnda uppvikning. Slädskruvarna voro gängade i änden och
försedda med mutter. De voro 4 tum långa och 318 tum i diameter.
Av gammalt använde man slädspik eller slädskospik, som man
drev igenom meden och nådade på översidan. Det var besvärligt att
stansa upp hål i slädstången, eftersom man lätt ville slå åstad
stången, d.v.s. buckla till stången. I senare tid har man använt
slädskruvar med runda huvuden, och man kunde då. borra upp
hålen, vilket gick mycket bättre.
För att kunna böja slädstången i ändarna, så att den passade
åt meden, måste körkarlen låta stången ligga i eld eller glöd, tills
den blev röd, ty i annat fall gick den av. Slädstången skulle i
medens bakände böjas och vikas, så att den passade precis efter
meden samt, som förut nämnts, gå ut omkring 3 tum på medens
övre sida. Här i änden hamrade körkarlen ut stången, så att den
fick två s.k. öron, vilka han lät gå ned på medens in- och utsida.
I medens framände böjde körkarlen slädstången, så att den väl
följde samt gick runt och över medens krök. Stången skulle här
gå in omkring 20 tum på medens översida.
I de ovanpå medens framände och bakände uppvikta delarna
av slädstången tog körkarlen upp hål för den främre respektive
bakre slädskruven, varvid han fick se till, att hålen kommo mitt
emot de på slädstångens undersida upptagna hålen. Så borrade
han hål genom meden, satte dit slädskruvarna och gängade på
medens översida dit muttrarna samt drog till dem. För att inte
muttrarna skulle tränga ned i träet, lade han en bricka, omkring
1 tum i diameter, under de muttrar, som inte gingo igenom slädstångens på översidan invikta delar.
14
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Då slädens alla delar voro "tilltäljda, medarna skodda och
släden hopsatt, tog körkarlen itu med slädtaket. Det bestod av
bräder, som lades på bankarna och fästes där. Det var lika
brett som bankarna och omkring 10 fot långt (längden varierade
från 9-12 fot). Bräderna voro 1 tum tjocka. De yttre bräderna,
belägna ett vid vardera av bankarnas yttre kanter, skulle vara
breda. I mitten brukade man ha smalare bräder. Ur de yttre breda
bräderna tog körkarlen upp fyrkantiga hål, omkring 1 3/4 tum
breda, för stakarna. På undersidan av samma bräder gjorde han
urtag, som svarade mot tjocklek och bredd på de järn, som
sutto runt bankarnas yttre kanter. I framänden sneddade han
av bräderna, så att slädtaket blev runt. För att skakelträet skulle
få plats, måste han i slädtakets framände mittför slädvidjan tälja
ur ett runt hak ungefär 8 tum brett och 4 1/2 tum djupt.
I framänden gick slädtaket fram mot framslåns övre ände.
Ungefär 3 1/2 tum från slädtakets framände satte körkarlen ett
vanligen 1 tum brett järn över slädtaket. Järnet, som hade till
uppgift att hålla samman bräderna i slädtaket, svängde runt dft
ur slädtaket urtagna hålet för skakelträet samt gick ned ungefär
3 tum på de yttre brädernas undersida.
Slädtaket hölls säkert kvar av de på taket placerade överbankarna. Dessa, som voro lika många som bankarna, hade 1 3/4
tum fyrkantiga, stundom runda hål för stakarna. De voro 2 1/2-3
tum breda, 1 tum höga och 28 tum långa samt avsneddade och
avspetsade mot ändarna. Körkarlen brukade slå i hästskosöm i
stakarna för att hålla överbankarna nere, d.v.s. på sina platser.
Dessutom slog han spik igenom överbanken och slädtaket ned i
banken.
Den färdiga långsläden stupades, och körkarlen tjärsmetade
grundligt medar, bankar och stakar, men slädtaket tjärade han ej.
S ma Isl ä da r na voro tillverkade nästan exakt lika som
bredslädarna. Enda skillnaden var, att de voro smalare i medgången, och att de i regel hade omkring en fot kortare medar.
K ol doning a r. I början av 1890-talet började kolkörarna
använda koldoningar. Värmlänningar, som den tiden lågo i Grangärde på kolkörning, sägas ha fört med sig bruket av sådana.
Ett par koldoningar bestod av två efter varandra gående kälkar, s.k. kolkälkar (en framkälke och en bakkälke). Vanligen
voro kälkarna 22 tum breda i medgången, men då man först
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började använda koldoningar, var det en del, som hade medgångar med 18 och 20 tums bredd. En del kolkörare gjorde själva
sina koldoningar, men de flesta beställde sina hos någon mera
smideskunnig och snickarkunnig person. Spår Erik Jansson,
Hoberget, och efter honom hans brorson Johan Persson, Hoberget,
samt Erik Henning Karlsson från Skattlösberg tillverkade och
sålde koldoningar åt nästan hela finnmarken och en stor del av
bygden. Priset för ett par färdiga koldoningar med tak var i
början på 1890-talet 25 kronor paret.
Medarna i framkälkarna voro omkring 5 fot långa med krök,
3 tum höga och 2 tum breda, medan bakkälkarnas medar voro
omkring 6 fot långa, 4 tum höga och 2 tum breda. Mitt på var
mede, från bakänden till spetsen av kröken eller hornet räknat,
satt dynan, som var fastsatt med dymlingar, stundom även
med tre slädskruvar. Dynans längd varierade på olika kördoningar
från 1 1/ 4 till 2 1/2 fot. I framkälken skulle meden och dynan
vara omkring 8 tum höga, i bakkälken omkring 9 tum höga.
Bakkälken skulle vara litet högre, så att bakkälkbanken ej släpade
i snön där framkälken gått fram, ty då kom det att gå för tungt.
Medarna, särskilt framkälkens, skulle vara litet kutiga under.
I annat fall borrade medarna, d.v.s. medarnas ändar togo i eller
skuro i vägen, och då gick det tungt. Dock fingo de inte vara för
mycket kutiga utan endast så pass, att det syntes. Kröken på
medarna i framkälken voro höga, medan bakkälkens krök voro
avtäljda eller stubbade.
Under medarna sutto slädstängerna, som bestodo av 2 tum
brett och 1/2 tum tjockt slädskostål, vilket hade raka kanter med
skarpa hörn. I senare tid har man använt 2 1/ 4 tum brett och 3/8
tum tjockt fjäderstål, vilket hade runda kanter och nästan inga
hörn samt var mycket hårt och därför gick lätt över stenarna.
Slädstängerna voro i medarnas framändar vikta runt och
över medarnas krök samt gingo så långt ned på medarnas översida, att de räckte ett stycke nedom det för framslån upptagna
tapphålet. Andra läto slädstängerna gå ned endast ett kort stycke
på medarnas översida och satte i stället ett extra firn över
medarna, där framslån var intappad. På bakkälkarna gingo dock
slädstängerna i regel alltid över framslån. I medarnas bakändar
gingo slädstängerna upp ett litet stycke på medarnas översida,
och där voro de utsmidda till öron, som gingo ned ett på var-
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dera sidan om meden. Somliga hade i bakänden slädstängerna
avspetsade och uppvikta endast ett litet stycke, andra läto dem
gå upp på medens översida, så att de kunde fästas i den bakersta
slädskruven. Några läto slädstängerna gå runt hela meden, så att
meden blev skodd såväl på under- som översidan.
Slädstängerna voro fastsatta med slädskruvar och muttrar.
Hade kälken långa dynor, gick det åt 8 slädskruvar i vardera framkälkmeden och 7 i vardera bakkälkmeden. På en framkälkmede
sutto slädskruvarna så, att en satt i änden på den över medens
krök vikta slädstången, en i vardera änden på det över framslåns
tapphål ditsatta järnet, en emellan kröken och dynan, tre igenom
dynan och en 3-4 tum från medens bakre ände. Eftersom den
över bakkälkmedens krök uppvikta slädstången gick över framslån, räckte det här med två slädskruvar, en på vardera sidan om
framslån. På grund härav blev det en skruv mindre, d.v.s. endast
7, i en bakkälkmede. Under de slädskruvmuttrar, som ej sutto
mot järn, satte man en bricka.
De som använde korta dynor, t.ex. 1 1/2 fot, satte inga slädskruvar genom dynan och klarade sig därför med ett par slädskruvar mindre på var mede.
Medarna höllos samman av kälkbanken och framslån. Kälkbanken, som skulle sitta mitt på medarna från krökens nedre
ändar till medarnas bakändar räknat, var nedtappad i dynan.
Den skulle vara 6 tum bred och 2 1/2 tum tjock samt gå ut ungefär
1 tum utanför medarna. Kälkbankens ändar voro på smalsidorna
avtäljda utifrån snett inåt och nedåt, så att banken hade s.k.
laxstjärt. På detta sätt formad och nedtappad satt banken säkert
fast. Dessutom hölls banken kvar vid vardera dynan av en slädskruv, vilken gick från slädstången genom meden, dynan och
banken samt satt fast i en i banken nedtappad mutter. Ovanpå
dynan och över den i dynan nedtappade banken gick ett 2 118 tum
brett järn, som i vardera änden var fastgjort med en genom
meden och dynan gående slädskruv samt en spik på vardera sidan
om banken. Järnet tjänstgjorde som skoning och gick över den i
banken .nedtappade muttern, men naturligtvis under de andra två
muttrarna, som höllo järnet kvar.
De som brukade kort dyna, satte inte något järn till skoning
ovanpå banken. Men i stället satte de ett järn på medens utsida,
vilket gick från meden över dynan och yttre änden av den 1 dynan
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nedtappade kälkbanken samt ned igen på dynans och medens
yttre sida.
På mitten av framkälkbanken borrade man igenom bankens
2 1/2 tum tjocka sida upp ett hål, sprinthål, avsett för den 3/4 tum
grova sprinten, som skulle hålla slädtaket fast vid kälken. I
senare tid tyckte man, att denna sprint blev för svag, varför man
gjorde den 7 /8 tum, och man fick då även göra hålet lika grovt.
Över hålet på kälkbankens översida satte man kälkbankskållan,
en järnskålla omkring 4 tum bred, 10 tum lång och 1/4 tum tjock.
Skållans långsida satte man på tvären över banken och vek ned
skållans ändar, så att de täckte bankens fram- och baksida. På
mitten av skållan tog man upp ett hål för sprinten, lika stort som
sprinthålet i banken. Genom skållans båda nedvikta ändar och
genom bankens 6 tum breda sida gjorde man två runda hål,
ungefär 1/2 tum i diameter, avsedda för grimmårlan. Det var en
omkring 16 tum lång och 1/2 tum grov järnten, som böjts till en
märla. Grimmärlans ändar voro gängade, och sedan man trätt
på grimman (se beskrivning nedan) på märlan samt slagit märlan
igenom skållan och banken från bankens baksida mot framsidan,
gängade man, på bankens framsida och utanpå skållans nedvikta
del, fast två muttrar, som höllo grimmärlan säkert kvar.
Med bakkälkbanken förfor man likadant med undantag av
att man där inte hade någon grimmärla, varför man spikade fast
kälkbankskållan.
Vardera kälkbanken var stöttad och förstärkt med ett 2 1/2
tum brett och 1/2 tum tjockt f jätterjärn, som började på medens
insida och gick upp ett stycke på dynan samt gent över hörnet
mellan dynan och banken och upp mot och utefter bankens hela
undersida samt gent över andra hörnet ned mot dynan och ned
på andra medens insida. Fjätterjärnet skulle gå gent över hörnet,
annars blev det för tvärt brott på järnet, och då gick järnet av i
brottet. De delar av fjätterjärnet, som sutto på insidorna av
medarna och dynorna, voro utsmidda till blad i pilfason och fastsatta med nitar. Under banken var fjätterjärnet fastsatt med slädskruvar, som hade stora utsmidda huvuden, vilka placerades
ovanpå banken med muttrarna under fjätterjärnet. Mitt för sprinthålet i banken fick man göra ett hål genom fjätterjärnet för
sprinten.
Slädvidjan och framslån i framkälken voro likadant gjorda
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och placerade som beskrivits under långsläden. Framslån i bakkälken var försedd med laxstjärt och nedtappad i medarna.
Ovanpå vardera kälkbanken hade man en s.k. vredbanke eller
led banke. Värmlänningar, som sysslade med kolkörning i Grangärde, förde med sig benämningen svängbanke; dock var vredbanke det vanligaste uttrycket. Vredbanken var omkring 6 tum
bred, 1 %dum tjock och 32 tum lång. Den skulle vara rund inunder, så att de något avspetsade ändarna stodo uppåt litet.
Avsikten med detta var att förhindra, att vredbanken, om vägen
lutade i sidled och det samtidigt var en krök på vägen, låstes fast
vid kälkbanken.
Somliga hade ingen vredbanke och ingen sprint för bakkälken utan hade i stället märlor islagna i kälkbanken. Märlorna
gingo genom i slädtaket upptagna hål och fästes med pinnar på
slädtakets översida. Kälken gick dock inte så ledigt, om den var
gjord på detta vis.
Slädtaket, som bestod av bräder, var fastspikat ovanpå vredbankarna, så att dessa följde med, då man lyfte av slädtaket. På
det att bräderna i slädtaket säkert skulle hållas samman, spikade
man längst bak på undersidan av slädtaket en s.k. nar, en förstärkning i form av en tilltäljd granpik ungefär 1 1/2 tum i dia-meter.
Genom slädtaket och den främre vredbanken borrade man
upp ett hål för sprinten. Under vredbanken mitt för sprinthålet
spikade man fast en likadan skålla, som man satte över kälkbanken. Hålet genom slädtaket och den bakre vredbanken gjordes
2 till 3 tum långt, så att sprinten kunde åka fram och tillbaka i
hålet, eftersom kälken gick upp och ned i knipporna. Det var med
anledning härav, som man kallade detta hål för cikhdlet. Även
här spikade man fast en skålla under vredbanken mitt för åkhålet.
Som redan nämnts brukade man i början sprintar, som voro
3
/ 4 tum i diameter, men senare gjorde man dem något kraftigare,
nämligen 7/8 tum i diameter. Sedan man smitt till ett huvud på
sprinten 1 14-2 tum i diameter — somliga vällde dit huvudet —
satte man ned sprinten och gjorde ett märke på den alldeles
under fjätterjärnet. Så tog man ur sprinten och stampade mitt
för märket upp det s.k. sluthdlet, som skulle vara omkring 1/ 4
tum brett och 5/8 tum långt samt gå igenom sprinten. I sluthålet
skulle slutan sitta, och den bestod av ett dubbelvikt 5/8 tum brett
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järn, som, då det stuckits igenom sluthålet, veks isär och på så
vis höll sprinten säkert kvar. Det vanligaste var att sprintens
huvud befann sig på översidan, d.v.s. ovanpå slädtaket, och slutan
under kälkbankens fjätterjärn, men somliga hade sprintens huvud
under fjätterjärnet och slutan ovanpå slädtaket.
Bakkälken var fastkopplad vid framkälken med en kedja,
kallad grimma, mellanked. I framkälkbankens grimmärla —
några sade mellankedmärla — satt en krok kallad grimkroken
eller mellankedkroken. Somliga hade en kort kedjestump, i vars
yttre ände grimkroken var fastsatt. På denna krok var grimman
påhäktad. Grimman bestod av en ring, från vilken två stycken
2-2 1/2 fot långa kedjor gingo fram till bakkälken, en kedja till
vardera av bakkälkmedarnas horn eller krök. Här var kedjan
fastsatt antingen med en ring, som i så fall trätts över slädstången,
innan denna blivit fastsatt vid meden, eller också med en s.k.
klave. Detta var ett omkring 5 tum långt halvtums rundjärn, vars
ändar smitts ut, dubbelvikits, hopvällts och på nytt smitts ut till
bladform, varpå man stampat hål genom bladen, och sedan man
böjt järnet i kil- eller triangelform samt placerat bladen på vardera sidan om slädstången i hornets eller krökens yttersta spets,
stuckit en skruv igenom de i bladen uppstampade hålen och
innanför slädstången samt på medens insida gängat en mutter
på skruven. För att skruven skulle få plats på insidan av slädstången, hade man borrat upp ett hål i yttersta kanten av medens
horn. Blev hålet för trångt, fick man sveda upp det med ett svedjärn (glödgat järn, avsett att sveda upp hål med). Det skulle vara
högst 4 tum mellan framkälkmedarnas bakändar och bakkälkmedarnas hörn eller krök.
I övergången mellan långslädar och koldoningar försåg man
(liksom värmlänningarna) koldoningarnas. kälkar med stakar,
stak-kälkar, i stället för dynor och med fjätterjärn som under
långslädens bakbanke. Så började man göra korta dynor och vidhöll detta i ett decennium. Sedan omkring 1905 har man gjort
kälkarna efter moramodell med långa dynor.
- I senare tid gjorde man bakkälken av plank, och medarna
och dynorna voro då gjorda i ett stycke. Några hade en järnten
mellan hornens eller krökens övre del i framkälken, och den var
avsedd för kolköraren att hålla fötterna på, då han satt frampå
skrindan och åkte. Kolköraren hjälpte till att styra skrindan
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genom att sätta foten på medarnas krök och sparka till eller
spjärna i åt det håll, dit han ville, att kälken skulle gå.
Det finnes en hel mängd små olikheter och variationer i tillverkningen av koldoningar, men jag avstår ifrån att skildra dessa
avvikelser, som kunna kallas individuella nycker.
Det fanns en del körare, som bara lade an på att göra donen
så stark som möjligt, men inte tänkte på att den blev klumpig
och tung. För dessa hade man det varnande uttrycket: »Öm int
hestn hörk dra don, ?int å vart far i väg.»

Kärsa.
Kärsan var en av vridna vidjor i nätform glest hopvriden
större kasse, i vilken hästens beteshö förvarades. Den som jag här
skall beskriva, var ungefär 1 aln lång, 1 aln hög och 7--8 tum
bred. Storleken varierade dock betydligt — det var i regel höjden och bredden som varierade — så att somliga hade den 1 aln
lång, 1 1/2 fot hög och 10 tum bred. Den största kärsa jag sett
var 2 1/2 fot lång, 2 1/2 fot hög och 16 tum bred, men den var
avsedd att ha hö i, om körkarlen skulle bliva borta några dygn.
Det var kvinnfolksgöra att vrida ihop kärsor. I regel gjorde
hustrun de kärsor mannen behövde. Det fanns kvinnor, t.ex.
Sandströms Maja Lisa från Burängsberg och Dunder Anna från
Skattlösberg, som tillverkade kärsor till försäljning.
När hustrun skulle vrida ihop en kärsa, måste hon först leta
björkvidjor. Det var många gånger besvärligt, och man berättar,
att man måste gå långa vägar för att finna vidjor. Hdrdbacksvidjorna, som i regel voro frodväxta, voro inte bra, ty de voro för
sköra. Vred man en sådan vidja, sprack träet, varvid små träflisor gingo utav och stucko upp från vidjan. Sådana trä- eller
vedflisor kallades löss, och det hette, att vidjan var lusig. Om man
fuskade, då man vred vidjan, så att små stycken av vidjan blevo
ovridna, fick man horungar, ty så kallades de ovridna styckena.
Hustrun måste se till, att vidjan varken var lusig eller hade horungar, ty det var skamligt och vittnade om dåligt arbete. En
vidja vreds alltid medsols (rättsöls), såvida det inte var fråga om
trolldom, ty då vred man motsols (andsöls).
Kärrvidjorna voro sega och starka, och hustrun letade där-
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52. lairsa (stor). Foto S. Björklund.

för sådana. Om hon fick fatt på tillräckligt långa vidjor, så att hon
inte behövde skarva dem, gick det åt 28-36 stycken. De längsta
vidjorna skulle, i en kärsa av här beskriven storlek, vara 7-8
fot långa och 1/2 tum i diameter i rot- eller grovänden. De kortaste skulle vara 2 fot långa och 1/4 tum i diameter i rot- eller
grovänden.
Sedan hustrun vridit vidjorna, varvid ett stycke på 1 1/2 till
4 tum i vidjornas grovändar fick vara ovridet — denna ovridna
del kallades tornet — begynte hon tillverka kärsan. Hon gjorde
då först två s.k. bagar. Till vardera bågen gick det åt 9 vidjor.
Hon tog två av de långa, vridna vidjorna och gjorde en knut i
grovänden på var och en av dem. Så tog hon en ungefär 5 fot
lång vriden vidja och knöt fast dess grovände i en av de långa
vidjornas knutar. Sedan vred hon vidjan och trädde den igenom
den andra långa vidjans knut och såg då till, att avståndet mellan de långa vidjorna blev ungefär 1 aln. Därpå böjde hon vid-
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jan bakåt, och under det hon vred den, trädde, snodde och tvinnade hon den ideligen runt, tills den var tillbaka vid vidjans
knut. Den enkla vidjan hade alltså på mitten vänts bakåt och
vridits samt snotts, så att den blivit en dubbelvidja. Alla vidjorna
i kärsan, utom de 4 längsta, voro ditsatta på detta vis.
Hustrun vred så de två långa vidjorna från grovänden till
mitten och böjde dem därpå i en båge mot varandra. Det var inte
så noga, hur stor den första bågen blev, bara den blev något så
när som den gängse storleken. Men då hon gjorde den andra
bågen, måste hon taga mått, så att hon fick den lika stor som
den första. Så vred hon den ena långa vidjans smalände och
snodde eller tvinnade den runt den andra långa vidjans grovände,
lika vid båda sidorna, tills hon kom fram mot de långa vidjornas
knutar. De långa vidjorna, som voro vridna och snodda runt
varandra, bildade nu en rund båge, medan den vidja, som höll
dem samman, gick vågrätt mellan deras grovändar.
På tvären mellan de i bågform böjda långa vidjorna och
alltså parallellt med den vidja, som gick mellan de långa vidjornas grovändar, sattes tre vidjor med ett avstånd av 5-6 tum
mellan varje vidja. Dessa vidjor sattes fast på så vis, att deras
grovändar träddes emellan de långa ihopvridna vidjorna, och
sedan knötos grovändarna fast. Så fingo vidjorna, under det de
vredos, gå rätt över till den motsatta långa vidjan, där de likaledes träddes emellan. Genom att vidjorna träddes emellan de
ihopvridna vidjorna, låstes vidjorna fast, så att de höllos kvar i
ett bestämt läge. Därpå böjdes de bakåt och vredos samt snoddes runt hela vägen tillbaka till utgångspunkten. Vidjornas grovändar, där knuten blev, placerades växelvis än vid ena och än
vid andra sidan.
Så sattes tre vidjor till dit, men denna gång gingo de nedifrån
och uppåt och korsade alltså de nyss ditsatta tre vidjorna. Avståndet mellan dessa vidjor skulle vara 5-6 tum. Vidjorna träddes emellan samt knötos fast vid den nedre, mellan de långa vidjornas grovändar gående vidjan. De vredos och träddes så emellan de på tvären gående tre vidjorna och, i övre änden, de långa
vidjorna. Därpå böjdes de bakåt och vredos samt snoddes runt i
riktning mot knuten eller utgångspunkten. Denna gång förlades
alla knutarna till den nedre mellan de långa vidjornas grovändar
gående vidjan. Man ville -nämligen inte ha några knutar i övre
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53. Körsa. Foto S. Björklund.

änden, ty där skulle man fatta tag, då man bar den färdiggjorda
kärsan. Om det blev många knutar i kärsans botten spelade
mindre roll. De mellan vidjorna befintliga rutorna voro 5-6 tum
i fyrkant. Somliga använde bara två lodrätt ditsatta vidjor. I mycket stora kärsor hade• man fyra vidjor både vågrätt och lodrätt.
Hustrun hade nu gjort ena bågen färdig, och den utgjorde en
sida i kärsan. Men som •sidan mitt emot skulle vara lika stor,
måste hon göra en likadan båge till.
Då bägge bågarna voro färdiga, tog hustrun itu med att
fästa samman dem. I knutarna på ena bågens nedersta, mellan
de långa vidjorna gående vidja, knöt hon fast en vidja i varje
knut, alltså fem vidjor. Hon vred så vidjorna och trädde dem
igenom knutarna på den andra bågens nedersta vidja. Sedan hon
sett till, att avståndet mellan bågarna blev lämpligt, i detta fall
7-8 tum, böjde hon vidjorna bakåt och vred samt snodde dem
runt tillbaka mot utgångspunkten. Ifall vidjorna räckte längre,
vände hon om på nytt samt fortsatte tvinningen, tills vidjorna togo
slut. Dessa fem vidjor bildade kärsans botten.
Därpå lade hustrun bågarna samman och fäste ihop dem i
sidorna med två vidjor vid vardera av bågens sidor. Hon knöt
fast vidjorna i knutarna eller ändarna till bågarnas andra och
tredje uppifrån räknat, på tvären över bågarna gående vidjor.
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Under det hon vred vidjorna, trädde hon dem så igenom andra
bågens tvärvidjor så långt, att avståndet mellan bågarna, i här
skildrat fall, blev 7-8 tum. Hon vände så vidjorna bakåt och
vred dem samt snodde dem. Avståndet mellan var och en av de
vidjor som höllo bågarna samman blev 5-6 tum.
På mitten av den mitt i kärsans botten belägna vidjan knötos så två vidjor fast. Dessa vidjor skulle gå åt var sitt håll från
mellersta bottenvidjan räknat. Den vidja, som gick åt vänster,
vreds och träddes igenom alla vänster om den mellersta bottenvidjan befintliga dubbelvikta och hopvridna botten- och sidvidjorna, alltså 2 bottenvidjor och 2 sidvidjor. Den vidja, som gick
åt höger, vreds och träddes på samma sätt igenom de höger om
den mellersta bottenvidjan befintliga vidjorna. Vidjorna i bottenoch sidvidjornas mitt träddes igenom, och då de trätts igenom de
översta sidvidjorna, böjdes de bakåt samt vredos och snoddes
runt tillbaka till utgångspunkten.
Slutligen knöt hustrun fast en vidja på ena bågens högst belägna punkt. Hon vred vidjan och trädde den så igenom öglan
på en ungefär 3 1/2 tum lång hake eller haspe av järn och böjde
så vidjan bakåt samt vred och snodde den tillbaka mot knuten.
Haspens krok var något längre och mera inåtböjd än på en vanlig dörrhaspe. Den med haspe försedda sammanvridna vidjan
utgjorde en stänganordning för kärsan.
Körkarlen fyllde kärsan med hö, som han stoppade ned
genom kärsans upptill befintliga öppning, och lade så den med
haspe försedda sammanvridna vidjan över kärsans öppning samt
fäste haspen genom att sätta den över någon av de ihopvridna
vidjorna i kärsan.
Körkarlen tog ur kärsan en lämplig tapp hö och gav hästen
att äta, men han kunde även kasta åt hästen hela kärsan, och
hästen fick då draga fram höet genom kärsans nätt kvartersstora
fyrkantiga rutor. En välgjord kärsa gällde för att vara mycket
stark och varaktig. »Döm kunn slit ut flera säckar, men tjässa
ho hölldä ho», säga de gamla.
Körkarlen hade kärsan hängande framtill på skrindan i en
i skrindans framslå islagen krok, den s.k. kärskroken. Men när
kolkörarna började använda bredslädar och koldoningar, kunde
de inte ha kärsan hängande där längre, ty den blev i vägen för
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dem, då de skulle sitta framtill på skrindan och åka. De hade den
därför liggande ovanpå kolen i skrindan.
Missväxtåren 1867-68 tog man mjöl från Ryssland. Mjölet,
som var hoppressat och satt ihop i butar (klimpar), förvarades i
bastsäckar, som kallades ryssmattor. Basten i dessa säckar tog
man vara på och gjorde kärsor av. Myr Jon från Burängsberg
(antagligen född 1810) gick i gårdarna och gjorde kärsor av basten. Man kallade kärsorna bastkärsor, men de sägas ha varit sämre
än vidjekärsorna.
Några säga hökärsa. De gamla ha uttrycket kärsig (som
gav med sig, gav efter). Om någonting som ej var stumt (stelt,
styvt) utan gav med sig eller gav efter, kunde de gamla säga:
»Hö ä söm e hopvrin tjässa». Omkring 1880 sägs priset på en
kärsa ha varit 75 öre. På 1890-talet slutade man med att använda
kärsor och övergick till att ha beteshöet i en säck, hösäck.

Vintervägar.
Innan kolkörningen började och helst medan det ännu var
bart, tog kolköraren yxan med sig och gick till skogen för att
hugga upp väg eller göra sig väg. Han gick till den kolbotten,
från vilken han skulle köra kolen, och begynte syna terrängen,
där hans väg skulle gå. I regel ville han ha kortaste och rakaste
väg till närmaste mosse. Där marken var så jämn som möjligt
och minsta antalet motknippor fanns, där beslöt han att göra
vägen.
Här fällde körkarlen nu de träd, som stodo i vägen, och
högg av tuvor och gamla stubbar jäms med marken. Låg det
någon lös sten i vägen, välte han undan den. Var det däremot
en jordfast sten, som stack upp ett par decimeter ovan marken,
lade han en klabb framför och en klabb bakom stenen. Klabbarna, som han högg i skogen, hade till uppgift att låta kolskrindans medar så smidigt och lätt som möjligt gå över stenen. Stod
det ett träd, en större stubbe eller sten på kanten av vägen, och
kolköraren var rädd, att han skulle köra fast mot något av dessa
hinder, lade han framför hindret en s.k. styrslana (en slana, som
styrde medarna och därmed skrindan förbi hindret).
Om marken lutade, och om det var en sänka eller fördjup-
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54. Andeftersbro över Kgralamp-bäcken (vintervägen mellan
Hoberget och Vännebo). Foto S. Björklund.

ning i marken, samt om det var blött, förbättrade han vägen
genom att hugga i skog. Var det nerlägset (så blött, att hästen
kunde lägga ned sig), måste han hugga mycket skog och lägga i.
Det blev nästan som en kavelbro, men om det fanns möjligheter,
gick man omkring sådana blöta ställen, då man gjorde väg. Där
det inte var så blött, kunde man lägga i ris, vanligen granris, och
göra en risbro eller risbädd.
Skulle vägen fram över en bäck, måste kolköraren broa. Om
det inte var något vatten i bäcken, kunde han göra en risbro,
d.v.s. lägga bäcken full med ris, och köra över på den. I annat
fall måste han göra en regelrätt bro över bäcken. Det vanligaste
var därvid att göra en s.k. ände ftersbro, d.v.s. en bro, vars virke
låg längsefter (ändefter) vägen. Han högg då vasar av 5-7 tums
grovlek och lade dem kant i kant rätt över bäcken. över en
större bäck kunde man göra en s.k. tvärtförsbro, d.v.s. en bro,
vars virke låg på tvären över vägen. Först höggos då tre vasar
6-10 tum i diameter och med en längd, som svarade mot bäckens bredd. Dessa vasar lades rätt över bäcken med ett avstånd
av ungefär 8 decimeter mellan var och en. Så höggos slanor, broklabbar, ungefär 3 tum i diameter i mittmått, och lades kant i
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.55. Tvärtförsbro över Raskatjärnsbäcken. Foto S. Björklund.

kant tvärs över vasarna. Därefter lades två stänger tvärs över
slanorna, varvid man såg till, att de kommo att ligga mitt över
de yttre vasarna. Stängerna, som skulle hålla slanorna kvar i
deras rätta läge, spikades fast i vasarnas ändar. Ofta högg man
upp små hak i slanorna, just där stängerna skulle ligga.
Så snart kolköraren fått vägen klar fram till närmaste större
mosse, behövde han i regel inte göra väg längre, ty över de flesta
mossar funnos gamla, förut upphuggna och iordningställda vintervägar. Men från vart och ett milkol måste kolköraren göra väg
ut mot vintervägen. Den på mossen gående gamla vintervägen
kallades basväg eller huvudväg. De från basvägen till varje milkol gående bivägarna kallades stickvägar eller avtagsvägar.
För att så fort som möjligt få vintervägen tillfrusen och farbar gick kolköraren och trampade vägen, så snart det kommit
snö. Blev det kallt, så att mossarna fröso till, innan det kom snö,
behövde han endast trampa vägen på de blötaste ställena. Men
kom det snö, innan mossarna hunnit frysa, fick han trampa
hela vintervägen. Snön verkade ju som ett täcke och hindrade
kylan att tränga ned i marken. Därför trampade kolköraren sönder snötäcket, så att kylan trängde ned och vintervägen kunde
frysa till. Fick vintervägen stå otrampad, blev den inte under-
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frusen, ty då frös endast en tunn skorpa av mossen, och under
den skorpan var mossen pip öppen (alldeles, fullständigt öppen).
Blev det djup snö, måste kolköraren ploga vägarna. För en
fot djup snö plogade han ingen väg, utan då jämnade han till
snön, d.v.s. han gick på körvägen och sparkade undan snön med
fötterna. Körde kolköraren i kram snö, som medarna packade
och klämde ihop, sade han, att det vågade sig eller det vågade
sig bra. Körde han däremot i torr och lös snö, som ej ville packa
sig, sade han, att det vägade sig inte något. Vid körning längsefter vinterväg följde snön med skakelslån och framslån, snön
flötade hop sig. Den kunde även fastna under dem och följa med,
bottna under. När det blev för mycket snö framför och under
släden, följde den inte med längre utan packade sig samman till
knippor. Särskilt i utförsbackarna ville det bli så, och med vägen
full av sådana knippor var det nästan omöjligt att köra. De måste
huggas bort med yxa. Detta arbete kallades knipphuggning. 1
regel fingo kolkörarna själva hugga undan knipporna, men längsefter större vägar, där man även körde med malm och järn,
sände bruken oftast ut folk att hugga undan knipporna. På vintern 1879 arbetade gossen Jakob Persson, Sandviken, och »arbetaren Mats Tjäders enka», Lågnäset, med knipphuggning enligt en kontorsbok från Sunnansjö bruk. Gossen Jakob Persson
sysslade med sådant arbete i sammanlagt 21 dagar under månaderna januari, februari och mars.
I tvära medbackar kunde kolköraren få hugga i granris eller
också häva i myrstack för att bromsa in farten och på detta sätt
hjälpa hästen att hålla emot lasset. På våren, då solen började
smälta snön, måste han skotta ut snö på vägarna för att komma fram.
När kolköraren kom ut ur skogen och fram på basvägen,
brukade han få hjälp med vägen, ty nästan alltid var det andra
kolkörare, som skulle fram samma väg, och de hjälptes då åt.
Då hyttorna och bruken voro i gång, var efterfrågan på kol
mycket stor. Man berättar, att man kört kol på barbacken genom
att lägga ut kavlar, och att man satt en slip eller stakdrög under
kolskrindan samt släpat fram kolen till hyttan. Kolköraren fick
naturligtvis så mycket mera betalt för kolen, att det lönade sig
köra på detta vis med små lass. Hyttorna måste ha kol för att
kunna hållas i gång, och bruken betalade hellre litet mera för
kolen, än de slogo igen hyttorna.
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56. Kolharka. Foto
S. Björklund.

Skrindan fatas.
Dagen innan kolköraren började med körningen, gjorde han
kolskrindan i ordning och lade i de verktyg, han behövde. Det
var ett kolfat — ofta något mindre än det han använde vid utrivningen — en kolharka (trabankharka), en skovel att skotta undan
snön från kolhopen med, en yxa, en kärsa och eventuellt en säck
med beteshö åt hästen. Yxan var ett nödvändigt verktyg, om han
körde fast, om vägen skulle förbättras, om han skulle knacka
butar ur hästens hovar eller om han skulle hugga upp ett hål i
isen på någon tjärn eller sjö för att vattna hästen o.s.v.
Tidigt på morgonen var kolköraren uppe, och medan hustrun
lagade till mat, gick han till stallet, där han fodrade och selade
på hästen. Så gick han in och åt. Hustrun lade i matsäcken, som
bestod av smör i en smörask och hårt bröd. Ibland hade kolköraren rökt fårkött till sovel. Var det blidväder, så att maten ej tjålade,
15
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kunde han ha färskost och ostkaka till sovel. En gammal kolkörare
säger, att smör och havrebröd var den vanliga matsäcken, men i
början av 1870-talet fanns det ingen havre på grund av missväxt,
utan han hade då smör och benbröd till matsäck. Maten förvarade
kolköraren antingen i en kont eller också i en väska av skinn,
som bars över axeln.
I regel for kolköraren hemifrån någon gång mellan klockan
3 och 6 på morgonen, men någon bestämd tid kan ej anges, då
tiden var beroende av hur långt han hade till kolen samt hur
långt han skulle fara med kolen. Han brukade fara, så att han
kom till skogen just i dagningen och fick fatat, tills det blev dag.
Hade han my-cket lång väg att köra, brukade han ena dagen fata
skrindan och köra fram den till basvägen, eventuellt till sitt hem,
om detta passade för körningen, och andra dagen fara i väg med
kolen. Kolkörare, som hade två uppsättningar skrindor, kunde
ena dagen fata skrindorna och sedan två dagar i följd köra fram
kol till hyttan eller bruket. De hunno på så vis köra fram en
skrinda mera i veckan.
Framkommen till det milkol, där han skulle taga kolen, körde
kolköraren skrindan inåt kolhopen. Han tog så de medförda verktygen ur skrindan och gav en hötapp åt hästen, som stod vänd
mot utfartsvägen. Sedan skottade han undan snön, så att han
kom åt kolen, fattade kolharkan och begynte harka kolen i kolfatet. Då kolfatet var fullt, bar han fram det till kolskrindan,
där han stjälpte ur det. Så fortsatte han, tills skrindan var full.
Men riktigt så enkelt gick det dock inte till. Kolkörarna voro
klipska och finurliga och hade en mängd knep, som de använde
för att få så stor mängd kol som möjligt ur vart milkol.
En av alla kolkörare använd metod var att försöka skilja de
små kolen från de stora, så att de små kolen blevo liggande på
ett ställe i skrindan och de stora på ett annat. Ty om de små
kolen hälldes samman med de stora, kilade de in sig i tomrummen och försvunno där utan att kolmängden ökade. Dels försökte kolköraren skilja kolen åt vid fatningen och alltså fata bara
stora kol ena gången samt små kol en annan gång. Dels tömde
han kolfatet i skrindan så, att de stora kolen skilde sig från de
små. De flesta kolkörare placerade de små kolen i skrindans mitt
och de stora kolen åt båda ändarna. Med kolfatet fullt av kol
gick kolköraren fram till skrindans mitt. Där lyfte han kolfatet
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57. Kolfat. Foto S. Björklund.

över skrindans sida, sänkte ned det något, varpå han, hållande
kolfatet på tvären över skrindan, stjälpte ur kolen. Han brukade
omväxlande stjälpa faten i riktning mot skrindans fram- och
bakände. Från de första kolfaten han tömde, fick han ju
kara undan de större kolen, men så snart han fått en kolhög i
mitten, så att han fick ras pd kolen, då rasade och rullade de
större kolen utför högens sida, kolrasen, ned mot skrindans ändar.
De kolfat, som innehöllo bara stora kol, stjälpte han direkt i
skrindans fram- eller bakände. Somliga kolkörare hade de små
kolen i skrindans framände och de stora kolen i skrindans
bakände.
När skrindan var full med kol upp mot överträna och slåarna,
begynte kolköraren fata rågen. Han började i skrindans bakände,
där han ställde längre kol (knubb, brandskrdor) och korta brandar på ända mot bakslån och överträna. Mot dessa på ända stående kol, som skulle hålla emot rågen och som kallades bräddkol
eller kranskol, stjälpte han ur några fulla kolfat, och han fick på
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detta sätt råge på skrindan. Den erhållna rågen kallades resråge,
och att resa eller ställa kolen uppända hette att brädda skrindan
eller kransa skrindan. Kolköraren fortsatte att resa bräddkol eller
kranskol mot överträna i tur och ordning som fatningen av rågen
fortskred, tills hela skrindan hade råge. Om rågen mittefter skrindan var så hög, som det gick an att få den, sades skrindan ha
kuller-råge. En del kolkörare lade ett bräde efter vardera överträet på skrindan i stället för att resa bräddkol. Brädena slutade
ungefär 1/2 meter från skrindans fram- respektive bakände. De
voro omkring 8 tum breda och kallades bräddbräden, kransbräden
eller sidbräden. Vart bräde var försett med två vässta, fastspikade
stakar, som rändes ned i kolen och höllo brädet kvar.
På skrindans vänstra framände gjorde kolköraren en sittplats. Där fick skrindan endast vara jämnstruken med kol, och
för att kolen inte skulle rasa ned uppifrån rågen, gjorde han en
mur av kol runt sittplatsens kanter. Ovanpå kolen i sittplatsen
lade han hästtäcket, som han skulle sitta på, för att ha det skönt,
då han åkte. Kolköraren gick vid skrindans vänstra sida, då han
körde. Därför ville han ha sittplatsen vid skrindans vänstra framsida, så att han lätt kunde hoppa upp och åka. Efter mitten av
1890-talet, då kolkörarna använde koldoningar, gjorde de sittplatsen på mitten av skrindans framände, ty framkälken ville
inte gå rätt efter vägen, om de sutto på ena kanten. Eftersom
sittplatsen bestod av ett i rågen uppmurat hål att sitta i, ha somliga kolkörare kallat den rövhdlet. De flesta sade dock åkhålet.
Några kolkörare lade kolen på varandra i tur och ordning
upp över hela rågen. En på detta sätt murad råge kallades värmlandsråge. Det såg grant och vackert ut med en sådan råge, men
det var ett drygt arbete att mura upp den.
Kolmottagaren, som tog emot kolen vid hyttorna och bruken,
mätte inte innehållet i kolskrindan varje gång utan endast vissa
gånger. På förvintern, då kolkörningen började, mätte kolmottagaren kolskrindorna, och sedan kunde kolkörarna få köra hela
vintern efter det måttet. Ett nödvändigt villkor härför var dock,
att skrindorna hade råge för varje gång, ty så snart kolmottagaren
märkte, att skrindan inte var riktigt full, fordrade han mätning.
Detta visste kolköraren om och anpassade fatningen därefter. Innan han fått mätt, packade han sålunda i skrindan, så
mycket kol han kunde få dit. »Nä du tror du skä få mätt, då ska
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du lägg i köla i skrgnda», sade en gammal kolkörare. Det hette
då, att han laddade eller pluggade skrindan. Först tog han isär
hängslan på skrindan, så långt det gick. Så fatade han i kolen,
varvid han allt emellanåt skakade skrindan grundligt för att skaka
ihop kolen. Han gick även upp i skrindan och klämde samt trampade samman kolen. Det förekom, att han klöv stora kol mitt
itu och så satte ihop dem igen samt kilade ned dem i skrindan.
Vid mätningen skulle dessa kluvna men åter sammansatta kol
falla isär, och det skulle då bliva mera kol. Innan kolköraren fått
mätt, lade han inte på någon kuller-råge på skrindan. Han hade
liten råge, tills han fått mätt, ty det skulle se litet ut i skrindan
men vara mycket kol ändå. Syftet med pluggningen eller laddningen av skrindan var att bevisa för kolmottagaren, hur stor
skrinda man hade samt hur stor kvantitet kol det gick i den.
Ibland Kunde kolköraren få fara med pluggade skrindor en
längre tid, innan han fick mätt. När han då kom hem på kvällarna, såg han sur och missbelåten ut. »An mätt int i da häller.
Men ja skä allt vänt ut an. Ja skä plugga ända tä an mäter», sade
kolköraren då. Kom han hem och såg glad och uppspelt ut, då
visste man, att han hade fått mätt. »Nu ha ja fått mätt, lell. Nu kan
ja börj å fat på ana vis», sade han då.
Nästa dag, när kolköraren for och fatade, klämde han ihop
skrindan och knäppte på hängslan, så att den höll skrindan i
önskat läge. Han vågade dock inte med en gång klämma ihop
skrindan så mycket det gick, utan han tog litet i sänder, för att
inte kolmottagaren skulle märka något. Man berättar om kolkörare, som sedan de klämt ihop skrindan så mycket de orkat, men
inte tyckt att detta var nog, kört in skrindan mellan två tallar
och sedan knäppt på hängslan. Hur hängslan var hopsatt kunde
kolmottagaren inte se, då skrindans råge helt täckte den. Därtill
kom att hängslan var så gjord, att den gick upp av sig själv, då
kolköraren stjälpte skrindan. För att kunna lura kolmottagaren
gjorde en del kolkörare särskilda kolskrindor, som voro breda
uppåt och smala eller flata (flå) nedåt. Det var svårt för kolmottagaren att beräkna, hur mycket kol det var i en sådan
skrinda. Sådana kolskrindor, som man kunde draga ihop på
mitten, kallades tjuvskrindor eller skälmskrindor.
Vid fatningen försökte kolköraren, då han äntligen fått mätt,
få kolen så skrymmande som möjligt. Detta kallades att fata
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skrylligt. De hektoliter kol en kolkörare lyckades få genom gillring kallades väderkol.
En del kolkörare höggo loss tjälskutor från kolbottnen och
lade ilag med kolen. Om stybbet inte var tjälat, hällde de på vatten, så att det skulle tjäla. Det sägs ha ökat duktigt i skrindan
med tjälskutor.
Andra kolkörare brukade gillra kojor i skrindan. De reste
alnslånga brandar från olika håll mot hängslan, så att det blev
en koja. Några reste brandar mot skrindans fram- och bakände
och gjorde kojor där, men det vanligaste var att ha kojan under
hängslan mitt i skrindan. Kolmottagaren behövde nämligen bara
titta i ändarna på skrindan, så såg han om det var kojor gillrade
där, men en koja i mitten kunde han inte se. De gamla berätta
om kolkörare, som, då det tagit slut på brandarna, huggit sönder kolkojan och använt virket att gillra med samt gillrat så
friskt, att de gjort av med hela kolkojan. Det har även förekommit att kolkörarna lagt stubbar i lag med kolen i skrindan. Man
berättar, att en kolkörare, som körde till Norhyttan, när Gustaf
Olsson var kolmottagare där, hade en stor stubbe i skrindan. När
kolköraren stjälpte lasset, så att innehållet åkte utför rasen eller
kolrasen, flög stubben ut genom kolhusväggen.
Eftersom kolen brukade skaka ihop efter vägen, så att det
såg litet ut i skrindan vid framkomsten till kolmottagaren, vidtog kolköraren vissa åtgärder för att på nytt få skrindan att se
väl fylld ut. Den vanligaste och effektivaste metoden var, att då
skrindan var jämnstruken, i skrindans längdriktning fata ned en
tömtross (ett rep av ungefär samma grovlek som en töm, i regel
ett avskuret stycke av ett par gamla, kasserade tömmar), en kätting eller ett par granruskor. När kolköraren kom i närheten av
hyttan eller bruket, där han skulle avlämna kolen, fattade han
tömtrossen, kättingen eller granruskorna och lyfte eller drog dem
rätt uppåt. Härvid luckrades kolen upp och skrindan fick råge på
nytt. Andra kolkörare rörde upp kolen med en stör. I närheten
av hyttorna brukade det ligga fullt med granruskor utefter vägkanterna, och de vittnade om att här hade kolkörarna gjort rågar
på sina kolskrindor.
Ju mera väderkol kolköraren körde, ju mera överkol blev det
ur milan. »Dö gör bra, nu ha ja skattningsköla framkörda d hela
baksihopen orörd, sa en kölkörare.» Var det brukets kol, som
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kolköraren körde, då var det rätt vanligt, att han tullade överkolen, d.v.s. han stal utav överkolen. Han körde till annan plats
eller annat bruk, där han sålde kolen som egna kol. Till Björnhyttan har det gått mycket sådana kol. Man berättar, att förvaltare Lundgren vid Björnhyttan på en stämma i Grangärde
sade till brukspatron Roth: 1 »Det går mycket av dina kol till
min hytta.» — »Asch! Det vill jag inte veta utav», svarade Roth,
svängde om på klacken och gick därifrån. En gammal kolare och
kolkörare sade, då han fick besked om att brukspatron Roth
avlidit: »Hu skä en fatti stackare kunn klar säj nu, nä Rotlin ha
vårta dö.»

Kolen avlämnas hos kolmottagaren.
Med fullfatad skrinda gav sig kolköraren i väg på sin färd till
hyttan eller smedjan, i senare tid även till järnvägsstationen. Innan
han kom ut på jämn och tillkörd väg, måste han passa skrindan
mycket noga, så att den inte stjälpte. Han gick bakefter skrindan
och höll den med hjälp av de i övertränas bakändar befintliga
handtagen. Var vägen sned, fick han antingen gå på nersidan
och hålla emot skrindan eller också ställa eventuellt hänga sig
på skrindans övre sida. På de ställen, där vägen var dålig, måste
han köra sakta och ryckvis, d.v.s. hästen fick stanna emellanåt,
så att körkarlen kunde se sig för och beräkna, hur han lämpligast
skulle förfara för att klara skrindan. Hade kolköraren två skrindor, gick han emellan dem och höll en skrinda med vardera
handen.
Väl framkommen på bättre väg kunde kolköraren sätta sig
på och åka. Dock gick han alltid uppför motbackarna för att
spara på hästen. Var det kallt, så att det råmade, tjulade eller
klagade under medarna, då kunde nog inte kolköraren sitta på
och åka lång stund, förrän han huttrande av köld måste av och
slå en bondbrasa (åkarbrasa). Frös han om händerna, brukade
han slå Stockholms-handskar (slå samman händerna), tills han
blev varm. Uttrycket slå Stockholms-handskar hänsyftar troligen
på att med förnämare handskar (Stockholms-handskar) frös man
om händerna, så att man ideligen måste slå handskarna och handflatorna mot varandra för att inte förfrysa händerna. Eller också
1 Brukspatron Carl Edward Roth, ägare till Ludvika bruk, död 1898.
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slog man kanske med handskarna, fastän det inte var behövligt,
för att visa vilka förnäma handskar man hade. Kolkörarna använde nästan uteslutande nålvantar, s.k. vantgärdsvantar.
Ofta fick kolköraren sällskap med andra kolkörare, som
kommo från andra trakter eller andra byar och liksom han
voro på väg till hyttan eller smedjan med sina kol. Ju närmare
hyttan de kommo, desto flera sällade sig till, så att det kunde
bli långa rader av kolkörare ibland. De brukade då slå sig samman i grupper på 2-4 stycken, som gingo i sällskap och språkades vid. Det är givet, att färden till hyttan gick hastigt och
lätt under sådana förhållanden.
Framkommen till hyttan skulle kolköraren avlämna kolen i
kolhuset. Detta tillgick så, att han med häst och skrinda körde
upp på kolhusbron och där stjälpte skrindan, så att kolen rasade
ur och blevo liggande i kolhuset. När kolkörare tala om vart de
kört kolen, säga de: »Ja stört ve Nyhammar», »Ja stört ve Norhytta» o.s.v.
Kolhuset var ett för kolen enkomes (särskilt) byggt större
hus med väggar av enkla bräder. Rätt igenom kolhuset, två
våningar högt ungefär, gick kolhusbron fram. Den var 3-4
meter bred, och för att kolkörarna skulle kunna köra upp och
ned från den, var den försedd med en uppkörsbro och en utkörsbro. En del kolhus hade ingen utkörsbro, utan kolkörarna måste
köra runt inne i kolhuset och sed» ned samma väg de kommit upp.
Ibland kunde det stå en lång rad av kolkörare på och invid
kolhusbron. Den som kom sist fick då ställa in sig i kön och
vänta, tills det blev hans tur.
Det var tungt för hästen att draga skrindan uppför uppkörsbron. Så länge det gick, brukade kolkörarna skotta snö på, men
när det tog slut på snön, måste de hjälpa hästarna och varandra
genom att uppför uppkörsbron sätta två hästar för varje skrinda.
De satte hästarna efter varandra med en garnlina, ett rep eller
en kätting från bakre hästens seldrdar (seldlar) till främre hästens
selårdar.
Hade kolköraren två skrindor, körde han upp en skrinda i
taget. Han tog ur skakelträet ur mellanskaklarna och fäste så upp
mellanskaklarna vid den främre skrindans (förskrindans) övre
bakände. Kolköraren brukade sticka mellanskaklarnas skakelvidja mellan väfterna i förskrindan och sätta i skakelträet på
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58. Kolklave med kolstickor.
Foto S. Björklund.

skrindans insida. Därpå körde han upp förskrindan och stålpte
den samt tog den tomma skrindan med sig ned. Han tog så ur
skakelträet ur förskrindan och satte hästen för efterskrindan samt
körde upp och stjälpte den. När han sedan kom ned med den
tomma efterskrindan, stjälpte han omkull förskrindan, och sedan
han spänt ifrån efterskrindan, lyfte han upp den, som var mindre,
i den större förskrindan. På detta sätt kunde han fara hem i en
skrinda, vilket gick lättare och bättre än att köra med två.
Uppe på kolhusbron stod koltagaren (kolmottagaren) och tog
emot kolkörarna. Han skulle måla (mäta) kolen och skriva upp
hur stort mdl eller kolmål (mått, kolmått) var och en kolkörare
hade. Förr i tiden kunde kolmottagarna inte skriva, och det var
orsaken till att de då använde sig av en sorts trästickor, i vilka
de täljde in kolmålet. Trästickorna, som kallades karvstickor,
kolstickor, koltolkar, tolkar, varierade något i storlek, men man
kan säga, att de brukade vara 7-11 tum långa, 1/2-1 tum breda
och 1/4_3/4 tum tjocka. Kolmottagaren hade kolstickorna hopbuntade på ett snöre eller en klave av järn, den s.k. kolklaven,
klaven. När kolköraren kom med kol, mätte kolmottagaren dem,
varpå han tog ned kolkörarens kolsticka och ristade med en
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liten handsåg in kolmålet. Ett långt streck var en stig, ett kort
streck var en halv stig och en punkt, ett sylstick i träet, var en
tunna.
Troligen har man haft olika metoder vid olika bruk. Somliga säga nämligen bestämt, att det fanns två stickor, som hade
samma nummer, och de utgjorde ett par. Kolmottagaren lade
dessa två stickor kant i kant mot varandra, varpå han märkte
dem lika, d.v.s. så att kolmålet var inristat på dem båda två. Så
fick kolköraren den ena stickan, den andra behöll kolmottagaren.
När kolköraren sedan kom upp på kontoret och lämnade fram
sin sticka för att få betalt, lade man kolmottagarens sticka emot
kolkörarens, och stämde då märkena, var det rätt.
Andra säga, att kolmottagaren använde en kolsticka för varje
kolkörare. Den var då försedd med nummer samt kolkörarens
namn och hemort. Kolköraren fick se på, medan kolmottagaren
ristade in kolmålet, varpå den senare satte tillbaka kolstickan på
kolklaven, som hängde på kolhusväggen. Kolmottagaren lämnade
sedan in kolklaven på kontoret, där man gjorde räkning och betalade kolköraren. En gammal man säger sig ha sett kolstickor
användas 1871.
I övergångsperioden mellan gamla tidens kolstickor och nyare
tidens kolsedlar och anteckningsböcker använde kolmottagarna en
sorts papperslappar av stadigt, tjockt papper, s.k. poletter. »Döm
dela ut jussöm spelkort», säga de gamla. Poletterna voro ungefär
2 X1 1/2 tum i storlek och försedda med inskrift på varierande
kolmål. Kolmottagarna förvarade poletterna i en låda försedd med
fack, så att de kunde hålla ordning på dem genom att placera
ett kolmål i varje fack. Kolköraren lämnade in poletterna på
kontoret, där de blevo bokförda, och så fick han pengar.
Från 1880-talet bokförde kolmottagarna allmänt den mängd
kol kolköraren lämnat. När kolköraren så kört fram kolen, fick
han en s.k. kolsedel. På kolsedeln stod, specificerat för varje dag,
hur mycket kol han lämnat. Ville kolköraren ha pengar, innan
kolsedeln blev utskriven, fick han pengar som förskott. I senare
tid ha kolkörarna haft små anteckningsböcker med sig, i vilka
kolmottagaren skrivit upp, hur mycket kol de haft i var skrinda.
När kolköraren kom fram till kolmottagaren med skrindan,
granskade kolmottagaren den och frågade kolköraren, hur mycket han ville ha för skrindan eller hur mycket kol han hade i
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skrindan. Begärde kolköraren då, vad kolmottagaren ansåg vara
skäligt, så fick kolköraren detta och kunde då — ibland hjälpte
kolmottagaren till — stjälpa skrindan vid kolhusbrons ena eller
andra sida. Man stjälpte nämligen åt båda sidorna. Men tyckte
kolmottagaren, att kolköraren begärde för mycket, blev det ackordering, och om de inte kommo överens, blev det mätning. Det
gick bäst för kolköraren, om han inte var påstridig utan lät kolmottagaren bestämma och avgöra, hur mycket kol det var i skrindan. De som gjorde sig osams med kolmottagaren och de som
kolmottagaren kom på med grovt fusk, de kunde få mäta hela
vinterföret.
Kolmottagaren mätte kolen i en kollår och i tunnor. Kollåren
rymde 1 stig eller 12 tunnor kol och var fastsatt på en järnaxel,
så att den lätt kunde svängas om och tömmas ur. De kol, som
ej räckte till en stig, mättes i tunnor. Kolköraren slog omkull
skrindan på kolhusbron, och med skyfflar östes kolen i kollåren
samt det, som ej räckte till en lår, i tunnor.
När en kolkörares skrinda blivit mätt och kolmottagaren
visste vad den rymde, var det brukligt, att kolköraren fick köra
en längre tid efter det måttet. Somliga kolmottagare satte ett
brännmärke på kolskrindans framslå, och brännmärket utvisade,
hur mycket kol skrindan rymde. Om kolköraren tog mindre
mängd kol i skrindan och alltså sänkte rågen, varnade kolmottagaren honom: »Nu får du löv tö ök på fatninga». Hjälpte inte
detta, sade kolmottagaren: »Nu ha du minska på fatninga. Nu ha
du för litä.» Kolmottagaren drog då av 1-3 tunnor, och om kolköraren inte gick med på detta, blev det mätning. När kolköraren
hade skrindan riktigt laddad och ville ha mätt, brukade han
med avsikt taga liten råge för att få kolmottagaren att säga, att
han hade mindre med kol i skrindan. Eftersom skrindan nu var
laddad, kunde kolköraren svara: »Ha ja hä, då skä vi full mäta då».
När kolköraren kört fram så mycket kol, att kolhopen räckte
upp mot kolhusbron, lade man ut plankor ovanpå kolhopen och
körde ut på den s.k. kolbädden och stjälpte kolskrindorna där.
I senare tid, då det inte var så många hyttor i gång, kunde man
få kolhusen fulla, varför man måste lägga stora kolbäddar utanför kolhusen.
Då kolen voro avlämnade, skulle hästen beta ett tag, innan
kolköraren anträdde hemfärden. Kolköraren åt då upp sin med-
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havda matsäck. Vid hyttorna brukade kolkörarna gå in i hyttlabbet (stuga om ett rum, där hyttkarlarna rastade) och sitta där,
medan de åto. De plägade då fråga varandra, hur det gått för
dem vid mätningen, d.v.s. hur stort kolmål de fått. »Äckä mål
feck du i dag?», »Feck du bra mål?» Sådana frågor voro vanliga
och svaren kunde bliva: »Ja feck bra mål.», »Ja feck övärmdl.»
Under hemfärden plägade kolkörarna slå sig i sällskap några
stycken och språka samt resonera, tills den ena efter den andra
av dem måste taga farväl vid sina till hemmet gående avtagsvägar.
När kolkörarna körde kolen till någon järnvägsstation, fingo
de köra upp på en s.k. kolbrygga, brygga, varifrån kolskrindorna
tömdes direkt i järnvägsvagnarna.
Av gammalt var det brukligt att kolkörarna utom betalning
skulle ha beståning för varje kolskrinda de avlämnade. Det gällde
som regel, att den som bestod mest, fick mest med kol, ty dit foro
kolkörarna helst. Brukligt var att kolkörarna fingo en jumfru
(det går fyra jumfrur på ett kvarter) brännvin för varje skrinda.
Nya Prästhyttan bjöd år 1835 kolkörarna på 72 kannor (en kanna
är åtta kvarter) brännvin med ett bokfört värde av 96 riksdaler.
På 1880-talet bjödos kolkörarna vid Norså bruk på dricka, s.k.
svensköl. ölet förvarades i stora kar och kolkörarna fingo taga
skopan och dricka så mycket de ville. Även vid hyttorna bjödos
kolkörarna på dricka. Vid Björnhyttan fingo kolkörarna i början på 1890-talet två koppar kaffe och en halv limpa (limpan
kostade 10 öre) för varje skrinda. Systemet med beståning var
så vanligt och självklart, att om det någon gång var slut på utskänkningslagret, då kolköraren kom med kol, så antecknade kolmottagaren, att kolköraren hade beståning att fordra. Förr, då
kolmottagarna inte kunde skriva, hade de särskilda trästickor,
s.k. fordringsstickor, på vilka kolkörarens beståningsfordran inristades.
Att kvinnfolk körde malm och järn, det förekom, men att
kvinnfolk körde kol, var ovanligt. I enstaka fall har det dock förekommit. De manliga kolkörarna brukade kalla kvinnfolk, som
körde kol, för tasklösa kolkörare.
En häst, som var van kolhusbron, var säker på bron, som
man sade. Men en ovan, livlig och skygg häst kunde vara ganska
bråkig på bron. Det har hänt några gånger, att en sådan häst
fallit ned i kolhuset från kolhusbron. Dess bättre tycks hästarna
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ha klarat sig, antagligen beroende på att det varit mycket kol i
kolhuset. Men de gamla berätta, att i andra socknar har man
måst slakta hästar, som fallit ned från kolhusbron och skadat sig.
En man från byn Torsberg var på väg med kol. Sedan han
avlämnat dem, kom han över brännvin och söp sig full. Han for
till slut hem och satt då pinfull i skrindan. Där vintervägen gick
fram över Mörttjärn, hände det, att skakelträet åkte ur, så att
hästen gick ifrån skrindan. Mannen satt i skrindan och smackade och svor över hästen, som inte ville gå. Hästen fortsatte hem,
och då de fingo se hästen komma utan karl och skrinda, satte
de i väg att leta efter mannen. Då de kommo ned mot Mörttjärn,
hörde de på långt håll, hur mannen dundrade och svor samt
smackade åt hästen.
Ty Jans Per, som körde kol till ett bruk i Säfsen, hade gjort
sig osams med brukskarlarna. De beslöto att klå upp Per och
lade sig i försåt för honom. Det var rätt skumt på kvällen, då
Per kom åkande i kolskrindan på väg hem. Trots att det var
skumt, fick han se brukskarlarna och förstod, vad de voro ute i
för ärende. Han fick fatt på hösäcken och reste upp den bredvid
sig samt begynte tala till den, liksom hade han haft en kamrat
med sig. Då han var några meter från brukskarlarna, sade han
vänd till hösäcken och så högt att brukskarlarna tydligt hörde,
vad han sade: »Du skä slö mä flata! Du får int slö mö kantn, för
då dör di djävla.» Brukskarlarna tordes inte ge sig på honom,
utan han fick fara hem oantastad.
I Säfsen hade de en kolmottagare, som hette Skrål Måns, i
dagligt tal kallad Mästarn. En dag tog han och mätte kolryssen
för en pojke, som körde kol. Pojken skulle ha 24 tunnor, men
hade endast 21 tunnor. Det fattades alltså 3 tunnor, som pojken
fick avdrag för. Söndagen efter detta gick kolmottagaren till kyrkan och även pojkens moder kom dit. Nu var kolmottagaren
ovanligt tarv på brännvin, och pojkens moder hade ett halvstop
med sig. Det såg kolmottagaren, och han visste inte, om hon var
ond på honom, för att han mätt bort tre tunnor för pojken, eller
om han möjligen skulle kunna få sig några supar av henne. Han
gick emellertid fram till käringen och sade: »Va säger nu Kära
Mor, nä ja mätt kölryssn dt pöjken?» »Ja säger ingenting, ja, dä
feck full Mästarn gör hur an villa må, men nä Skrål Måns kömmer åt hälvete å får di där tre költönnära på säj, då masar de tå»,
svarade käringen.
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Kolarens arbetsvillkor.
För större delen av Grangärde sockens befolkning gällde det
att hålla sig till skogen och skogsarbetet. Det var från skogen de
fingo sin utkomst, såväl bönder och torpare som arrendatorer.
De, som ägde skog, kolade därav och sålde kolen till hyttorna och
bruken. De, som ingen skog ägde, höggo kolved, kolade eller körde
kol åt hyttorna och bruken, vilka rådde om större delen av socknens skogar.
Det var vanligt att folk tog varor på kredit, och när vintern
kom, kolade de och sålde kolen till Nyhammar. För pengarna
betaltes skulden. På detta sätt höllo de på, och så länge de hade
skog, gick det ju.
Vad arrendatorerna, landbönderna eller brukarna beträffar,
voro de, utom att betala arrendeavgiften, förpliktade att kola ett
visst kvantum kol åt bruket för varje år. Jag återger här några
utdrag ur ett brukarekontrakt tryckt i Falun 1886 och underskrivet av en arrendator eller brukare i Jänsberget 1891.
Bruknings-Kontrakt.
1:0 Att i årligt arrende erlägga tillsammans 100 Kronor.
———
12:0 Åligger det Brukaren att werkställa kolningen på de trakter
som Brukets Skogvaktare anvisa, samt att i afseende på sjelfwa kolningen
och skogens skötsel ställa sig till noggrann efterrättelse medföljande
skogsordning. Wid minsta afwikelse från densamma tillämpas hwad
Lagen stadgar om åwerkan.
13:o Brukaren vare skyldig att på anvisade ställen årligen kola
och till Bruket framköra minst 100 Stigar om 20 hektoliter, deraf 75
Stigar böra wara ingjorda af ensamt gallringswed, upphuggen antingen
af Brukaren sjelf eller på hans bekostnad.
För hwad derutöfwer kolas erhålles en tillökning uti betalningen af
24 öre Stigen, men skulle något år Brukaren ej werkställa hela den
bestämda kolningen, kommer för så många Stigar, som deni fela att ske
en minskning af 24 öre Stigen uti den utlofwade arbetslönen.
För s.k. öfwerkol eller kol, lemnade öfwer skattning ur milorna,
erhålles 60 öre för hwarje sådan Stig förutom den wanliga arbetslönen
och för underkol ersätter Brukaren lika mycket för hwarje felande Stig.
14:o Wid fallbränning, som, om sådan någongång undantagswis
får ega rum, endast får ske efter erhållen särskild tillåtelse för hwarje
gång från Bruksförvaltningen, iaktages all möjlig försigtighet såwäl förut
genom gators rengöring kring fallen som sedan under bränningen genom
tillräckligt biträde och beständig uppmärksamhet, att hwarken den om-
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kringstående skogen skadas eller skogseld utsläppes. För all derwid
timad skada answarar Brukaren. Fallen skola, när sådant tillåtes, brännas tidigt på våren, medan marken är wäl fuktig; de skola, då rågen sås,
äfwen besås med barrskogsfrön, till hwilket ändamål Brukaren åligger
att årligen samla 1/s tunna gran eller tallfrön, efter markens beskaffenhet; de inhägnas med stängsel, som underhållas, så länge Skogsförwaltningen anser den nödig för bewarande af plantorna. All stängsel med
risbråte i skog eller inegor förbjudes.
För kol af efter särskildt tillstånd fallbränd skog erhålles en tredjedel mindre betalning emot hwad på samma ställe skulle erhållits för
kol af på wanligt sätt fälld och upphuggen wed.
För kol af olofligt fallbränd skog erhålles i betalning endast 1/io
mot hwad annars wid wanlig fällning borde erhållas.
———
16:o Å fordringar, som hädanefter uppkomma och uppgå till 100
kronor och derutöfwer, men icke under, räknas ränta med 4 för hundradet för jämna hundratal, men å alla skulder endast ränta med 3 för
hundradet.
Wid minsta skuldsättning ware Brukaren skyldig lemna Bruket
Lösöreköp till säkerhet för sin iråkade skuld.
17:o Spannmål och Saltwaror m.m. skola erhållas efter wid Bruket allmänt gällande priser, men endast i mån af werkställdt arbete,
för att undvika skuldsättning.
———
Pris-Nota.
21:o 1 Stig kol om 20 Hektoliter fast mål på botten med särskild
bestämmelse för hwarje fall af Skogsförwaltningen — 1 1/2 å högst
2 kronor.
För alla milor, som före den 31 December äro utrifne och i täckt
ordentligt koj på Brukarens bekostnad inlagde eller till Bruket framförde, erhålles en tillökning af 10 öre pr stig.
Samma ersättning lemnas för bewarandet af s.k. inwentariekol, i
skogen qwarliggande från det ena året till det andra.
För forningen af kolen:
Kr. öre

för

5 kilometer och deröfwer — 48
11
»
dito
dito — 96
14
»
dito dito
1:20
16
»
dito dito
1:32
18
»
dito dito
1:44
21
»
dito dito
1:56
24
»
dito dito
80
26
»
dito
dito
04

Derjemte lemnas skälig ersättning för nya kolbottnars upptagande.
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Skogsarbetarna hade ackord på sitt arbete och fingo betalt
efter hur skogen och terrängen var. Om det var dålig, d.v.s. kort,
risig och kvistig skog och oländig terräng blev betalningen högre.
Enligt Nya Prästhyttans kontorsböcker betalades på 1830-talet
följande priser för kolningsarbeten:
För En Mihlweds fällning 2 1/2 till 4 riks.
Huggarlön för 1 Stig 12 skilling.
Huggarlön för 1 Lass Mihlwed 1 till 2 skilling.
Huggit 1 Lass Mihlwed af Svedd Skog å 1 skilling.
Utöst En Kohlbotten 28 till 36 skilling.
Anlagt En Ny Botten 1 1/2 till 2 1/2 riks.
Huggit Ris till 1 Mihla 28 till 36 skilling.
Huggit och framskaffat Ris till en Mihla 41 skilling.
Fohrat 1 Lass Ris till Brukets Mihlor 12 skilling.
Stybbat och Risat 1 Mihla 6 riks.
Stybbarlön för 1 Mihla 5 till 6 riks.
Inkjörarlön på 1 Mihla 5 riks.
Godtgjöres Inkjörning med 8 skilling Stigen.
Inkjört 1 Mihla med Wältare 12 skilling Stigen.
Wältarlön på en Mihla 2 1/4 till 3 riks.
Huggit Endverke och Block till 1 Mihla 32 skilling.
Utkohlat 1 Bruks Mihla 4 1/2 till 5 riks.
Kohlarlön för 1 Stig Kohl 5 1/2 till 6 skilling.
Kohlat och utrifvit 1 Mihla 9 riks.
Utrifvarlön för 1 Mihla 3 1/2 till 4 riks.
För En Bruks Mihlas Utrifning jemte kohlwacktningen 4 riks.
Ett Dygns Kohlvagtning 40 skilling.
Kohlvagtning vid En Mihla 19 1/2 till 32 skilling.
Förfärdigat En Kohlstuga vid kohlning 2 till 3 riks.
För ett i skogen qwarliggande Mihlkohls takläggning 1 till 2 riks.
Af Brukets Skog lefvererat 1 Stig Koht på Botten 1 1 1/4 riks.
Lefvererat 1 Stig Kohl af egen Skog 2 riks.

I Norhyttans kontorsböcker står, att man år 1883 betalade
5 öre för ett klyp, 7 öre för ett liggvedslass (i dagligt tal säger
man läggmilslass) och 18 öre för ett alnslass. År 1889 betalades
vid Norhyttan för 1 stig kol vid hyttan (böndernas egna kol)
4: 50-5 kronor. År 1891 fingo bönderna 6 kronor per stig, och
1898 fingo de 8 kronor per stig.
Omkring 1880 betalades en stig kol på bottnen med 1 krona
och 90 öre. På 1890-talet fick man 2 kronor och 50 öre för en
stig kol på bottnen. Samtidigt fick man 8 kronor för kolning av
1 Härmed

menas huggning av milveden, inkörning, kolning och utrivning.
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en mila. Ett alnslass betalades då med 20 öre, och en van huggare kunde hugga fem sådana lass om dagen. För ett liggvedslass erhöll man 8 öre.
Dagkarlar under Ludvika bruk, som körde kol med brukets
oxar och hästar, fingo på 1880-talet 80 öre om dagen. De skulle
börja dagsverket vid 3-4-tiden på morgonen och hålla på till
klockan 8 på kvällen. Om sommaren fingo dagkarlarna 1 krona
dagen men måste då göra ännu längre dagar. Det var nog inte att
undra på, att de gingo efter oxarna och sjöngo:
»Lång dag å lita lön
kära oxe knalla sakta
lite hörker du
minder hörker ja
vi få full jänka &tär makta.»
På 1880-talet fick en hjälpkolare eller kolknekt (se sidan 243)
75 öre dygnet och maten, och detta ansågs vara bra betalt, men
det var också ett mycket ansträngande arbete, då man fick vaka
så mycket. Bönder, som lejde kolare, betalade för en milas kolning 6 kronor plus en veckomatsäck. En veckomatsäck kunde
vara något olika men bestod i regel av en blodkorv, en hackkorv, en fårbog, en smörask med omkring 3 hekto smör uti, en
stor ask strömming, 8-10 tjocka hembakade brödkakor samt 5
skålpund fallrågsmjöl till gröt. Bondmoran brukade packa ned
veckomatsäcken i en stor näverkont, kallad vecko kont, som
kolaren fick låna, men som han var skyldig att lämna tillbaka.
I fattiga hem blev det kalas, då kolaren kom hem med en sådan
matsäck. Barnen skockade sig omkring honom, och han nändes
ej neka dem att äta sig mätta. Ofta blev det slut på matsäcken,
innan han hann börja kolningen. Kolaren fick tänka på ordstävet:
»Dö magen har så har han, sa bon, åt upp åtta dars massäck
första dan.»
Enligt Nya Prästhyttans kontorsböcker betalades år 1851 en
stybbskovel med 24 skilling, ett kolfat med 24 skilling, en sommardrög med 36 skilling, en skrinda med 2 riksdaler 24 skilling
och en kolsläde med 3 riksdaler 30 skilling. En inkörd milved
värderades då till 30 riksdaler.
Eftersom kolaren hade betalt per stig, kunde han inte få sluträkning, förrän kolen blivit framkörda till hyttan eller järnvägs16
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stationen, där de mättes. Som kolaren sällan kunde klara sig utan
pengar så länge, fick han pengar i förskott, och förskottets storlek
var beroende på hur långt arbetet med kolningen fortskridit. Av
gammalt fingo arbetarna sällan några kontanta förskott. De fingo
livsmedel, såsom råg, havre, sill, strömming, salt, tobak och brännvin från brukens handelsbodar. När kolen till sist blivit framkörda
och mätta, hade kolaren i regel tagit ut så mycket i förskott, att
han inte hade någonting att fordra. Det var mera vanligt, att
kolaren blev skyldig bruket, än att han hade fordran. Till kolare
och kolkörare, som tagit ut så mycket i förskott, att de knappast
hade något att få vid sluträkningen, brukade patron öhman vid
Sörvik säga: »Dö som ä uppäti i gryta kommer alri på fatö.»
I senare tid, då det inte fanns någon brukshandel, skrev skogvaktaren ut en provianteringslapp, en s.k. matlapp eller fläsklapp,
till den, som behövde livsmedel och verktyg för att klara sig till
avlöningen. Matlappen var en vanlig papperslapp, på vilken skogvaktaren anmodat en viss namngiven handlare att utlämna matvaror till ett belopp av i regel fem eller tio kronor, och lappen var
slutligen försedd med datum och skogvaktarens namn. För den
på matlappen ditsatta summan ansvarade skogvaktaren, och det
ålåg honom att på avlöningsdagen bevaka handlarens fordran.
Av gammalt kallades avlöningsdagen, som återkom en gång
i månaden, uttagsdag, och det hette då, att de »skulle sta å ta ut».
I senare tid har man kallat avlöningsdagen likvidsdag och pungens
dag, och man sade då, att man skulle på likviden. Omkring 14
dagar före avlöningsdagen brukade skogvaktarna ta upp till
likviden, d.v.s. mäta och uppteckna det arbete, som var utfört och
som skulle med på likviden. De arbetare, som ville ha så mycket som möjligt med, på det att avlöningen skulle bli så stor som
möjligt, arbetade synnerligen flitigt och ihärdigt dagarna innan
de väntade skogvaktaren. Detta kallades att sätta lock på löningen
eller sätta lock på pungen.

Kolarens arbetshjälp.
Det var vanligt, att kolaren hade hjälp med vissa kolningsarbeten. Då milan skulle köras in, fick han leja antingen inkörare
eller vält are och resare. Innan milorna blevo tillkolade (när
värmen har tagit botten, är milan tillkolad), voro de mycket sköt-
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samma (svårskötta), varför kolaren ibland hade en s.k. hjälpkolare, kolknekt till hjälp. Hjälpkolaren var med och kolade
ned värmen på milorna. Även vid utrivningen brukade kolaren
leja hjälp. Det fanns ett fåtal personer, t.ex. Stenfalls Johan, som
hade till huvudsakliga sysselsättning att hjälpa andra med tillfälliga kolningsarbeten, såsom att kola till milorna, att riva ut
o.s.v. Ibland förekom det, att kolarna hjälpte varandra. De bytte
ihop sig, som man sade. En, som tänkte leja sig kolarhjälp från
Säfsen, blev bestämt avrådd därifrån av en annan, som sade:
»Säls kya l
e täcka groa 2
gör just milur.»
De gamla berätta om en kolare vid namn Erland, som lejt
eller skaffat sig utrivarhjälp. Denne Erland måtte ha levat långt
tillbaka i tiden, •ty de gamla säga, att »så sa far» och »så sa
farfar». Inget vet, när och var Erland levat. Somliga berätta:
»Dö va en söm hetta Ärlan, söm behövd utrivarhjälp. An gjord
öpp mä nåra å Lussi Pers (skams) släktö, dö döm skull hjälp an
riv ut. Dö vart så öpp gjort, att döm, söm hjärt tö mö utrivninga,
skull få var sitt köl. Å dö tyckt Ärlan va billit, så an va storbelåtn.
Men an feck si på ana. Hö köm fram fullt i små fölk, så fullt, så nä
döm tai varsitt köl å sprungi sin väg, fanns dö int ett enda köl
kvar på böttn.»
De gamla hade därför det varnande uttrycket: »Än skä akt
säj för Ärlans utrivare.» Blir det många om ett arbete säga de:
»Fullt söm Ärlans utrivare.» Om en som är smutsig, trasig och ful
säga de: »An sir ut söm Ärlans utrivare.»
Andra berätta: »En söm hetta Ärlan tinga sju utrivare. Tidigt en
mörå geck döm alla sju å skull sta å riv ut. Men ingän å döm köm
täbaks, döm va spårlöst b 'årta alla sju.» Därför säga de gamla om
en som går bort och blir länge borta: »An mått full köm bört söm
Ärlans utrivare.» Ibland kunna de tillägga: »Döm köm cdri igän.»
Hade kolaren hustru och barn, lejde han sällan hjälp, såvida
han inte saknade häst, ty då måste han givetvis leja för körningarna. Likväl var lastningen av kolveden på drög eller slip ett så
hårt arbete, att det inte ansågs såsom kvinnfolksgöra. Vältningen
1 Lat,
2

litet försigkommen människa.
Padda.
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eventuellt resningen av veden var ett så viktigt arbete, att det ville
inte kolaren anförtro åt någon annan.
Att hjälpa till, då bråten skulle brännas, och att fata samt
släcka kolen vid utrivningen hörde till de vanliga kvinno- och
barngöromålen. Så snart barnen uppnått 12-15-årsåldern, var det
brukligt, att de skulle vara med och hjälpa till. De mindre barnen, som ej rådde med kolfatet, fingo taga de större kolen i ett fång,
fånga på armen och bära fram dem till kolhopen. Det var vanligare, att barnen voro med och—hjälpte till, än att hustrun var
med, och detta berodde på, att hustrun många gånger hade svårt
att slippa ifrån, då hem, ladugård och eventuella småbarn skulle
skötas. Hade man piga, fick hon, åtminstone vid utrivningen, följa
med husbonden till skogen och hjälpa honom. Givetvis hade kolaren drängen med sig, om han hade sådan.
Utrivningen, som i regel brukade ske strax före jul, var
inte särskilt omtyckt av kvinnorna. De ville städa och göra i
ordning till helgen. Att hjälpa till med utrivningen eller åtminstone passa upp på sotiga, smutsiga karlar och springa med
utrivaräta (mat åt utrivare) i julbrådskan var ju inte så trevligt.
I undantagsfall har det förekommit, att kvinnor själva kolat
och rivit ut milor. Om mannen blivit sjuk eller hastigt avlidit,
ha de tagit hand om kolningen och fullföljt den.
Medan kolaren väntade på att milan skulle bli klar för utrivning, gick han hem efter utrivarhjälp, såvitt han där hade tillgång till sådan. Var kolningen belägen allt för långt borta från
hemmet, fick han leja hjälp eller också klara sig själv.
När kolaren talade om utrivningen, sade han: »I mord får du
följ må på bröllap.» eller »Skä du följ må på jässbö (gästabud) i
mård?» Han kunde även säga: »I mörå skä ja sta å riv ut brua mi.»
eller »I möra skä ja sta å dans ut brua mi.» Alla visste då, att det
var fråga om utrivning. »Döm ha gått nä milunä bd natt å da å
klappa öm döm å ställt mä döm. Att hd sänn skull bi bröllåp å, hö
va full int så unli», sade en gammal man. Om milan var varm
eller het, var det vanligt att man sade: »Äcka grann bru du har.»
Man brukade även fråga: »Ha du nö grann bru?» När det klingade
i kolen, då man rev ut, så var det bröllopsmusiken, som hördes.
»Hö du musiken, hö du så grannt döm spelår», sade utrivaren då.
Om kolaren hade manlig utrivarhjälp, fick denne stå i uthugget (hugga ut eller kroka fram kolen med utrivskroken),
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stå i brottet, medan kolaren själv harkade och slarkade samt
fatade kolen och kvinnan eller flickan bar vatten och släckte.
Låt oss antaga, att kolaren hade hustru och en 18-årig dotter.
Då fick dottern följa med på utrivningen. Milorna voro t.ex. fyra
och belägna 6 kilometer från hemmet, varför båda måste ligga i
en kolkoja i skogen, tills milorna blivit utrivna.
Kvällen innan de skulle gå, lade hustrun i matsäck, nistade
ut dem. Så gick hon ut och letade rätt på de sämsta klädtrasor,
som funnos i gården. Det enda plagg, som var något så när helt,
var faderns förskinn. Dessa kläder tog hon i ett fång, bar in dem
och lade dem på golvet samt sade: »Hännä ha ni utrivslumpen.»
»Nä du mor, bröllopskläna heter döm», sade fadern allvarsamt
och tog varsamt upp kläderna från golvet. »Ja si karar! Kall tåckä
för bröllåpsklän, söm ä så trasuga, så dö en trasa hyttär å dö andra
slör tå», svarade modern.
I tidig otta voro de uppe, och sedan de satt i sig ett bastant
mål mat, begåvo de sig iväg vid 2-3-tiden på morgonen. Fadern,
som hittade vägen, gick först, lysande sig fram med ett bloss. När
de kommit till kolkojan tog fadern av sig karsen konten,
i vilken han fraktat maten, och ställde in den i kojan. Dottern
hade burit en mässingskruka full med hembryggt dricka, men
den lämnade de ej i kojan utan togo den med sig till milan, som
de skulle riva ut, och bökade där ned den i stybbet, så, att den
skulle hålla sig varm.
Som det ännu var mörkt, tände fadern upp eld i torrvedlyktan
eller brandkronan. Sedan visade han dottern, var hon skulle
hämta vatten, och så begynte utrivningen. Fadern krokade, harkade och slarkade fram kolen. Dottern släckte och harkade kolen
i kolfatet samt bar undan dem. Var det lång väg och kallt, var
släckningsarbetet rätt så besvärligt. Skopan och grepen (fatt an
på ämbaret, ja, hela ämbaret blev fullt av is. Det sämsta var dock,
att hon inte kunde undgå att spilla vatten på kläderna. Kjortlarna tjälade och blevo stela som bockhorn samt stodo som krinoliner eller stodo som en tunna. På grund härav fick hon skavsår
på benen. Knäna och låren voro värst utsatta. På knäna kunde
illröda köttet vara framme.
I långa, hårda kol klingade det vid utrivningen, och fadern
kunde då säga till dottern: »Hö du, dalkaranä ä hännä d kör
malm. Hö du pinglu.»
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Fram på förmiddagen blev fadern kaffesjuk, och dottern fick
då gå till kojan och koka kaffe. Litet längre fram på dagen skulle
de ha mat, och dottern värmde då upp en del av den medhavda
kosten, som ofta bestod av potatismos (jordbärsmos), smör och
bröd samt sill, kött eller fläsk till sovel. När maten var färdig,
fick fadern gå in och äta, medan dottern stannade ute och vaktade kolen.
Det var nödvändigt att värma upp maten, ty annars kunde
det gå, som det gick för en, som hette Löven och var ifrån Knutsberg. Han var i skogen och rev ut en mila och åt därvid ihjäl
sig på tjälad ärtvälling. De andra sade åt honom, att han skulle
värma maten, men han menade, att han skulle värma upp den
i magen.
Även på eftermiddagen skulle de ha kaffe och så mat till
kvällen. Fadern lade sig så att sova på laven i kolkojan, under
det att dottern var ute och vaktade kolen. Hon låg under skyvet
och hade en värme (eld) framför sig. Så snart hon kände sig
sömnig, måste hon upp och gå, för somna fick hon inte på villkor. »Ja va trött söm dön i gryta, men lära höll mäj vaken ändå»,
sade hon. När halva natten gått, gick hon in och väckte fadern,
ty så var det bestämt. Såg fadern då mycket trött ut, kanske dottern kokade en kaffepanna och gick ut och bjöd honom på kaffe.
»Dö ä allt bra tä ha e täcka här jänta ändå», sade fadern då.
De gjorde sig ingen brådska utan tog det hela lugnt. På fjärde
dagen kom kolarens hustru dit med mera mat åt dem. Det var
allmänt bruk att ha duktigt med mat vid utrivningen. Den nionde
dagen var utrivningen klar, och dottern fick då gå hem. Hon var
då så sotig, smutsig och trasig, att om hon mötte folk, så sprang
hon troligen åt skogen och gömde sig. Det är nog inte att undra
på, att man har uttryck som: »Sotu söm en utrivare.» och »Si
ut söm den värsta utrivare.»
Fadern kunde inte följa dottern hem, då han inte vågade gå
ifrån kolen. Han stannade därför i skogen ett par dygn till för
att vakta.
Bönderna hade förr del i hyttorna. De släppte till malm och
kol och tillverkade tackjärn. Hyttan fingo de begagna olika många
dygn, allteftersom hyttdelen var stor till. Till dessa hyttdelar
hörde skogsskiften, s.k. hyttskogar, som ofta voro belägna långt
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borta från ägarnas hemvist. Västansjöbönderna t.ex. hade hyttskogar uppe i finnmarken. På höstsidan foro de den 2 mil långa
vägen från Västansjö till Finnmarken med proviant och redskap.
De sökte upp någon gård i närheten av skogen och hörde efter
om de kunde få kvarter. »Vi skull hör ättär öm vi kan få låvschi
(logi); vi ä full hännä å skä tå begynna å lag tå (hugga upp milveden) », brukade de säga. De höggo milveden, körde in milorna
och körde ut kolen själva, men satte ofta bort kolningen till någon
finnmarksbo.
En, som hette Janken och var ifrån Rifallet, höll på med
kolning och hade sonen Per Erik med sig till hjälp. Pojken skulle
värma upp någon mat på härden, men fumlade, så att han hällde
ut maten. Fadern blev så vred, att han fick tag i pojken och körde
in honom i härden. Men som tur var kunde pojken taga sig ut
genom rökgången.
Det var en kolare, som för kolningen av ett visst antal milor
skulle få kosten av en bonde under några bestämda dagar. Nu
drev emellertid kolaren arbetet så, att en mila inte gick ut, tills
den fastställda tiden var inne. Kolaren begärde därför mera kost
av bonden. Men bonden sade nej. Kolaren skulle få kola ut milan
med den kost han hade fått. Kolaren tog då upp rökstick på
kullen och brynet, så att värmen gick ned i rymningarna på en
natt. Milan var förstås full av brandar, då värmen bara gått ned
på en fläck, men det brydde inte kolaren sig om, utan han slog
igen milan och gick till bonden och talte om, att nu voro milorna
färdigkolade. Bonden tänkte nog, att han var slug, som inte gav
kolaren någon extra kost, men när milorna skulle rivas ut, då
fick bonden tänka på ordspråket: »Snåln ät öpp gårn.»

Folkminnen rörande kolarlivet.
Magiska h jälpme d e 1. Till hjälp mot onda makter har
man använt sig av korstecknet. »Å öm hö int va körs, sö va hö
nuddar å tjärsuddar», sade en gammal man. Man ritade ett kors i
dörrposten över ingången till kolkojan. »Skrattas kunn int gå in
då.» Hellgrengubben i Telningberg t.ex. hade alltid ett kors över
ingången till sina kolkojor.
1 flera byar ha de gamla berättat, att man av gammalt bru-
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kat läsa en bön eller ramsa över milan, innan man tände henne.
Jag har dock inte lyckats få fatt på någon sådan bön. I byn
Torsberget säger man, att det på ett ställe i en sådan bön låter
så här: »Nu skall du blossa och brinna för alla små djävlar, som i
helvetet finnas».
En man i Stakheden, som sysslade med kolning, hade alltid
kolen så svala, då han rev ut, att han slapp undan all släckning.
Andra kolare, som sågo detta, kunde inte begripa, hur han bar
sig åt. Till slut frågade de honom. Först ville han inte förklara,
hur han gick tillväga. Men då de voro envisa, talade han om, att
han tog det första kolet, som kom fram, då han började utrivningen, och gick till en kallkälla samt doppade ned kolet i källan.
Samtidigt puttrade han litet (mumlade några ord). Sedan kunde
hån riva ut, hur han ville, ty kolen voro släckta, allteftersom de
kommo fram.
En annan kolare gick efter ett vattenämbar och ställde på
stybbesringen och sade några ord, innan han började riva ut. Denne
kolare brukade alltid ha en man till hjälp vid utrivningen, men
fastän de voro två, som revo ut, så behövde de aldrig röra vattenämbaret. Kolen behövde inte släckas. Folk visste om, hur denne
kolare gick tillväga. Därför ville de gärna vara med honom och
riva ut, då de kunde vara säkra på att slippa undan den besvärliga vattenbärningen och släckningen av kolen. Ullnäs Kalle från
Abborberg har berättat detta för mig, men andra gamla kolare
kunna berätta snarlika sägner.
Kolarna kunde läsa över kolhopen, så att det inte kom värme
i kolen, d.v.s. tog eld i kolen.
Gick det upp en smält i milan, kunde kolaren läsa över smälten och därmed genom bönens makt förhindra, att den gick upp
en gång tig. En man från Skattlösberg, kallad Gardisten, som
hjälpte till med kolning, gick tillväga på följande sätt, då han
läste över en smält, som gått upp. Han tog ett rött kol från smälten och förde det tre gånger andsöls (motsols) runt vänstra benet,
varvid han puttrade:
»S6 sant söm du ha vari öppa
så sant skä du va gänna (igen)
å bi hård täbaks
igenöm tre namn
Gud, Son å Helge and.»
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Som kolet var hett, måste han spotta och byta händer ideligen,
under det han utförde proceduren med kolet och läste bönen.
En som hette Fallander och bodde i Bergsbo, hade en dräng,
som fick beting på att fälla en milved. Drängen tog matsäck med
sig och gick åt skogen. I stället för att arbeta satte han sig emellertid i kolkojan och åt utav matsäcken samt täljde yxskaft. När
husbonden den dag som betinget utgick kom till skogen, hade
drängen inte fällt ett enda träd. Husbonden blev arg och började
träta på drängen. »Dä ä int kväll än, så gå hem ättär hästn så
skä milven var fälld å färdin tö ni kömmer töbaks, så ni kan börja
å kör in öm ni vill», sade drängen. Det här trodde ju inte husbonden på, men han beslöt gå hem efter hästen i alla fall. Innan
han hunnit i väg, såg han, hur drängen kom med ett helt fång
yxskaft samt ställde sig och kastade i väg dem ett och ett åt
olika håll, i det han sade: »Här ä ett! Här ä ett! Här ä ett!» o.s.v.
Och med detsamma strök det till att hugga runt omkring i hela
skogen, så att träden föllo som gräs för lien. Då gav husbonden
sig av hem och om en stund kom han tillbaka med häst och
stakdrög. Kommen nästan fram till kolbottnen fick han se, hur
milveden från alla håll kom farande genom luften fram till bottnen, där den ställde sig uppända. Veden rättade till sig själv och
på ett litet vips var milan inrest. Husbonden sade ingenting åt
drängen om detta, men nästa år tog han sig en ny dräng. Han
vågade inte ha en dräng, som kunde så mycket mer än andra
människor. Det kunde gå så, att drängen blev husbonde och husbonden fick vara dräng.
Rådan väcker kolaren. Kolkojorna voro belägna djupt
inne i skogarna. Kolaren var ensam, hade ingen att språka med
och visste, att han hade långt till närmaste gård. Kanske gjorde
detta hans sinne mera känsligt och mera lyhört för det övernaturliga väsen, som kallas rådan eller rådandan. Men huvudorsaken till att just kolare så ofta hört och sett rådan, var den,
att kolarna höllo till i skogen, där rådan hade sina vägar och sitt
tillhåll. Liksom människorna hade rådandan vissa vägar, gångstigar eller stråk, där hon regelbundet kom och gick. Ibland kom
rådan ensam, ibland var det flera i sällskap. Hon kunde även
ha kreaturen med sig, så att kolaren hörde skällorna och hennes
lockrop.
Föll det sig nu så, att kolaren placerade kolkojan i eller i
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närheten av den plats, där rådandans stråk eller väg gick fram,
kunde han vara säker på att i den kolkojan blev det aldrig lugnt.
»Hö geck full så för Karl Larsa i Björndalen nä an va på
Majsas dsn strax öster om Sandsjö dammen å köla. An had e dukti
koja, men hö va stört omöjli dö an feck va tö fress där. Dö lät
jussöm en spinnröck, dö böra å dö ramla i järn d skramla i skällur.
Da dumpa så jola rast å koja. Mot daganä lugna dö åv, så då
hördes hur då vart svagare å svagare. Råhanda geck förbi koja
mä kritra sina, så nära så an hörd hur ho läcka d hur hö ramla i
skällunä. An vart tvungen flytt koja, då an va bet bo kvar där.
Nä an sätt åpp koja på ett ana ställe, då feck an var i fre. Dö va
nåra söm trodd, dö hö skull finns malm, dö koja ha stått, så döm
va full där å leta, men int hitta döm nå int.»
På vissa ställen eller i vissa trakter i skogen blevo kolarna
alltid väckta, då det var något fel på milorna. Den vanligaste
väckningen gick så till, att kolarens namn ropades och då alltid
förnamnet. Men det kunde även knacka på kolkojdörren, bulta i
kolkojväggen eller vara oväsen utanför kolkojan, så att kolaren
vaknade. Det var rådan, som väckte kolaren. Att rådan gjorde
sig omak med att väcka kolaren, då det var fel på någon av
milorna, berodde troligen på att rådan var ett kvinnligt och mycket kärlekskrankt väsen, som med alla till buds stående medel
ville förvärva kolarens gunst.
Så snart kolaren uppfattat väckningen, gav han sig genast
iväg ut för att se om milorna. Nästan jämt var det också fel på
någon av dem, men i undantagsfall inträffade det, att kolaren
inte kunde se något fel.
Brydde kolaren sig inte om väckningen, blev det hårda tag.
Då kunde kojdörren ryckas upp och kastas långt undan. Glöd,
aska och bränder från kojhärden kunde fara långt ut på golvet.
Nordin, en 70-årig kolare från byn Bifallet, berättar, att en som
inte gick ut, fastän rådan väckte, åkte på dörren ut och bars till
milan utan både vantar, mössa och lyse.
När Jan Erik Ersson från Långåsfallet var vid Itaå söder
om Skattlösberg och kolade, blev han väckt av rådan, så snart
det var något fel med milorna. Någon ropade högt: »Jan Erik!»
Flera gånger hördes ropet, och det var en fruntimmersröst. Pojken
var med, och han hörde tydligt, att det var en fruntimmersröst
som ropade.
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Erik Ersson Berggren från Vännebo, född 1851, säger, att
rådan många gånger väckt honom, då han sysslat med kolning
och legat i kolkojor. Det var endast på vissa trakter, som rådan
väckte, och han vaknade då vid ropet: '»Erik!» »Många milur ha ja
rädda tack vare råa», säger han.
Koppar Jan Erik Andersson från Abborrbergsmossen, 94 år
gammal, berättar, att det brukade knacka på kojdörren, när han
kolade och det var något fel på milorna. »Men ja ha bruka vari
lösväckt, sö ja ha jämt vakna, nä döm ha knacka. Annärs ha full
brandanä åkt ut eller döra åkt höja (hädan) », säger han.
När Karl Erik Hallgren från Torsberget, född 1875, var i
Pallao och kolade, blev han väckt ideligen. Han ropades vid namn
så ljudligt, att han spratt högt i vädret. Många gånger var han
vaken, när det ropade, så han hörde det tydligt. Han säger, att
om man inte gick ut, när det ropade, blev det hårdare tag. Dörren åkte upp, eldbränderna foro ut på golvet o.s.v. Hallgren gick
alltid ut, när hans namn ropades. Fel på milorna var det mestadels, men ibland kunde han inte se något fel.
»Nä ja kala i Hara haschä, sö väckt hö mäj jämt. Dö ropa
med i namn. Dö va jussöm litä kuli i början, men sen gjord hö
ingenting», säger omkring 65-årige Vilhelm Persson från Witttjärnsberg.
»En gång, nä ja skull sta å si öm en brannfant, feck ja, juss
söm ja köm fram tö böttn, si ett rött öga. Ja stog d titta på ä länge,
men tö sist försvann ä. Dö va tömtn, söm va å såg öm fantn»,
säger den omkring 70-årige Karl Nordin från Rifallet.
Erik Henning Karlsson från Skattlösberg berättar, att hans
fader Karl Johan Karlsson sagt honom, att det endast var vid
vissa kolbottnar, som kolarna blevo väckta. Vid Lönnmossfallet
fanns det en sådan kolbotten.
Gustaf Persson från Svensksjön blev väckt av rådan, då han
låg i en kolkoja i närheten av Aspfallet. Han gick och såg om
milorna, och redan på långt håll såg han, hur eldspruten slog
upp ur en av dem.
Jakob Jansson från Råskmora, som sysslade med kolning
och bodde i en kolkoja, hade nyss varit ute och sett om milan.
Han hade inte sett några fel på milan och satt på kojlaven i färd
med att taga av sig stövlarna, då han tänkte taga sig en tupplur
på några timmar. Då ropade det tydligt och skarpt: »Jakop!»
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Ljudet var så gällt, att han förskräckt for upp från laven, skyndade sig fram och öppnade kojdörren och tittade ut. Han såg då,
att det lyste från milan. Det hade gått upp ett litet hål på milan,
som dock snart var avhjälpt, tack vare att han fick bud eller
besked därom i tid. Men hade inte hans namn ropats, är det inte
gott att veta, hur det gått med milan. Att en mängd kol skulle ha
brunnit upp för honom, är emellertid säkert.
Ibland besökte rådandan kolaren i kolkojan. Iregel
kom rådan då i en ung, vacker kvinnas gestalt och klädd i vanliga kvinnokläder. Det enda, som skilde henne från en riktig
kvinna, var rumpan, men den höll hon så gott det gick dold
under kjolen. Rådan skämdes för rumpan och ville inte, att någon
skulle veta om, att hon hade en sådan. Tog man tag i rumpan
eller pekade på den och sa: »Va ä då där?» eller »Va ha du
dännä?», då gick rådan bedrövad, ledsen och ibland vred sin väg.
När rådan besökte kolaren i kvinnoskepnad, kom hon nästan alltid
som en trånsjuk, kärlekskrank kvinna och ville förföra honom.
Karl Jons Karl Johan från Bringsjöberg berättar: »Nä ja va
ve Rajskä väster öm Bringsjöberg d köla, träffa ja råa. Ja hadd e
koja där, söm ja låg i, å ve dä koja va dä alri lugnt. Då dumpa
å skrumpa jämt. Då hördes söm e stor tung människa skulla
klumpa å gått alldeles utaför koja, men nä ja titta ut så såg ja
ingenting. Nä dä vart tungälljyst (månljust), la ja kull kojdöra,
så ja hadd bara tä spring fram å stick ut huvu för tä titta. Men
alri ingenting ja såg. Ja vart så van dä här tä sist, så ja brydd
må) int öm ä mer. Men andra kölare, söm ha försökt bo i samma
koja, döm ha vårta beta å fått löv gå fram tä nämsta gårdanä d
ligg där.
Då va ve jultin. Ja ha vari hem tä byn e vända ättär proviant,
å nä ja köm täbaks tä koja å geck in där, så låg hä e jänta på
laven. Ja ställd ifrån maj gräjunä ja haddä, sätt må på stabben
börja på lä språk ve ho. Men ja feck inga svar, å söm hå va skumt
inna, geck ja fram tä härdn å gjord öpp ell. Så sätt ja på petter
(kaffepanna med tre fötter under), då ja villa b ju på kaffe. Undä
tin panna koka sätt ja mä på stab ben å betrakta främmandä. Dä
va e snygg jänta, men nog va ho oknu (främmande, okänd, obekant). Ho hadd mörk kjortil, brun tröja, svarta, gali blafika skor,
söm dä skan (sken, glänste) d, men inga strumpur. Hårä va brunt
öpplöst å nådd långt ner på ryggen. Hela tin ho låg där stirra
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ho in i elln. Då såg ut söm dö ögunä skull va fastbundna ve elln.
Ä nä ja tala tä ho, så alri olja feck tä svar.
Nä kaffe va koka slog ja i en full kupp ä bjö ho. Ho skaka i
huvu. Söm ja hadd brännvin må mäj hemifrån drack ja å lite
kaffe å slog så i en rikti kask. Ja bjö full ho brännvin ö, men ho
skaka i huvu. Nä ja drucki ur kasken å satt där på stab ben
gona mäj, då feck ja si, hur dä köm nånting framstickande undä
kjoln, mella bena på jänta. Dä va lika grott å såg ut alldeles söm
e kattrumpa. Ja tog tag i ä, å känd dö ä va halt å vått. Va ä dö
här för släp? fråga ja. Men då for ho öpp från laven å sprang på
döra, så hårö stog rätt ut å jola rök ättär ho. Döra bussa ho öpp
mä huvu, så ho for ett långt stycke från koja.
En ti ättärdt, nä milunä va färdiköla å utrivna, sö ja bara
hadd en fant tä si öm, va ja nera ve Bringsjö Kvarna å mol
(malde). Ja geck sta å skull si öm fantn, å nä ja köm tä koja,
feck ja si e jänta stå på en stor sten i snön int sö långt ifrån mäj.
Ho va likdant klädd söm förut. Hårö hängd långt ner åt meja d
kört k jortil hadd ho, sö ja såg tydlit, dö ho inga strumpur haddä.
Ho stog å vre säj hit å dit, jussöm ho skulla spegla säj. Så länge
ja betrakta ho, stog ho kvar. Men så geck ja in i koja å nä ja köm
ut igän, då va ho börta. Ja såg full öm fantn, å så geck ja täbaks
tä kvarna. Där geck ja in i kvarnkammarn å gjord öpp ell. Bäst dö
va börja kvarna på tä gå, fast ja int ha drai på ho. Ho geck så
hårt sö kvarnkammarn skaka. Ja tända på två lysstickur å geck
ut. Men nä ja köm ut, då geck int kvarna nö.»
Elin Lindh från Vännebo berättar: Rådandan kom till en
kolare i skogen och stannade kvar hos honom. Men när hon varit
där en tid, tröttnade kolaren och beslöt mota iväg med henne.
Rådandan hade frågat honom, vad han hette, och kolaren hade
sagt att han hette Själv. Så en dag, när rådandan kom och gläntade på kojdörren, höll kolaren på att koka beck. Rådandan stack
in huvudet och sade inställsamt: »Ha du sitt så röa d vackra ögun
nön gång?» — »Ha du kännt sö varm smörja nön gång?» svarade
kolaren och kastade full koxa (ögonen) hennes med beck. Rådandan skrek till och satte iväg till skogs. Men om en stund så ropte
det i skogen: »Själv bränd mäl Själv bränd mö!» Rådandan klagade då för sin troll- eller rådandsmake. »Då har du ingen å skylt»,
svarade trollgubben.
Alkvist från Telningberg berättar: En kolare, som höll på
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mycket med kolning, slog sig ilag med rådandan. Hon visade sig
som en ung, vacker flicka, och kolaren fick snart ett barn med
henne. Hjälpsam och snäll tycktes hon vara. Hon rev ut milorna
åt honom, men kolaren fick inte vara med henne, då hon rev
ut, för då skulle hon vara ensam. Om han ville träffa henne, då
hon höll på med utrivningen, fick han slå i en tall, som stod
utanför kojan. Då kom hon dit till honom. Men förbudet att inte
få gå efter och se på hur hon bar sig åt, då hon rev ut, förargade
kolaren, och till sist smög han sig iväg efter henne. Han ville se,
hur hon gick till väga, eftersom det gick så fort för henne att
riva ut en mila. Han fick nu se henne på bottnen i fullt arbete
med utrivningen. Hon var hemsk att se. Hon krokade med näsan,
rev ut med händerna och släckte med rumpan. Kolaren smög sig
tillbaka till kojan och slog i tallen. Strax kom hon dit, men nu
var hon snygg och vacker igen. Efter det här ville dock inte
kolaren vara ilag med henne längre. Han gick därför och frågade en klok gubbe, hur han skulle bära sig åt för att bliva av
med henne. »Du skä hugg öpp e vak på en sjö å kör förbi vaka
å stupp ner ho där. Sån skä du skynn däj hem å sätt in hästn å gå
in d lås öm däj», sade gubben. Kolaren gjorde så, och när han låst
om sig, då small det till, så det ekade efter. »Å si dö va råhanda
söm, sköt säj.»
Knösk Nils från Skattlösberg höll på att kola en läggmila.
Han låg i en koja på Danserfallet. En natt, när han satt framför
kojhärden, gläntade det på kojdörren. Genom springan stack det
in en fin och vacker fruntimmershand med en stor guldring på
ett av fingren. »Ja tror fullt å fast att hö va råhanda, för va skull
hö annars ha vari», sade Knösk Nils.
När Karl Johan Jansson i Lillmattsbyn låg i en kolkoja på
kolning, vaknade han en natt av att han hörde koskällor. Skällorna voro så välla (starkt ljudande), så han gick upp och öppnade kojdörren och tittade ut. Han såg då fullt av kor, som
marscherade förbi i snön. Han förstod, vad det var, så han stängde
dörren och lade sig igen. Av nyfikenhet tittade han dock efter
på morron, om han skulle se några spår, men han såg inte
ett enda.
Petter Eriksson från Hoberget berättar: »Ja skull tö lägg maj,
å just söm ja la ner må), knacka dö tö på kojdöra, å dä köm in
e snäll flecka. Ho had svart kjortil å ill rö tröja å svart hängande
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hår. Va nu då, skå ja tå få kvinnfölk, tänkt ja. Men då vända ho
å ga säj iväg ut.»
Någon gång besökte rådandan kolaren i skepnad av en katt.
Det för Grangärde typiska exemplet härpå utgör nedanstående
sägen.
På 1840-talet var Pärus från Sandsjöhöjden i nuvarande
Kattberget sysselsatt med kolning. En natt kom det in en katt
till honom i kolko jan, där han bodde. Pärus strök katten och
sade till den: »Fryser du missa?» När han sagt detta, kom det
in några katter till, och den första katten sade nu till de andra:
»Fryser du missa, sa Pärus åt mäj.» Då kom det in ytterligare
några katter, så att det var sju. Den sist inkomna katten sade då
till de andra: »Hur snart skä vi ta ihop mä an?» Då vart Pärus
rädd och rymde från kojan. Vart han tog vägen vet man ej, men
när han kom tillbaka till kojan, hade en stor fura rasat omkull
över den och fullständigt slagit den sönder och samman. Sedan
dess har berget kallats Kattberget. Det är beläget 2 kilometer öster
om Telningberg. Allmänt känt fastän kanske mer eller mindre
avkortat är uttrycket: »Fryser du missa, sa Pärus åt mäj, sa
råhanda.» Man brukar säga så åt den som huttrar och fryser.
Spökhistorie r. Erik Erso från Parisåberg och Skött
Jakob från Kuntberget i Säfsen socken vom hösten 1883 vid
Skräddarberget i Säfsens socken och kolade. De lågo i en•
kolkoja där, och i den kojan spökade det. Det var aldrig lugnt
utan frasade, karade och väsnades utanför kojan. Men när de
tittade ut, sågo de ingenting. Fastän det var nysnö, sågo de inga
spår. Hur det nu var, skulle Skött Jakob hem i något ärende,
så Erik Erso blev ensam i kojan. Då på natten, när Erik Erso
låg, gick kojdörren upp, och det kom in en lång, mager, skranglig
gubbe, som böjde sig över laven, där Erik Erso låg. »Usch!» sade
Erik Erso och sparkade till med benet. Då drog skepnaden sig
baklänges ut. Erik Erso gick då upp och öppnade kojdörren och
sade: »Gå, dit du ä köminin ifrån! Ja hant nå tä göra mä däj.»
Efter detta hörde de aldrig något oväsen mera i den kojan.
Man berättar, att en kolare, som var söder om Telningberg
och kolade, en gång, då han kom för att se om milan, fick se en
karl, som var hög som tallarna, stå bredvid milan. Kolaren, som
var en bra bit ifrån milan, försökte smyga sig fram för att se
bättre, men då han var nästan framme, försvann karlen. En
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annan gång då kolaren närmade sig samma mila, fick han se en
karl av ordinär storlek gå fram och tillbaka på milan. Kadens,
ena fot var en utrivskrok. Men även denna gång försvann karlen,
då kolaren kom närmare.
Per Mattsa från Skattlösberg var i närheten av Tjärudalsbrända, sydväst om byn, och kolade. Han bodde i en koja och
fick där besök av sin döda och begravda hustru. Hon ställde sig
framför honom och rörde på läpparna, men kunde inte tala. Hon
tog då en pinne och ritade i jorden på kojgolvet. Per Mattsa var
rädd om tecknen och hade dem kvar länge, men att tyda dem
gick' han bet på.
En man, som var vid Kestina och kolade, bodde i en kolkoja i skogen. Mannen upplevde någonting i kojan, men vad det
var, talade han inte om. Emellertid kom han hem och sade då
allvarligt till sin svägerska: »Nästa år in här tin då ä du änka.»
Det slog in. Men efter detta låg mannen inte mera i den kojan
utan i en gård ej långt därifrån.
En kolare från Bringsjöberg låg på kojlaven med fötterna mot
härden och rökte. Då gick kojdörren upp och kolarens moder stod
i dörren och sade: »Du skä köm hem å skjuss mäj tå döktorn.»
Så snart det sista ordet lämnat hennes mun, var hon försvunnen
och dörren igensatt som förut. Kolaren förstod, att modern kallat
på honom, men han kunde inte gå hem på natten för milörnas
skull. Tidigt på morgonen gick han hem och fann modern svårt
sjuk. Han körde henne till sjukstugan, där hon dock avled.
Det var en kolare, som satt framför kojhärden och stirrade
in i elden. Han tänkte på att han skulle gå till Råskmora i ett
ärende, och som han hade för vana att tala högt för sig själv,
sade han: »Nu skä ja ta å gå tå Råskmor Kalle.» — »Skä du?»
svarade en röst högt och rent. Mannen for upp och såg sig omkring samt gick ut och tittade, men såg ingen människa. Han
gick till Råskmora, som han beslutat. Men när han berättade detta
för Råskmor Kalle, då flinade Kalle.
En bringsjöbergare, som körde kol, for en nyårsnatt till
trakten av Betsta kärret, där han fatade kolskrindan. När han så
med fullfatad skrinda kom farande förbi Bringsjö kvarnen, fick
han se ett kvinnfolk, som gick fram emot kvarnen. Hon bar en
säck på ryggen, och det såg ut, som om hon ämnade sig åstad
att mala. Som kolköraren tyckte, att hon liknade ett fruntim-
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mer från byn, gick han efter henne för att hälsa och höra, vad
hon hade för ärende. Hon blev stående och krånglade med dörren till kvarnen så länge, att han hann fatt henne. På några stegs
avstånd från henne sade kolköraren: »Far du int åpp dåra?» Då
small det till alldeles som om någon skulle ha slagit ihop två våta
handskar ovanför huvudet på honom. Han tittade upp undrande
vad det var, men såg ingenting. När han så tittade ned igen, var
kvinnfolket borta. Han såg efter i kvarnen, men där fanns ingen.
Kolköraren lade märke till, att hon hade en med underliga krumelurer brokigt broderad tröja på sig.

Olyckshändelser vid kolning.
Kommer det in luft i milan, bli kolen glödande och förtäras.
Härigenom uppstår det tomrum i kolmassan, så att milan blir
underminerad. Detta är någonting mycket farligt, och det är för •
att skydda sig härför, som kolaren alltid brukar känna sig för
med klubban, innan han går upp på milkullen. Om stybbet rasar
ned, blir det ett hål ned i milan, och tittar man ned där, ser det
ut som en ugn. För den minsta fläkt av den utströmmande gasen
kan kolaren bränna sig avsevärt. Det har hänt några gånger, att
kolaren störtat ned i sådana tomrum och fått sätta livet till. Somliga ha lyckats taga sig upp ur milorna, men avlidit efteråt av
brännskadorna. Man känner även ett fall, då kolkojan fattat eld
och kolaren brunnit inne (se nedan).
Sådana olyckliga händelser måste kolaren vara beredd på.
De hörde till kolarlivet. Dess bättre var det dock sällan olyckan
var framme, men risken fanns, och »död-fan» stod alltid på lur.
Otaliga gånger ha hustrur och mödrar ängslats, gråtit och vridit
sina händer i förtvivlan, på grund av att deras män och söner
inte återvänt i rätt tid från sina kolningsarbeten. Mannen eller
sonen kunde ha fått något extra arbete med milorna, som han
inte räknat med, och därför blivit försenad. Men hustrun eller
modern, som satt hemma och väntade, tänkte inte på sådant. Hon
visste, att milorna voro farliga, om man inte var försiktig, och
därför kretsade hennes tankar kring orden »Nu ä hd nå fel. Nu
ha hö hänt nånting. Tänk öm an ha rasa ner i mila.» Om hon
kunde gå ifrån hemmet och hittade till milorna, gav hon sig ofta
17
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iväg att söka efter mannen eller sonen. Då hon fann honom välbehållen, sade hon: »Gu ske löv att inga olycka hänt! Att du int
kömmer hem. Du skämer ju alldeles slag på en stackare.» —
»Ja, du tar då allting tå dö sämsta å tar ve däj för dö minsta»,
svarade mannen, och han berättade så, hur en mila krånglat, och
att han inte vågat gå ifrån den.
En man från byn Abborrberg hade — man tror att det var
på 1850-talet — åtagit sig en kolning på brukets skog i Sör. Latalamberget. Sedan han kört in milorna, lejde han soldaten Per
Mattson Lund att kola dem. Lund tände milorna och började
kolningen. Så gick han till Abborrberg efter proviant. Natten efter
den dag, då han hämtat provianten, blev det ett förskräckligt
yrväder. Det var ett bland de värsta yrväder man någonsin haft,
och kallt var det till på köpet. Ännu i dag talar folk om Per
Mattsa Lunds urvär. På förmiddagen, då yrvädret upphörde, såg
man från Abborrberg — röken från milorna syntes dit — hur
det blårök från milorna. De förstodo, att det var något fel, så de
togo skidorna och foro dit. När de kommo fram, sågo de inte
till Lund vare sig i kojan eller vid milorna. Sedan de ställt med
milorna, åkte de omkring coh tittade. De funno då nästan igenyrda spår i snön, och när de följde dessa, funno de Lund liggande död invid en stor sten. Han hade gått vilse i yrvädret och
tappat bort såväl milor som koja. Till slut hade han trött och
utmattad krupit intill den stora stenen för att söka skydd mot
ovädret. Där hade han somnat och frusit ihjäl. Lund, som sägs
ha varit född i Järphöjden, var en gammal man. Han hade varit
soldat och som sådan deltagit i slaget mot Napoleon år 1813.
Fransmännen hade inte mäktat taga hans liv. Ödet hade sparat
honom, ty det var bestämt, att han skulle bliva liggande, inte på
slagfältet i Tyskland, utan vid den stora stenen på Sör Latalamberget i Grangärde.
Är 1904 eller 1905 innebrändes Anders Danielsson från Morberget i en kolkoja. Kolkojan var belägen alldeles i närheten av
gården Storfallsberg, så att Danielsson rätt ofta brukade bege sig
fram till gården och sitta där och språka för att få tiden att gå.
Sista gången han var där, sade han, att nu skulle han inte komma
på ett tag. En tid efter började gumman i gården känna sig orolig.
Som oron tilltog, gick hon till kolkojan för att se, hur det stod
till med honom. Då hon kom dit, brann såväl milan som kojan,
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varför hon vände och sprang hem efter folk. Men när de hunno
dit, var kojan nästan nedbrunnen. Danielsson satt död i kojan.
De drogo ut honom med kolharkorna. Härvid rasade lungorna ur
honom, och en som fick se dem pekade på dem och sade: »Hännå
ha an hatt limpur ö.»
Kull Pelle rasade ned i en läggmila men tog sig ut genom
väggen. Värmen i milan hade strax förut gått ut i väggen, varför
han provisoriskt stybbat igen hålet. Detta blev hans räddning,
ty han lyckades taga sig ut genom detta hål.
Omkring 1 kilometer söder om Hälltjärnstorp ligger Mörderfallsskogen. Här säges en käring med flit (avsiktligt) ha knuffat
ned gubben sin i en mila och på detta sätt gjort sig av med honom.
En man från Björnhyttan var på Boberget och kolade. Han
brukade gå hem till lördagarna, men kom så hem en onsdag.
Han hade rasat ned i en mila, lyckats taga sig upp, men bränt
sig så svårt, att han inte kunnat annat än krypa hela vägen hem.
Då han kom in, sade hustrun: »Hö va unli du köm hem in här
tin.» — »Ja tyckt ja skull gå hem, så du skull veta, va du skull
gör å mäj», svarade mannen. Skinnet lossnade och han dog efter
några dagar. Hustrun blev ensam med ett 12 veckor gammalt
barn. Detta säges ha hänt på 1870-talet.
År 1874 brändes Anders Mattsson från Sunnansjö till döds
i en läggmila på Låsberget. Mattsson kolade åt sunnansjöbönder
och hade flera milor, som voro belägna så långt isär, att han
hade två kolkojor, en huvudkoja och en liten vilkoja. Folk från
Rusbodarna fingo se, hur det rök från milorna, varför de gingo
dit. De funno då Mattsson, som fallit ned i milan, död och i det
närmaste förkolnad. Underdelen av kroppen var avbränd, så att
endast överdelen fanns kvar. Revbenen synes som spröten i
ett kolfat, och innanför dem lågo inälvorna alldeles klara. Sedan
folket från Rusbodarna ordnat med milorna, gingo de ned till
Sunnansjö och talade om vad som hänt. Man hämtade så kvarlevorna efter Mattsson, lindade in dem i ett gammalt hästtäcke
och lade ned dem i en kista, som fraktades till kyrkogården, där
Mattsson begravdes. En tid efteråt, då man rev ut milan, hittade
man ena foten efter honom. Den var väl bibehållen, och man
for till kyrkogården med den. Förskinnsspännena hittade man
också vid utrivningen, och dem hängde man upp i buskar i närheten av bottnen. Kolbottnen, som är belägen ungefär 4 kilo-
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meter sydväst om Broby, fick efter denna olyckshändelse namnet Dödbottnen.
I början av december månad år 1912 var Kalkås Jan Erik
Jansson från Olsjömossen i Gruvskogen och kolade. Hustrun,
Erika Jansson, kallad Horn Erika, var med och lyste honom, då
han såg till milorna. Men olycka va på gångå. Bäst hustrun stod
på kullen av en resmila med lyktan i handen för att lysa mannen, försvann såväl hon som lyktan. Hustrun hade rasat ned i
en smält i milan. Mannen var ofärdig i ena handen, men lyckades dock få upp hustrun. Han rullade ned henne från milan
samt fortsatte att rulla henne i snön för att släcka elden. Så bar
han henne till •kolkojan, där han lämnade henne, medan han
sprang efter hjälp. Hon var svårt bränd, håret lossnade och det
låg fullt med hår och skinnbitar i kolkojan efteråt. Hon levde,
när hon kom till doktorn, men dog inom kort av brännskadorna.
Erika Jansson var omkring 40 år gammal. Mannen hade några
nätter före olycksnatten haft en besynnerlig dröm, i vilken han
sett ett stort rött kors över hustrun. Gripen av hustruns tragiska
död skrev mannen en dikt om händelsen.

Kap. Iv.

TJÄRBRÄNNING.
Inom Grangärde socken har tjärbränningen av gammalt varit
ett viktigt näringsfång, åt vilket i synnerhet finnarna i socknen
ivrigt ägnat sig. Här och där i skogarna äro ännu ortnamn i
bruk, vilka vittna därom. Bland dessa kan nämnas: Tjärudalsheden, Tjärudalen, Tjärudalskända, Tjärdalskullen, Tjäruskäppåsen o.s.v.
På 1850-60-talet gick tjärbränningen kraftigt framåt för
att sedan avtaga. Numera bränner man tjära endast i enstaka
undantagsfall.
Att tjärbränningen håller på att dö ut, torde bl.a. bero på
att det blivit så svårt att få tag i verkligt lämplig tjärved. Den
mesta, bästa och fetaste tjärveden fick man av stubbar. Förr
fanns det också stubbar, bjässar, som voro en meter i diameter
och nära en meter höga. På 1830-40-talet, när den gamla stor-.
skogen fälldes, högg man omkull furorna med yxor. Sågar förekommo inte. För att underlätta arbetet stod man rak, medan man
högg, och stubben blev härigenom minst en aln hög från marken. Senare har man övergått till att såga omkull träden. Därvid hålles sågen så nära marken som möjligt, varför det knappast blir någon stubbe alls, endast rötter och spiror.
En bidragande orsak till att tjärbränningen nu nästan helt
upphört, är även att efterfrågan och åtgången på tjära högst
betydligt avtagit.

Huggning och forsling av tjärveden.
Tjärbrännaren fick själv avgöra, om han ville hugga tjärveden på senvintern eller på försommaren. Högg han den på
senvintern, fick han ju stå i snön och böka, men i gengäld kunde
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59. Sualke. Gun Björklund.

han draga fram veden på en kälke. Högg han veden på försommaren, måste han bära fram den. Veden bars då i en svalke,
bördvidja. En svalke var en ungefär 3 meter lång, mjuk, vriden
björkvidja, försedd med en av samma vidja gjord ögla, lycka
i toppen. Ibland nyttjade man en särskild mindre vidja till öglan.
Svalkens grovände (lummen) var ovriden. Tjärbrännaren placerade svalken på marken och lade på den så mycket ved, han ansåg
sig kunna bära. Så fattade han svalkens grovände och trädde
(smöjde) den igenom öglan samt drog till. Veden snarades på
detta vis fast, och hållande i svalkens grovände kunde mannen
nu svinga upp bördan på ryggen och bära fram den till den
plats, där tjärdalen skulle anläggas. Det gick åt 50-60 bördor
till en vanlig tjärdal.
Tjärveden högg tjärbrännaren av torrvedstubbar och frönved.
De förra voro gamla, torra furustubbar. Frönveden erhölls från
frönskatar och frönfldg, torrvedstycken av obestämd storlek, som
sutto nedtill på en del tallstammar. Såväl frönskatar som frönflåg
uppstod av på trädets stam bildade torrvedlyror, kddlyror; se
härom s. 38.
Den bästa tjäran erhölls av friska furustubbar, s.k. torrved-
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60. Tjärved. Foto S. Björklund.

stubbar. Högg man i sådana neremot spirorna, där den allra bästa
tjärveden satt och lät solen skina i hugget, kokade eller vällde
tjäran fram i små droppar. Om sådan ved brukade man säga:
»Dö ä äkta tjeru» eller »Dö ä bara tjeru» eller »Dö ä rena tjeru».
Frönveden var mindre lämplig att bränna tjära av, då sådan
tjära — av bara frönved blev tjäran som beck — inte blev så
fin som stubbtjära.
Var stubben murken i övre änden, högg tjärbrännaren undan
detta, tills han kom fram till frisk ved. Ett tunt lager av ytveden
kunde han även få hugga bort, innan han hade rena tjärveden
kvar. På mycket stenbunden mark kunde inte stubben brytas upp.
Därför grävde han i sådana fall undan jord och mindre stenar
för att kunna hugga så nära spirorna som möjligt. Där högg
han ett hak 4-5 tum djupt och 7-8 tum brett. Så tog han
märke eller skattade, hur stort stycke, som skulle lossna, och högg
därpå in yxan i övre änden på stubben. Yxan togs loss, och i
hugget efter den drev han ned en kil av torr björk eller gran.
Ibland, när vedklovan inte ville lossna, högg han sig en vrede
(stör, spak, som användes i stället för spett), med vilken han
kunde bända loss stycket. Fick han en för svag vrede, hette det,
att han huggit en skräddarvrede, och han måste då hugga sig en
bättre. När han fått loss ett stycke, tog han itu med ett nytt. Så
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61. Tjärdalsanlaggning. Foto S. Björklund.

förfor han, tills hela stubben var uppbruten. Ibland kunde det
vara s.k. köllued (vattenhaltig ved) i stubbens mitt. Den veden
lämnade han kvar, då han ansåg den vara alltför tjärfattig.
Om marken var stenfri, bröt tjärbrännaren upp stubben. Han
högg av några spiror och grävde undan en del jord. Så högg han
sig en lunna (en slana ungefär 5 meter lång och 5-7 tum i diameter, som användes som hävstång), som han stack under stubben så långt, att den ej slant, och så att han fick bra tag. Under
lunnan alldeles intill stubben lade han en sten att taga brott
(spjärn) mot. Den stenen kallades brottsten. I stället för en sten
kunde han lägga under en mindre stock. En sådan stock kallades brottklump, brottkabbe. Några kalla sådant, som man tar
brott emot, för udgmat. Därefter var det bara att hänga sig i änden
på lunnan, så höjde stubben sig. Brottet flyttade han, tills stubben var så högt uppe, att han kunde taga i och välta undan den
med handkraft.
Stubbens hjärtrot (pålrot) och spiror togos vara på, då de
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62. Tjärdal. Foto S. Björklund.

innehöllo god tjärved. Fick man tag på vindfällen (rotstälp) behövde man endast gräva stubben fri från jord och sten. Av vindfällets stam tog man vara på en stubblängd vid roten.
Sedan tjärbrännaren framforslat veden till den plats, där
han tänkte anlägga tjärdalen, tog han itu med klyvningen. Veden
klövs sönder till 1 1/2-2 tums diameter. Härvid täljde han med
yxan bort all rutten ved, s.k. fosk. Den färdigkluvna veden lade
han upp i kast eller en hög att torka. Noggranna tjärbrännare
skilde därvid den tjärfattiga veden från den tjärrika. Var det varmt
och uppehållsväder, torkade veden på en vecka.

Anläggning av tjärdal.
Tjärdalen (den plats där tjärbränningen försiggick) förlades
till en kolbotten, vid kanten av någon grop eller i en backsluttning (snedbacke). För att äga tillgång till stybbe ville man ha
tjärdalen i närheten av en kolbotten, och för att lätt kunna göra
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dalen i ordning ville man ha sluttande mark. En allt för öppen
plats tyckte man inte om, då vinden där hade fritt spelrum och
kunde få värmen att gå ojämnt i dalen. Även vattenbehovet måste
man tänka på, men vatten fanns i regel i närheten av alla kolbottnar. En skogbevuxen backsluttning med inte alltför stenbunden mark, belägen bredvid en kolbotten, var en idealisk tjärdalsplats.
Där i sluttningen grävde tjärbrännaren en grop så pass stor,
att han ansåg sig ha litet utrymme. Så högg han två slanor —
det var timmer under 6 tum i diameter — drygt 2 meter långa
och 5 tum i diameter, vilka han spetsade i ena änden. I övre
änden på gropen drev han sedan ned dessa slanor i marken
ungefär 1/2 meter, varvid han såg till, att han fick lagom lutning på dem. För att vara säker på att de skulle bibehålla den
lutning de fått, satte han stöttor (stöd) under dem. Avståndet
mellan dessa slanor, som, sedan de slagits ned i marken och
stöttats, kallades åsar, var knappt en meter vid gropkanten och
drygt en meter i yttre änden. över eller på dessa åsar lade han
kluvet virke vågrätt med kortare virke inåt och längre virke utåt.
Virkeslagret tätades med mossa, varvid alla skarvar täpptes till.
Så skottade han på ett ungefär 1 decimeter tjockt stybblager över
det hela och packade till rätt hårt. Därmed var tjärdalsbröstet
(eller bröstet, som man sade i dagligt tal) färdigt.
Gick man ned i gropen under åsarna, bildade bröstet liksom
ett tak, och här brukade tjärbrännaren sitta, om det blev regn.
Här, under bröstet i gropen, skulle även tunnan (en tom silltunna)
stå, i vilken tjäran så småningom, genom hon och rännan, skulle
rinna ned. Var det en liten tjärdal, brukade man dock taga tjäran
i ett ämbar, som sedan bars upp och tömdes i den på marken
bredvid stående tunnan. Det fanns tjärbrännare, som alltid togo
tjäran i ämbar, då de voro rädda för att värmen (elden) skulle
kunna gå ned i tjärdalen och göra slut på såväl tjärdal som redan
utvunnen tjära. Så gick det för Lars Nilssa i Kuntberget, Säfsen.
Det är nog sant som ordspråket säger: »Varmen (eller numera:
elln) ä en go tjänare, men en svår herre.»
Bröstet utgjorde nedre sidan av tjärdalsbottnen. Därefter tog
tjärbrännaren itu med de övriga sidorna. Han schaktade av och
jämnade till jorden, så att han fick samma lutning från alla håll,
d.v.s. samma lutning som bröstet redan erhållit. Bottnen blev
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alltså skålformig (ivä/v). På detta vis uppstod den skålformiga
grop eller dal, som givit tjärdalen dess namn.
Nu kom turen till hon. Därtill tog tjärbrännaren en frisk
stockände ungefär 20 tum lång och 10 tum i diameter. Den täljde
han av något på ena sidan, varpå han ungefär 4 tum från ena
änden högg ur en grop eller fördjupning omkring 4 tum djup,
4 tum bred och 5 tum lång. Så borrade han ett hål från den
kortare stockänden in mot denna fördjupning — det var genom
detta tapphål, som tjäran framdeles skulle rinna. Denna ho grävde
han ned i mitten av tjärdalens botten. Han såg därvid till att
den urhuggna fördjupningen, som han vände uppåt, kom mitt i
bottnen samt att den ände på hon, i vilken det borrade hålet utmynnade, kom att sticka fram under bröstet. Inne i tjärdalens
botten packade han så till jorden kraftigt omkring hon.
För att tjäran skulle rinna ned i hon, täcktes tjärdalens botten med granbark eller pärt, som tjäran skulle rinna utefter. Det
äldsta och vanligaste sättet var att använda granbark till underlägg (i undantagsfall lär man enligt uppgift från byn Jänsen i
senare tid ha använt sig av plåt). Granbarken tog man från granar, vars stammar voro kvistfria. Man fick loss den på så vis,
att man med yxan högg tvärhugg, först vid roten och sedan
drygt en meter upp på stammen. Mellan dessa tvärhugg högg
man så en skåra ände fter (längs efter) stammen. Därpå täljde
man till en kort käpp, som gjordes kilformig i ena änden. Med
den käppen tog man så tag vid skåran i barken och sköt lös
barken. Detta måste dock ske, när trädet savade och barken löpte,
löste (lossnade lätt). Begagnade man pärtstickor (stickor ungefär
4 tum breda och 20 tum långa), späntade man dessa av kvistren
och grannsavig (tätväxt) tall. Späntningen försiggick för hand
med späntkniv.
Underlägget måste med stor noggrannhet läggas på sin plats,
så att det inte blev några läckor, genom vilka tjäran kunde rinna
bort. Hade tjärbrännaren bark till underlägg, lade han första
barken med den hala och glatta insidan uppåt rakt ovan hon,
så att barkens mitt kom rätt över hons fördjupning. Där skar
han så ett hål i barken, drygt 2 tum i diameter, genom vilket
tjäran skulle rinna ned i hon.
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Inresning av tjärveden, risning och stybbning.
Inr e sni n g. Tjärbrännaren sökte nu bland tjärveden ut
några långa och raka tjärvedträn, som han lade samman och
trädde en hdnk över. Hånken var gjord av en vriden vidja och
höll ihop träna. Han ställde dem på marken, sköt ned hånken
en bit och drog så isär dem i nedre änden. Träna stod° nu själva,
och det hela kallades för en kärve.
Denna kärve ställde han rakt över det i barken uppskurna
hålet och begynte så resa veden emot den. Han såg därvid till,
att han fick av den bästa tjärveden. Den sämre veden sparade
han till de yttersta varven, på det att ingen tjära skulle gå till
spillo. Allteftersom resningen av veden fortgick, ökade han ut
underlägget genom att lägga dit nya barkstycken. Barkbitarnas
kanter lät han gå omkring 3 tum över varandra, så att inga skarvar eller läckor skulle uppstå, genom vilka tjäran kunde rinna
bort, då den på sin väg till hon kom rinnande från bark till bark.
Hade han pärt till underlägg, fick han se till att ordna pärtstickorna så, att de täckte varandra.
Veden reste han så tätt som möjligt, för att inga förskjutningar skulle kunna uppstå. Då och då under resningen bar han
upp någon vattenhink och hällde på runt omkring för att skölja
och spola undan stybbe och skräp. Vidare lade han sig vinn om
att få tjärdalen hög och spetsig. Blev den låg och vid, kunde
nämligen under kolningen mitten börja sjunka, och då brann en
stor del av tjäran upp. När tjärdalen var inrest, hette det, att den
var vedfärdig.
Nu skulle tjärbrännaren risa och stybba d a le n. Risningen måste ske först. »Skä du ris utapd stybbe?» säger man
åt den, som sätter på sig rena kläder utanpå smutsiga underkläder.
Riset tog han med en riskniv, tillverkad av en 13-16 fot lång, smal
stång, i vars grovände han bundit och spikat fast en gammal lie.
Med denna kniv hackade han från granarna ned mjuka och fina
granriskvistar. Han plockade ihop riset i en hög, och när han
ansåg, att det var nog för en börda, bar han fram det till tjärdalen. Högst upp på den inresta veden började han så lägga på
riset. Han stack granriskvistarna i varandra, så att riset bildade
en tät matta över tjärveden.
På tjärdalens topp, den s.k. kullen, lade han försiktigt ett inte
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allt för tjockt lager av våt mossa med vidhängande jordlager, s.k.
vattenmossa. I högsta kullen, där tjärdalen sedan skulle tändas,
lämnade han en öppning. Somliga tjärbrännare risade inte under
mossan utan lade den direkt på veden.
Vid stybbningen av tjärdalen började tjärbrännaren nedifrån
och fortsatte upp mot toppen. Innan han kommit mitt på sidorna,
kallades det att fota. Stybbet, som han tog från någon kolbotten,
skottade han på med spade. När han fotat färdigt, satte han på
block. Ett block bestod av en kluven vedklump, 1 112-3 fot lång,
i vilken han borrat hål och satt i en stör. Stören tjänstgjorde som
stötta och fick fäste vid bottenkanten. Vedklumpen lutades in mot
det på tjärdalens sidor uppskottade stybbet. Sedan sådana block
placerats runt om, så att de bildade en s.k. blockring — i regel
hade man två blockringar, den ena över den andra — fortsattes
stybbningen upp mot toppen. Stybbesfoten gjordes omkring 6 tum
tjock nedtill, tunnare uppåt.
Genom att hugga ut hak ur en ungefär 3 fot lång stock gjordes en provisorisk trappa, som ställdes upp utefter tjärdalens sida.
Därefter kcitade tjärbrännaren till en rund tapp, som han
satte i hons öppning, d.v.s. tapphdlet. Tappen skulle sitta i för att
hindra luften att tränga in i tjärdalen, då den tändes.

Kolning av tjärdalen.
På högsta toppen av kullen fraktade tjärbrännaren upp en
del från tjärveden undantäljt avfall och tände på där. Det började med att ryka kraftigt. När lågorna slogo fram, lade han dit
mera avfall och fortsatte så i 15-20 minuter. Då ansåg han, att
dalen var nog het i kullen varför han tog ett spadtag fuktig och
våt mossa och lade över öppningen. Mossan täckte han med ett
tunt lager stybbe. Så tog han en smal käpp, kallad rökstickkäpp,
som han vässat i ena änden, och stack med den i stybbet runt om.
De hål som härvid uppstodo, kallades stickhål, rökstick eller
stick, och genom dem strilade tjärröken fram. Den hade en frän
lukt, som ansågs vara hälsosam. »Ja ha vörta tjerulupen bd utvändit å invändit sö ja lev evinnerligen», sade Erik Pers Erik från
Parisåberg, en för sin förstklassiga tjära berömd tjärbrännare.
När dalen kolat — man säger »kolat», inte »brännt» — unge-
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63. Tappar till ho i tjärdal. Gun Björklund.

fär ett dygn, kom tjäran. Då tog tjärbrännaren ur tappen ur hon
och satte dit en annan tapp, som hade en öppning eller skåra
på undersidan, genom vilken tjäran kunde rinna ut och ned i
rännan, som gick fram till tunnan. Andra tjärbrännare hade
samma tapp hela tiden, men i så fall var tappen från början försedd med en skåra, svickhål, och i den satt en mindre tapp, svicka.
De som hade så ordnat, togo bara ur svickan, då tjäran började
komma. När första tjäran blev synlig, sade man att dalen höll på
att rinna upp.
Första tjäran, som kom, kallades tjärlag. 1 början var tjäran
kall, men blev hetare, tunnare och rann fortare, efterhand som
dalen blev mera kolad. Med vissa mellanrum kommo vattenblåsor.
De runno på varann och plöjde fram genom tjäran och ned i tunnan, så att det klingade. Dessa blåsor kallades flundror.
Även om tjärbrännaren var gammal och van brännare, måste
han alltemellanåt gå ned i gropen under bröstet för att se, hur
tjäran rann. Detta var intressant. Minskade tjärmängden, så att
tjäran rann mindre fort, fick han lov att hetta upp dalen. Detta
skedde genom att röra i stybbet med en kara (en ungefär 8 tum
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64. Kara och rökstickkäpp
till tjärdal. Gun Björklund.

lång träkloss, som han borrat hål igenom och satt på ett omkring
5 fot långt skaft).
Om dalen blårökte allt för mycket, skottade han på litet mera
stybbe. Drev blåsvädret hårt på från en sida, måste han kara igen
stickhålen där, så att inte värmen gick ojämnt. Skåran eller svickhålet i tappen måste ses till och rensas upp emellanåt, så att tjäran kunde rinna obehindrat. Det kunde även hända, att det blev
gasbildningar i dalen, och när dessa åstadkommo explosioner,
hette det, att dalen slog. Dalen kastade då av sig stybbet från
kullen eller toppen ned på sidorna. Detta måste tjärbrännaren
vara beredd på och ha ett parti mossa i beredskap att täcka över
med. Utanpå mossan lade han på ett tunt lager stybbe.
När dalen kolat några dygn, tog tjärbrännaren upp rymningar. Det var små hål, draghål, som han gjorde i stybbet på
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65. Skyve till tjärdal. Foto 8. Björklund.

utkanten vid foten av dalen. Först gjorde han dem glest, sedan
tätare och tätare. Efterhand som de glödgade ut, öste han igen
dem med stybbe. När alla glödgat ut, var dalen färdigkolad (igenslagen). Då gick tjärbrännaren upp och trampade ihop dalen, så
att den återstående hettan gick ned till bottnen. Det rann då ut
några liter tjära till. Sista dygnet dalen kolade, var tjäran varm
och sista halvdygnet var den så het, att man knappast tålde att
hålla fingret i den. Den var då så tunn och ren som olja.
Under den tid kolningen av dalen pågick, låg tjärbrännaren
på nätterna under ett skjul eller skyve invid dalen. Skjulet var
mycket enkelt gjort. Det var ungefär 6 1/, fot långt, 3 1/2 fot brett,
3 fot högt på framsidan samt sluttade sakta bakåt, där det var
omkring 20 tum högt. Det måste vara så lågt för myggens skull.
Han hade drivit ned fyra stolpar i marken, en i vart hörn. Stol-
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66. T järdalskol. Foto S. Björklund.

parna, som voro omkring 2 1/2 tum i diameter, voro kluvna i övre
änden. Mellan stolparna på skjulets långsidor gingo två käppar;
som han spetsat i ändarna och slagit ned i stolparnas kluvna övre
ändar. På tvären över käpparna hade han lagt två med hak försedda käppar och på dessa flera stycken på längden gående och
likaledes med hak försedda käppar. På grund av haken lågo käpparna stadigt. På denna stomme hade han lagt tätt med granris,
som gick ned utefter sidorna ett stycke utom vid framsidan, ty
där skulle han ha en eld.
Eftersom så gott som all tjärbränning ägde rum mellan
knäppnäven (den 25 maj) och pissvecka (fruntimmersveckan) —
man hade gott om tid dessa två månader, då man väntade på
skörden — var det på årets härligaste tid tjärbrännaren fick ligga
ute. Göken (gucku) ropade större delen av dygnet och småfåglarna höllo riktiga konserter. Enda plågan var myggen, som var
»ättärhängsin söm en tjärsudd». Värmen (elden) och röken från
elden framför skjulet, drev dock bort myggen. Här kunde han på
en bädd av granris få slumra till ett par tre timmar på natten, men
så måste han upp och pyssla om dalen och se till att tjäran rann
normalt. På morgonen tog han mätstickan och undersökte, hur
pass mycket det ökat i tunnan. Mätstickan var en nytäljd, på alla
18
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sidor vit trästicka. Den var omkring 1 centimeter i fyrkant och
ungefär 9 decimeter lång. När han stack ned den vita stickan i
tunnan, syntes tydligt hur högt tjäran räckte (tydde).
När dalen kolat ut och tjäran runnit slut, rullade han upp
tunnan ur gropen under bröstet. Den fick så ligga på marken
några dagar, tills tjärlagen satt sig (sjunkit) till botten. Under
tiden rev han ut dalen. Detta skedde med en harka och ett kolfat. Kolen kallades tjärdalskol och gällde som goda smideskol.
Men även hyttorna köpte dem.
Då han ansåg, att tjärlagen satt sig, tog han ut en tapp ur
nedre änden på tunnan och tappade av lagen. Tappningen försiggick i flera omgångar. Tjärlagen blandades med rödfärg, varpå
den användes till att bestryka pärttak med.

Tjärans forsling och försäljning.
Framforslandet av tjäran till kör-, kärr- eller landsvägen
skedde med häst och slip (se s. 156). Tjärbrännaren baxade upp
tunnan på slipen, och så bar det av mellan stenar och träd fram
till vägen. Där bytte han ut slipen mot en kärra, och sedan han
rullat upp tunnan på kärran, var det bara att åka till bestämmelseorten. Hade tjärbrännaren ingen häst själv, fick han försöka låna en sådan eller också leja någon att forsla tjäran.
Bruken köpte upp tjära liksom även bönder och andra, som
ej själva brände. Sålde tjärbrännaren till de senare, gick han först
ut i bygderna och samhällena och tingade bort tjäran. När han
så kom med lasset, var det bara att för varje ställe tappa av den
kvantitet, som var borttingad på det stället och så fortsätta till
nästa ställe o.s.v., tills lagret var slut. Då vände han om hem igen,
där han kanske hade tjärved i förlag, så att han kunde bränna
en, ja, kanske två tjärdalar till, innan höbärgningen började.
Fanns det gott om tjärved, så tjänade man i dessa trakter
mera pengar på tjärbränning än på annat arbete. Dagspenningen
var så liten förr i tiden. På 1830-talet betalade Nya Prästhyttan
för ett mansdagsverke 32 skillingar (enligt hyttböckerna). På 1890talet betalade Ludvika Bruk för ett mansdagsverke 85 öre (15-30
öre mera för ett sommardagsverke). För tjäran återigen betalade
Nya Prästhyttan enligt hyttböckerna på 1830-talet 12 riksdaler
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tunnan (1 riksd. =48 skillingar; 1 tunna =48 kannor =128 liter).
På 1890-talet betalades en tunna tjära med 18 kronor. Ur en tjärdal fick man i regel 150-250 liter tjära (mängden var ju beroende på dalens storlek). Om dalen innehöll 5 kubikmeter ved
och man fick 225 liter tjära, ansåg man, att man fått god valuta.
Man räknade med att 3 kubikmeter ved skulle ge en tunna tjära.
På brukens skogar var det ej tillåtet att hugga tjärved. Men
på bondskogarna kunde man få hugga genom alt göra upp med
bönderna, att man skulle få taga ved mot att de fingo någon kanna
tjära i ersättning. Sedan kunde man nog även gå in på brukens
marker och hugga en del av veden. I regel blev det aldrig någon
anmälan. En tjärbrännare i Torsberget fick dock plikta 50 kronor
till Ludvika bruk för olovlig tjärvedshuggning.
Tjäran kallades allmänt rcitjära. Man skilde på hembränd
eller dalbränd råtjära och ugnsbränd tjära. Med ugnsbränd tjära
menade man tjära bränd i tjärugnar. Dessa voro i regel uppbyggda av bruken. Sålunda byggde t.ex. Nya Prästhyttan omkring
1870 upp en tjärugn vid Smedjorna, och den var i gång några
år, men därefter upphörde verksamheten. Den hembrända råtjäran var mörkbrun till färgen, medan den ugnsbrända tjäran
var svart och sträv.
Förr i tiden brukade en del tjärbrännare fuska med tjäran
genom att blanda tjärlagen med tjäran. Detta skedde genom att
röra i rågmjöl och svart, pulvriserad dy. Andra fuskmakare lär
ha rört i kogödsel. Fusket kunde dock upptäckas, om man tog
och beströk ett träspån med tjäran.

Andra metoder att bränna tjära.
När finnarna brände tjära, läto de en del av tjärdalen brinna
öppen. På baksidan vid foten — mitt emot bröstet — hade de
öppningen. Det fick glöda i kolen där och skulle tjäna som en
slags regulator för att hålla tjärdalen så het som möjligt. Man
fann dock sedan denna metod förkastlig, då en stor del av tjäran
brann upp.
De, som inte kunde med eller inte hade tid med att bränna
tjära i dal, brände i gryta. De fyllde en vanlig järngryta — en
18 eller 20 kannors gryta var lämplig — med prima tjärved. Så
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stupade de grytan över den i detta fall merendels av en kupig
plåt bestående tjärdalsbottnen. Utanpå och runt grytan gjorde de
så eld, och när det blev nog hett, började tjäran rinna ned i hon
och ut i rännan. Resultatet av tjärbränning i gryta, d.v.s. den
tjärmängd, som utvanns, belöpte sig till 1-2 kannor. Om grytan
rymde 50 liter, kunde det bliva 4-5 liter tjära. Tjäran blev svartare till färgen och ansågs ej så fin som dalbränd tjära.

Glimtar från tjärbrännarlivet.
Tjärbrännaren var sällan ensam i skogen, utan" några kilometer bort var oftast någon annan tjärbrännare sysselsatt. Ibland
kunde tjärbrännaren lämna sin dalhävd för att besöka någon
yrkesbroder. Han var nyfiken och intresserad av hur det gick
för den andra. Ofta brukade han skryta över hur mycket tjära
han fick ur sin dal efter samma vedparti som den andra hade.
»Var å en skryter över sin vattvälling, öm an ä alri så blå», säger
ordspråket. Förut omnämnde Erik Pers Erik brukade säga om
den, som skröt, att »an ljög i sin egen pung». De gamla säga, att
skrytet från tjärbrännarnas sida över hur mycket tjära de fingo,
varigenom tjärans kvantitet i förhållande till vedpartiets storlek
blev mycket svävande och oviss, givit upphov till uttrycket: »Höll
ihop tjärbrännrerl», vilket var ett tämligen vanligt uttryck, då
man diskuterade, och det blev flera mot en. Den, som blev ensam
om sin åsikt, sade då föraktfullt: »Höll ihop tjärbrännrerl» Han
menade därmed, att de mot sin egen övertygelse höllo ihop bara
för att kunna kväsa honom.
En skicklig tjärbrännare var mycket eftersökt av bönderna,
som ville tinga eller leja honom att bränna tjära åt dem. Osters
Erik från Torsberget, som var en framgångsrik tjärbrännare,
tingades av en ansedd och förmögen bonde i Bastuberget, Floda
socken, att bränna tjära. Tjärved fanns det gott om på Bastubergsskogen, och för övrigt skulle Erik få dagspenning under
den tid han var där. Erik ville ha dagspenningen i behåll, varför
han beslöt taga matsäck med sig. Tidigt en morgon tog han matsäcken, en yxa samt en träflaska med mjölk i och gav sig iväg
på den 2 mil långa färden. Men när han kom till Bastuberg och
tog tappen ur träflaskan, befanns det, att den var full med vat-
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ten. Pigan eller hushållerskan hade haft vatten i flaskan för att
göra ren den, men Erik var häftig i vändningarna och tog matsäcken och träflaskan och gav sig iväg, medan pigan var ute i
något ärende.

Vartill tjäran användes.
Tjäran var en viktig produkt, som framför allt bönder och
torpare hade stor användning för. Takstickorna eller pärttaken
smordes med tjära, likaså kälkar, timmerdon, hjul och medar.
Gjordes nya körredskap, som sattes ihop i tapphål, så skulle de
tjärsmetas, varvid det var särskilt noga med tapphålen. »Är hd
nå fel så bubblär ä» (låter det höra av sig), säger ordspråket, och
när kärrhjulen började låta: »Sick sarv, sick sarv», då var det
tid för körkarlen att smörja dem med tjära. Körkarlarna hade
alltid tjära med sig i ett smörjhorn, tjärhorn, som var fastsatt
under vagnen. Med tjära ritade man korstecken över stall- och
fähusdörrar till skydd mot onda makter. Man märkte kreaturen
med tjära. Hade en ko nyss kalvat, strök man tjära kring kons
bakdel, så att hon skulle få gå ifred för rissande (rissa=rida, på
grund av parningsdrift) kor och tjurar. Även bergtjuren eller
bergoxen undvek en på detta vis tjärsmetad ko. Heta sommardagar, då insekterna voro svåra, strök man råtjära blandad med
grädde på kreaturens spenar. Fick en ko hinkar på spenarna skulle
man smörja med råtjära. Högg man sig, smorde man råtjära på
huggsåret. Tjäran höll såret rent och påskyndade läkningen. Blev
man förkyld och fick ont i halsen, tog man in råtjära på en sockerbit. Reumatism och ischias smordes bort med råtjära. Genom att
lägga olm,ar (ett slags larver) i tjära fick man olmtjära, som var
bra mot styggvärk och tandvärk.
Kokade man upp tjäran och blandade i en del talg, blev det
en utmärkt smörja för skodon, selar och remtyg. Lädret ville
nämligen spricka sönder, om man smorde med oblandad tjära.
Av tjära kokade man beck. Tjäran fick då i flera timmar
koka över sakta koleld i en fotgryta av gjutjärn. Man måste se
till, att inga gnistor kom i tjäran, ty då kunde det vara farligt
att vara i närheten. Man måste även vakta tjäran för allt vatten,
ty kom det en droppe vatten i kokande tjära, så blev det explosion. Det är många, som blivit svårt brända på detta sätt. För
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att veta när becket var färdigt, doppade man ned en torr trästicka i tjäran och lät någon droppe av grytans innehåll falla i
ett kärl med vatten. Stelnade tjäran så att man kunde taga upp
den med nypan och mängta (knåda) den utan att det klibbade,
var det som det skulle vara. »An ä sö rädd söm hin för hett beck
å skållgör» (skållgorr, det man tar bort, när man skrapar tarmar),
kunde man säga åt den, som inte var van att handskas med beck
och därför var rädd att becket skulle fastna vid fingrar och händer. Hade man att göra med en, »söm va flisu i mun», kanske han
svarade: »Då skä än tro å lägg beck på s'ö drar ä.» Fastnade becket vid händerna hette det: »Du har int gått en» eller »Du har int
svuri becke'n (beckeden) ». En dylik skomakarnas becked från
Söderbärke socken återfinnes i en uppteckning av författaren i
Landsmålsarkivet.
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brott brid n. 170
brottkabbe bridkabba m. 264
brottklump brkklumnip m. 43,
89, 113, 264
brottsten br4tst4Un m. 264
brygga brygga f. 236
bryn br§n n. 114, 119, 161
brynbänk br4nbäggk m. 124
brynlänga brinlännja f. 119
brynris br9nr1s n. 161
bryntändning briintänndmg f.
167
brynvass br4nvass adj. 119
bryta br'yta v. 263
bryta brynen (om mila) bryt
brOna 167
bryta på stocken br§t på stikkän
42, 43
bryta ut bryt di 165
bråte brtta m. 106, 244
brädda skrindan bradd skrynnda
228
bräddbräde bråddbrdä n. 228

bräddkol braddk4 n. 227
brända brlinnda f. 107
bränna tjära bränn tfåru 275
bränna vägglöss bränn vägglus
127
brännved brlinnvå m. 18
bröllopskläder brlillsppskPln pl,
245
bröst brssst n. 266
brösta sig briesst sä 196
brösthjul brisstiål n. 62
bröt bröt n. 52
buda bila v. 52, 57
but båt m. 127, 221
butt butt m. 200
buttskrinda bitttskrynnda f. 200
Bygden bPggda 10
bygga in sig bygg inn sä 56
bygga upp elden bygg (tiop étl
188
bygga ut bygg dt 56
byta hop sig b§t htip sä 243
bytas emellan byts mina 194
båda biia v. 52, 57
båge btga m. 141, 217
bänk bäggk m. 75
bänkdyna bliggkd§na f. 76
bänkstock bliggkstskk m. 75
bänktrilla bligyktrilla f. 75
bänktrissa bliggktrissa f. 75
bördhäll bikdlt f. 173
bördjärnshäll b'åbei,gia/ f. 173
bördvidja Mina f. 262
Dahlströms botten dgiströmms
Uttn 104
dalbränd råtjära dligbrännd
tjäru 275
dalhävd deigliävvd f. 276
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damma (om mila) dåmma v. 132
dammbord dionmbö? n. 61
dammbordslucka dåmmboslukka
f. 61
dammbordsstång dammbosstågg
f. 62
dammbyggnad 59
dammlucka dåmmlukka f. 60
dammspett dåmmspett n. 60
Dansbotten dånnsbatk 103
don dön m. 49, 216
drag dråg n. 32, 157
draga in värmen drå inn vårrmän
168
draga på dra på 60, 62, 99
dragg dragg m. 54
draghål drågh4 n. 130, 271
dragslå drågllå f. 156
drubb drubb ni. 44, 49, 51
drubbyxa dritbbykksa f. 42
Drängbotten dl-4064k, 103
drög drag f, 27, 42, 115
dubbelbjörn ditbbeilbjötz m. 45
dubbelrand ditbblikannd f. 106
duktig dikkkti adj. 17
dumpa ~nipa v. 104
dunig dinu adj. 170
dyna cryna f. 48, 76, 211, 212
Dyngslädbotten dpullilbsttti 103
dynstock dinstskk ni. 64
dämrök dämmrÖk m. 191
Döbotten dlibsttn 103
dörrgåta dtrgåta f. 176, 178
döva av kolen döv Å kdkt 145
döva av värmen döv å vårrmän
145
eftermila itUimila f. 120, 129
efterskrinda littäskrynnda f. 199

egg (på yxa) iigg f. 19
eldmörja bllmsrrja f. 161
eldsida llsa f. 114, 124
eldsidgrop allszgröp f. 112
eldsidhop 11.szhöp m. 149
eldsidknös blinkas m. 145
eldsidrymning blIstrymmnig f. 134
eldsidstake bllststäka m. 114
eldsidstolpe allsistsYpa m. 124,128
eländas ålänndas v. 169
enkelbjörn liggkälbjön ni. 45
enkomes inkammäs adv. 232
Ersmäss åsymiss 16
fal föl m. 41, 85, 187
faluyxa Muykksa f. 19
fant fannt m. 170, 171
fantfant fånntfannt m. 171
fantilo fcinntzlo in. 171
Farfars botten fårr fas blitk, 103
fast för råttor fcisst får rattur 185
fata fåta v. 143, 192, 245
fata kol fåt k4 244, 245
fata skrindan fåt skrPnnda 226
fata skrylligt fät skrPllut 230
fattan fåtan n. 245
fatte fåta m. 245
fatthake fåtthäka m. 53
fempinnharka flimmputnharrka f.
140
finne finnä m. 7, 10
Finn-farstu finn fåsstu 7
Finngrindbacken finngrinnbakkän 7
finnlänsman finn lännsmann in. 12
Finnmarken finnmatfia 10
Finnskogarna finnsköga 10
finska finnska f. 10
fintälja fintälba v. 194
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fjäderstål fje2.tii/ n. 211
fjätterjärn fjcitäjätt n. 46, 48,
208, 213
flakdon fOkdön m. 50
flatkil flåttia m. 64
flodvatten Nvatttt n. 59
m. 59
floge
flota, flotare etc. se flöta, flötare
etc.
flundra fillnndra f. 270
flytta värmen not varrniän 134
flå fgå adj. 229 .
flåsa till (om mila) flås tii 132
fläsklapp flässklapp m. 242
flöga fikga y. 37
flögbrandlyra ffigbrannlyra f. 38
flöt flöt n. 53
fläta flata v. 51
224
fläta hop sig fröt höp
flötare frötarä m. 51
flötarbas /Markis m. 51
flötarhake Witarhåka m. 51
flötarkoja fOtarkåDa f. 53
flötarränna flötarränna f. 53
flötning frötnn f. 50
folk f8k n. 7
fordringssticka födngsstikka f.
236
fosk fassk n. 265
fosklager fissklägär n. 150
fot föt m. 131, 162
fota fåta v. 269
fota på efter trappan föt p ätt?
tråppa 161
fota på (stybbet) föt pei 162
fota stybbet föt stybbä 128, 162
fotbrand fötbrannd m. 170
fotgå (om mila) fåtgii v. 134
fotris fötris n. 161

fotrymning fåtrymmntg f. 164
fotstock fötstekk m. 118
fottändning fåttänndnn f. 166
fotved föla m. 170
frambanke fråmmbåggka m. 31,
157
frambrynen fråmmbryna pl. best.
161
framikring frcimmikrig adv. 10
framkälke friannztjeigka m. 210
framslå fråmmllå f. 27, 28, 32,
46, 48, 115, 193, 195, 206
framstake frammstäka m. 30, 156
framåt frcimmåt adv. 10
framöver frcimmövä adv. 10
frodgran frågrån f. 52
frodväxt fröväkkst p. adj. 52, 216
frät frCit m. 137
fräta (om mila) freda v. 137
frönflåg frbfiiig n. 262
frönlyra Mnlyra f. 38
frönskate frönskäta m. 262
frönved Mita m. 19, 33, 68, 1-64
262
fyll fyll m. 165, 167
fylla fylla v. 165
fyllklova ffi/gåva f. 164
fyllrök ffi/rök m. 191
fyllstång fyllstågg f. 164
fyllstör fyllstör m. 164
fyllved fp/ta m. 167
fyrkantjärn arkanntidn n. 65
fyrkantsågning ryrkanntsågn2g f.
100
fyrspis f4spis m. 33
fång fågg n. 245
fånga lagga f._ 244
fälla fast fäll fåsst 38
fälla ner fäll Jr 39
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fälla upp fäll äpp 38
fällhugg fällhugg n. 39
färsk-ost fli?.fkosst m. 226
fäste fässtä n, 52
fästpinne flisstpinna m. 29, 31,
67, 73, 117, 164, 207
för hand far hcinn adj. 107
förkälke fteiYka m. 48
förskrinda fkiskrynnda f, 199
gapkoja gåpkåjja f. 150
gast gasst m. 104
gatumur gåttumär gAtumär m.
12
gejdstock jliyidstekk m. 71
getdon iåtdön jåttdön m. 50
getfittstubbe jåtfittstsbba m. 39
getved gtvä Ottvå m. 19
gillra jillra v. 26, 186
gillra kojor 'enär kkur 230
giva bud je bå 57
glidbark gribarrk m. 36
gloppa glieppa f. 138
glödg glögg m. 138
glödga glbgga v. 138, 148
glödga ut glögg åt 272
gorre girrä m. 201
gradspår grådspär n. 72
granbark grtinbarrk m. 267
Grangärde, se Gränge
grann grann adj. 117
grannsavig grånnsävu adj. 52, 267
granpåk grtinpåk m. 214
granspröte grdnspröta m. 141
grimkrok grtnikrök m. 215
grimma grima f. 213, 215
grimmärla grint9ndla f. 213, 215
grimskaftknut grintskafftknut m.
142

grovsavig gråvstivu .adj. 52
grundlucka gricnndlukka f. 59
Grunds botten grienns bättti 104
gryta gr#ta f. 275
gråthånk gråthåggk m. 126
gråtspäna gråtspdna f. 126
Gränge grännje 7
gräsbjörk grdsbjörrk f. 93
gräva grliva v. 137, 190
Grönbotten grånbsttu 103
gubba gicbba v. 190
gucku giikku m. (f.) 273
gå bort (om mila) gå bätt 137
gå ner gå nr 167
gå svart gå smitt 61
gå till Gud (om fulla) gå tä gåd
169
gå till himlen (om mila) gå tu
himnidu 169
gå upp i rök (om mila) gå äpp
i 9-åk 169
gå vitt gå vitt 61
gå åstad gå stå 53
gänga jägga v. 209
göra brak Or bråk 39
hake håka m. 51
hak-kil håktji/ m. 77
hakring håkrtgg m. 51
hakskaft håkskafft n. 51
Hampbotten håmmpbstk 103
handhård hånnhål adj. 197
hank håggk m. 157, 268
Harbotten hårbsttti 103
hare håra m. 118, 136
harfittstubbe hårfittstsbba m. 39,
107
harka hårrka v. 226, 245
harkpinne hårrkptnna m. 139
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Havrebotten håviib8t5.4 103
hugga med kvisten hugg mei
hedtall Utan m. 36
kvisstei 40
hejare häjyarä m. 65
hugga upp bråten hugg kim, briittt
hellänga hallännja f. 108
101
hembränd hemmbrännd ,•••• hm- hugga upp väg hugg ipp våg 221
br?innd p. adj. 275
hugga ut (kolen) hugg 4t 245
hemved hemmve håna m. 17, hugga över hand hugg övel håns
18, 23
39
hetta hata m. 150, 151, 166
huggborr hitggber m. 28, 30, 66
hetta upp sig het irpp si 148
huggjärn hitggjek n. 66
hink higgk m. 277
huggklump hitgggummp m. 25
hjularm jd!arrm m. 66
huggspår Ittiggspiir n. 23
hjularmshål jgaratshir! n. 66
huggstabbe hitggstabba m. 33
hjulkabbe igkabba m. 62
huggyxa hitggykksa f. 39
hjulring jgrigg m. 66
Hult-yxa hitiltyloksa f. 19
hjulstock jitstskk in. 62
hundkammare himnkammarä m.
hjulstockring jttstakkrigg m. 63
126
hjälpkolare j1ip1ceard m. 241, hundkammarklump hitnnkam243
mark!ummp m. 127
hjälpsågare jlig!psilgarä m. 100 huvudkoja hitvvuktioa f. 182, 259
ho hö m. 266, 267
huvudväg hitvvuvek m. 223
holk itsYk m. 41
hylsa hyllsa f. 41
hop höp m. 147
hyttlabbet hytlabbei n. best. 236
hopmila höpmila f. 171
hyttskog hyttskög m. 246
hopsneddad h6psnedda p. adj. 75 håla (om mila) hii!a v. 138
horn hö?.i n. 27, 46, 63, 64, 115, hålfalla (om mila) Idrifalla v. 138
194
hållhake hitllhEtka m. 79, 99
Hornper höttpår 169
hånk håggk ni. 21, 126, 268
horunge höruggä m. 216
hårdbackvidja 114bakkvia f. 216
hugga !digga v. 74
händad hännda p. adj. 39, 107
hugga av hugg i hugg åv 27 hänga upp sig .1zeigg 4913 sä 39
hugga fallrent hugg fallrent 106 hängkvist hliggkvmst ni. 40
hugga före hugg fiirä 25
hängsla hig2la f. 197, 229
hugga i fästpinne hugg i flisst- härd hd? m. 173
pinna 117
härv han-y f. 16
hugga i granris hugg i grånrzs hävdad hlivada p. adj. 106
224
hökärsa hi3tylissa f. 221
hugga i skog hugg i skåg 222 höppri hdpprt adj. 13
hugga i stödan hugg i sta 24 hörn höt) n. 42
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kaffesjuk kåffejf,ck adj. 246
kallfyllning kållfyllng f. 167
kallrök kållrök m. 191
igenslagen jdnn.21åln p. adj. 139, kallsläcka käll2ldkka v. 170
272
kallsläckt kåll.ildkkt p. adj. 170
ingjord innig p. adj. 129, 137, kam kamm m. 135
163
kantröta kånntrÖta f. 37
inkörd inntjöd p. adj. 120, 161 kara ktiru f. 135, 167, 270
inkörare inntjörard m. 115, 242 kara kåra v. 128, 135
inkörning inntyönig f. 114, 156 kara igen kår adnn 271
innankolad innkida p. adj. 168 kara omkull kår 8ntkidl 111
inne inna adv. 120, 161
kars kass m. 61, 161, 167, 169,
in-nål inna? f. 81
183, 245
inresning av tjärdal 268
karvsticka kårrystihka f. 233
inröta innröta f. 37.
kastved kåssta m. 17
inåkare ånnäkarii m. 115
kastvedlänga kåsstvelännja f. 26
irullare trullarå ni. 52
kastvedtrum kåsstvUrirm n. 26
isgrind isgrinnd f. 60
kastvedträ Idisstv-ärd n. 24
ivälv t,v4 adj. 267
kavelbro kåvegbrö f. 222
Jan Larsas hävd yan låsas hävvd ked tiå f. 44
kedfäste tigfeisstii n. 47
106
kedgång tjågdgg m. 49
- kana 178
jorda kojan j O
kedkott tjacett m. 88, 202
jordbärsmos yågbiismös n. 246
kedkrok tMrök m. 45
Jordmilbotten fögiiiitbsttti 103
kedstump tygstummp m. 86, 88,
julgris ggris m. 129
202
julsugga y?,isugga f. 129
tii/j4 n. 64
kiljärn
jumfru .7Ammfru f. 236
kilkrok
tjilkrök m. 78, 99
justera bräden 5ust-6- brik 22
kilmössa
tfilmössa f. 64
justersåg juståsåg f. 22
kilskåra
tiaskuru
f. 64
jämna av jiimmån å 161
kilsnitt tyilsnitt n. 64
jämna till jämmän tå 224
jämnbräddad jämmbreidda p. adj. kilspår tjilspår n. 64
kilstöt tji/stöt m. 65
108
kilspett titlspett n. 64
järnhacka Anhakka f. 112
kinning einntg m. 173
järnspett jeispett n. 111
kistlagd tdisstlaggd p. adj. 95
jätte jåtte 108
Jättegranfa..e•t jättegrifinfallä 108 klack k!akk m. 39
klaga Påga v. 231
kabbmila klibba/a f. 108
klamma klämma f. 74
hörnspis hånspis ni. 33
hösäck höstikk m. 221
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klave gåva m. 215, 233
klubba 14ibba f. 136
klubbträ kPbbtrå n. 136
klump gummi) m. 60, 87
klumpa kYonmpa v. 24
klumpklyp kffiinmpkOp-kgUmmpgip n. 110
klova kgicva kffivu f. 173
klyp 14frp lePtp n. (f.) 109
klyphuggare kOphuggarä kiiphuygarii m. 109
klyptag kryptäg ItPpttig n. 110
klypyxa krypykksa Opykksa f.
110
klyvbräde 14vbråå n. 178, 192
klyvklump kryviqumnap m. 25
klyvspån kvspån n. 100
klyvyxa gYvykksa f. 25
klänning kkinnig f. 169
knacka butar knakk båtar 225
knapp knapp m. 21
knipphuggning lonipphuggnig f.
224
knubb knubb m. 136, 146, 151, 227
knutskalle kniltskalla m. 118
knä knå n. 115
knäpp knitpp n. 84
knäppe knå:ppei n. 60
knäppnäven knäppnikån m. best.
14, 273
knös knös m. 169
kojhärd kaiihå? m. 173
kojlave kaoläva m. 179
kojstabbe kåjistabba m. 179
kojved kåjjvå m. 179
kola kida v. 269
,
kola ner värmen käl nr varrmän 243
kola om (om mila) kil? imm 170

kolarstig kVastig m. 184,
kolarväg kOarvåg m. 184
kola till (milan) kii tti 184
Kolbotten kHbsttez 105
Kolbottenåkern kir!bsttnäkein 105
kolbrott kk?bråt n. 170
kolbrygga kte!brygga f. 236
kolbädda kPbådda f. 235
koldoning kklönig m. 29, 48,
205, 210
kolfat kålfät n. 141, 225
kolfatvidja agfåtvia f. 142
kolgård ktrkå! m. 146
kolharka kiigarrka f. 139, 225
kolhop kOhöp m. 248
kolhus /c4hi4s n. 147, 232
kolhusbro kidhftsbrö f. 232
kolklave kit!k!Fiva m. 233
kolknekt kAknekkt m. 241, 243
kolknös kidknös m. 145
kolkoja ktgleåyja f. 172
kolkälke kiitjäYka m. 210
kol-lår es-Yår m. 235
kolmål kålmål n. 233
kolning khttg f. 134, 167
kolningshävd ktanshiivvd f. 106
kolpjock kåpjåkk m. 146
kolpjuk ktrgpiukk ,-1ciipjik m. 146
kol på botten kåg på bdttv, 240
kolras afräs m. 227, 230
kolryss arfryss m. 193
kolsedel kii,åc/1/ m. 234
kolskrinda eirskrynnda f. 193
kolskrindvidja askrynndvia f.
193
kolsläde lehlåa m. 29, 45, 204
kolsork kiis8rric n. 137
kolsticka kktikka f. 233
kolställning kitställnlg f. 191
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koltagare kägarä ni. 233
koltolk attsYk m. 233
kolvaktare kktvakktarei m. 150
kolved kiikå m. 101
kont blint kunnt m. 183, 226,
245
koprikäll khrtkiill adv. 13
Korsbotten kiissbettv, 103
korskedja kiisstjgct v. 49
korsstubbe kiisstsbba m. 39, 107
kota kåta f. 68, 145
kransa skrindan kranns skrknnda
228
kransbräde krånnsbrdei n. 228
kranskol kretnnski4 n. 227
kreatur kriteir n. 249
kringelklabb kriggetWabb m. 24
kringelkoja krigligkekva f. 172,
179
krok krök m. 157
kroka fram (kolen) krök frcimm
145, 245
krokskovel kråkslaiviil kråkskevvii? f. 67
kroktag Icråkffig n. 148, 170
krök krÖk n. 27, 46, 54, 115,
193, 200
kugghjulstrilla kicggj#2,5trzlla f. 80
kuggstång kitggstågg,lcitggstånnja
f. best. 76, 80
kulla milan kull mila 161
kulle kittla m. 114, 119, 161, 268
kuller-råge kiillirrga m. 228
kullknul kAllknftt m. 167
kullkolad kitllkAct p. adj. 135
kullslagen kUllltran p. adj. 168
kullstick IcAllstikk n. 166
kut kfht m. 96
kvickrök kvikkrök rn. 191

kvistlomme kvisstlumma m. 161
kvistning 40
kviströta kvisstrÖta f.. 37
kvistyxa hvisstykksa f. 23 .
kväva värmen kvCiv vitrrmiin 136
kympila kgmmptla adj. 13 .
kådeld
ni. 138
kådlyra kågra f. 38, 262
kåta FOG v. 142, 269
kälkbanke tiligglmiggka m. 48, 212
kälkbank-skålla tiOkbånkskålla
f. 213
kälk-köra tyiecti Öra v. 42
kälk-körning tidYktAng f. 50
kälktak 0,4Y/då/c n. 32
kälktåg tjäYktilg n. 32
kälkvidja tilit?kvia f. 48
källved
m. 38, 264
käpp tjecpp m. 190
käringyxa tilirgykksa f. 18
kärrvidja
f. 216
kärsa Vissa f. 216, 225
kärsig tj&u adj. 197, 221
kärskrok tjlisskrök m. 220
kärve tjärrva m. 268
köra in läggmila, resmila tör
inn liggmtla, rå-smila 114, 156
köra mothäst työr måthesst 120
köra • på stocken oår på stiikkein
42,43
körlänga tikinny a f. 114
körskifte 04fftei n. 48
körslana tyåskina f. 114
ladda skrindan ladd shrknnda 229
lagerdyna leigiid§na f. 64; 67
lagernål. /ågtg f. 83
lagersten lågeisten m. 64
laget-tärning liigittekttg m. 68
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land lann n. 60
landmån lånninkin f. 105
Larsmässa låsmäss f. 16
lass lass n. 108
lasskarl låsskår m. 49
lassplats låsspkiss m. 48
lave låva m. 179
laxstjärt letk,ksfätt m. 212
ledbanke lgbåggka m. 214
legosågare lågositgarä m. 58
lekare låkarä m. 45
lenfura anfura f. 36
ligg iggg m. 78, 79, 96
ligga på åga ligg på åga 192
liggdyna liggdgna f. 75, 76, 78
likvid lehvid m. 242
likvidsdag lekvisdå m. 242
Lilla vårdagen lill vciglän 14
ljunge jUgga m. 184
Lombotten lånibstty 103
lomme Utmana m. 262
luckjärn lickkgin n. 61, 62
luckledare låk1cl2clarä m. 61, 88
luckstolpe låkkstsYpa m. 60, 62
luckstång liikkstagg f. 62
lugn liiggän f. 59
lunna hinna f. 43, 113, 264
lunna Unna v. 48
lunna med ked, sax lunn inä V,
scikks 44
lunnplats lånnAiss m. 48
lus ifts f. 216
Lusbotten rusb8t4t 103
lusig itcsu adj. 216
Lusse låsse 16
luta kull sig (om mila) låt Hill
sä 159, 184
Lutbotten rittb8th,i 103
lycka lgkka f. 262
19

lyfting lgfftig m. 173
lyra ryra f. 38
lyshora l9shöra f. 188
lyskäring lOtjärg f. 188
lyssticka lpsstikka f. 33
lysved 10M m. 33
långkrnkig laggkröku adj. 38
långsläde laggleta m. 29, 197,
205
långved lagga m. 18, 155, 190
låsa låsa v. 124
lägg lägg m. 19
lägga hop sig (om mila) lägg håp
sä 167, 168 .
lägga i lägg 165, 229
lägga kull sig (om mila) lägg kåll
sä 159
lägga ner sig lägg ng sä 222
lägga till lägg tä 112 läggmilbotten låg ginilbsttn m. 114
läggmilklubba lägginilgsbba f.
169
läggmil-lass lägginillass n. 240
läggmilved läggrnilve m. 101
länga kbm& f. 68, 87, 89
läst /eisst . in. 190
löning Vårtig f. 242
löpa lispa v. 267 löpdyna lispdgna f. 76, 78
lösa läsa v. 267
lösdyubb lissdrubb m. 44
lösdyna låsolgna f. 76
löskarl låskår m. 157
magiska hjälpmedel 247
Malmbotten mitYm,b8ttv, 103
malmsläde mållrn214a m. 45
matararm måtararrm m. 79, 83
matarhake måtarhåka m. 85
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matarhakstång måtarhäkstågg f.
79, 80, 84, 85
matarhjul måtarjå? n. 79, 80
matarhjulaxel måtarjgakkil m.
79
matarhjulring 9nåtaryrkfragg m. 80
matarhjulstock måtarjålt8kk m.
79, 81
matarstock måta,5t8kk m. 79, 83
matarstång måta,?tågg f. 83, 85
matarverk 79
Mattias måtteiss 14
matlapp måtlapp m. 242
Mattsmässa måttsmäss f. 16
medbacke meibakloa m. 45, 204,
224
mede ma m. 48, 156, 211
medgången mågåggän m. best. 46,
48, 210
Mellanbotten millab8tk 103
mellanked rn3llaj f. 215
mellankedkrok mH/aVkrök m.
215
mellankedmärla nzillatpnåla f.
215
mellanskaklar millaskak?ar m. pl.
200
meting måtig m. 188
milbråte milbräta m. 106
milhävd milhävvd f. 106
milklubba milklabba f. 135, 168
milkol mi/k4 n. 150, 169
milkulle mllkulla m. 161
milpjuk nitlpfåk ,—milpjukk m. 169
milved mUve m. 101, 161
milvedbråte milvebriita m. 106
milvedlänga mi/a/änyva f. 108
milvedtrurn 9ntivätråln n. 108
mittitändning mMttänndnig f. 164

mittröta mittröta f. 37
mjäll mjäll adj. 144
mocka ut botten miik, åt bittn, 112
Morfars botten rnbrrfas halv, 103
Moses mås& m. 182
mossa kullen mås Hak 161
Mossbotten mgsb8ttv, 103
mosshö mshö n. 138
moss-sjålla nåsfålla f. 161
moss-slag mialräg n. 185
mosstall install m. 36
motbacke måtbakka m. 231
mothugg måthugg n. 23, 39
motknippa måtknippa f. 221
motti mötti m. 184
myrstack m 'Otakk m. 224
mål må? n. 233
måla mga v. 233
mängta mliggta v. 278
märlslå mll1l& f. 27, 28, 193
mätsticka mlitstzkka f. 273
mörja rnrra f. 146
mössa »låssa f. 64
nabb nabb m. 42, 63, 64
nacke nåkka m. 19
nar når m. 214
navare nåvarii m. 28
nedan nk n. 35
nerlägsen någgsin adj. 222
nersida .n4ia f. 158
nista ut yosst åt 245
norrstjärna Å.5åtta f. 191
nysta kota nysst kåta 13
nåda niia v. 116, 209
nål ng f. 54, 63, 83
nöt nöt n. 64, 67
nävgröt neivgröt m. 184
nävtag ?avtåg n. 21
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olm 811it m. 277
olmtjära h!gniVru f. 277
ostkaka össtkåka f. 226
pajs pajs m. 53
pannkaka påggkåku f. 119
pannkakmila påggkakmila f. 119
Petters botten pRteis Nain 104
piggrök piggrök m. 191
pik pik m. 51
pillerrök pillärrÖk m. 191
pilli kajta pilh kdota 13
pillra fram pillår-frdnim 191
pingstdagblästern piggstabkisstån
m. best. 51
pinnbänk pinnbäggk m. 118
pinnhål pinnlag n. 84
pinnstånd pinnstannd n. 118
pinnvarv pinnvarrv n. 118
pinnved pinnve ni. 19
pip öppen pip Pppin adj. 224
pissvecka pissinkku f. 273
pjock pyåkk m. 146
pjuk pyukk pjgk m. 146, 169
plattjärn p!åttjäti n. 29, 32
plattjärnslager pPittjänslågår n.
79
plugga skrindan phvg skrPrinda
229
polett poltitt m. 234
porr porr n. 13
porrut pörrut adj. 13
pungens dag ptiggåns då 242
puttra pittra v. 248
pådrag pådråg n. 62
pådragslucka pådragslukka f. 61
pådragsstång pådragsstågg f. 62
på nedan på nåa adv. 17, 107
på ny på q adv. 17

på-skäftad pkåffta p. adj. 20
pärt patt m. 267
Pärtbotten påttbsttn 103
ramgejd råmjåyjd m. 71
ramledare rämlådarä m. 71
ramsida remsa f. 69
ramslå rttin.Z/a f. 69
ramstock råmstskh in. 71
ramstång rearistågg f. 79, 83
ramträ råmträ n. 69
ras räs in. 227, 230
ras rås adj. 144, 147
res rås n. 109
resare råsarå m. 158, 242
resa i förband rås i fsrbännd 159
resa kull rås Ull 159
resa på stången res på sta 159
resa ut rgs dt 160
resa över stången rås ilvä stågga
159
resmilbotten råsinilbsttn m. 154
resmilklubba råsmilkhibba f. 168
resråge råsrega m. 228
riktstång rikktstågg f. 155, 156
ringa rigga v. 46, 81
ringa banken rigg båggkän 208
ringkedja riggtyea v. 44
ringröta riggröta f. 37
rinna upp rinn 8'p p 270
risa risa v. 120, 161, 268
risbro risbrå f. 222
risbädd risbädda f. 222
riskniv riskniv m. 120, 268
ris-kylla rist,yylla f. 120
risning risnig f. 120, 161
rispa risspa f. 110
rissa rbssa v.2 277
riva av riv å 139
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salt-jåsk sitilt-jåssk m. 184
riva ut riv dt 184
salt-klox sälltkgokks m. 183
roda rtk,a f. 105 178
saltkont sällasnnt sidltkunnt
rota röta f. 54, 113
m. 183
rota ut bottnen röt at béttti 102,
sax
såkks f. 44, 77, 82
112
saxhål
såkkshfig n. 82
rotbit rötbit m. 19
rothugga skogen röthugg shigän selårda skåla f. 232
sexpinnharka säkkspinnharrka f.
113
140
rotröta rsatröta f. 37
sibrdä n. 228
sidbräde
rotstock rötstskk m. 40, 42, 96
sidkrokig sikröku adj. 20
rotstälp råtstii4 n. 265
sidstycke sistykkä n. 69
rotyxa rötykksa f. 112
siktrök sikktrök m. 191
rundklabb rännklabb m. 24
siktröka sikktröka v. 134, 191
rundkola rännkåN v. 168
sinbstk 103
Sillbotten
rymning rymmnig f. 134, 271
sitta bra (rätt, snett) på skaft sitt
ryss ryss m. 193
bra (ratt, snRt) på skcifft 20
ryssmatta ryssmatta f. 221
sjupinnharka rupinnharrka f. 140
rådan råa f. best. 104, 249
rådandan råann,da rå hannda f. självstängning (av sågen) 86
skafta yxan ska fft ykksa 20
best. 104, 249
skakelhammare skåkälhammarä
rågfall rbg fall n. 107
m. 202
råtjära råtjiru f. 275
skakelslå skålefigå f. 200
råved rtive m. 17
skakelvidja skåkälvia f. 200, 202
ränna ränna f. 266
ränsa milan ränns mila 139, skallerris skällärris n. 124
skanka skåggka v. 64
169
skarv skam) n. 26, 118, 155, 192
rätkluven riltklgvin p. adj. 25
200
rättsöls rätts5s adv. 37, 216
skarvbräde skärrvbrCiä n. 192
Rävidbotten rtivilmttn, 103
skarvstolpe skarrystsllpa m. 147
röka strängt rök stråggt 171
skatbit skettbit m. 24
rökfår råkfiir f. 134
skate skåta m. 40, 41, 108
rökrand rökrannd f. -134
skatta slåtta v. 190, 263
rökstick rökstzkk n. 134, 269
skatta sig till skatt sä tå 36
rökstickkäpp råkstzkktyiipp m.
skåttnzgskil n. 190,
skattningskol
166, 269
230
rökstickspö rökstzkkspö n. 134
skatänden s1eett4 m. best. 36
rökstuga rökstfiga f. 13
skek fik n. (f.) 109
röta röta f. 37
skeka fika v. 188
rövhål rtvhi4 n. 228
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skid ft n. 59
skidbord OM n. 59
skidkälke fitiOka m. 27, 30
Skiljebotten filliehttn 103
Skinnfällsbotten finnfällsbidtrot
103
Skinnpälsbotten 5innplillsb8ttp,
103
skinnvatten finnvattn n. 149
Skithusbotten fithusb8tk 103
skjul gg n. 272
skjuta brynbänk (om mila) fåt
br4nbeigg1c 124
skjuta stad riftt stå 118
skogeld skögell m. 38, 107
sko meden skö mh, 209
skogsfamn skökksfammn f. 26
skogtrångt skögtrånt adj. n. 28,
40
skopa skåpa f. 145
skorpa skhrrpa f. 146
skotta ut bottnen skåt åt birttn,
102, 112
skovelbräde sk&gbråli n. 67
skoveldjup slthigygp adj. 128
skovelglugg skiiviikkgg m. 132
skovelhjul slchtl? n. 62, 65
sko velhjulkabbe sktweibitgabba
m. 62
skovelrymning skiiväkymmnig f.
164
skovelspår skkeiqpiir n. 66
skrinda skrpnnda f. 27, 193
skrindhorn skrknndltött n. 194
skrottäljning skröttäljnig f. 194
skrull skria/ adj. 137
skruvbjörn skrbbiön m. 45
skruvkoppel skrtzvkkippä! n. 45
skråa skråa f. 148

skrålla skrålla f. 187
skräddarvrede skrliddarvräa m.
263
skräpved skråpve m. 19
skröpa skapa v. 104, 182
Skröpbotten skriipb8ttv, 103
skurtak skisitäk n. 178
skyve gvii n. 150, 272
skållgorr skålig& n. 278
skäfta på (yxa) fiifft på 20
skälmskrinda flig!mskrynnda f.
229
skär får n. 59
skära brynen (om mila) får brOna
167
skära ut jeir 4t 136
e
skärm jyirrm m. 148
sköte fötei n. 137
skötsam jötsamm adj. 124, 182,
242
skövla jadvia v. 139
sladbark llåbarrk m. 36
sladtall .2låtall m. 36
slagordning gågåtny f. 191
slagrök
m. 191
slankott llånlatt m. 181
slarka 211trrka v. 245
slarka efter .2larrh littä 140
slarkharka nitrrkharrka f. 140
slingföre ..iliggfård n. 17
slip .21p f. 27, 156, 274
slipmedämne llipnaeimmnii n.
156
sloge Våga m. 19
slogtall .2lögtall m. 36
sluta .21Ata f. 82, 214
sluthål .2lf,Ctitiig n. 82, 214
slutt Putt adj. 158
sluttare alitttarå •adj komp. 167
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smältdrag smålltdråg n. 138
slyaxlad .2l01cUla adj. 119
smältgrav smålltgräv f. 138
slå net f. 115, 206
slå igen milan llä ydnn mila 136 smältstybbe smålltstybbii n. 137
smältvatten smålltvattn n. 59
slå sig ilag 21ä sil tlåg 179
smöja »töva v. 262
slå Stockholms-handskar Pir
smörask smkrassk m. 225
stikkh81ms-hannskar 231
slå svacka (om mila) .21å svåkka snedbacke snåbakka m. 44, 265
snedhugg snåhugg n. 23, 41, 106
167
snyte sn'ytii
slå till Air di 106
slå upp en barkrand 2l grpp e snörissel sniinssk n. 143
sockenfolk sökkeinfdlk n. 10
bårrkrannd 106
slå åstad stången 2li? stå stdgga sockenkarl sökkeinkår m. 10
Sockertoppbotteti. sakiitoppbytt
209
släcka (kol) .illikka v. 146, 244,
103
245
socknen sakna f. best. 10
slädbult 2hbullt m. 209
solvind sålvinnd adj. 37
släddon .2/lidön m. 45, 49
som kringast ssnm kriggiisst 182
slädköra .2l4tjöra v. 42
sorka efter svrrk littä 140
slädkörning 214041g f. 45
sorkharka shrrIcharrka f. 140
slädskobult .2askobullt m. 209
sotfall såtfall n. 107
slädskoskruv 2låskoskr4v m. 209 sovel sggeq n. 225, 246
slädskospik .21tishospi1c m. 209
spann spann m. 183
slädskostål 1/4s1costg n. 46, 206, spara på hästen spår på Usstv,
211
231
slädskruv ntiskrfa m. 48, 209, spela spila f. 144
212
spela spåla v. 54
slädspik 2lsptk m. 209
spelbom spålbomm m. 54
slädstång 2//ist4gg f. 206, 211
spelfat spilfåt n. 144
slädtak .2/4täk n. 29, 210
spelflotte spålflytta m. 53
slädvidja
f. 48, 116, 157 spelhjul sp'elifil n. 91
släpa 2lpa v. 48
spelkubbe spålkubba m. 53
släpdrög llå.pdråg f. 27, 42, 115 spellina spållina f. 54
släpköra ilåptyÖra v. 42, 48
spettrymning spttrymmnvg f. 164
släpkörning ..ilåptjön f. 42
spira spira f. 112, 113, 261, 264
smalsläde srnål2lda m. 204, 205, sporre sp'vira m. 202
210
sporrjärn spiiridy n. 202
Smulterbotten smic//tiib8th<t, 103
sprinthål spr3nnth(d n. 71, 84, 213
småved småve m. 117, 160
språktaget spriiktågå n. best. 185
smält smeint m. 129, 137, 248
sprängbänk spräggbiiggk m. 118
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sprängrök spräggråle m. 191
spröte spröta m. 193
spår spår n. 58, 59
späna spåna f. 126
spännträ spänntrå n. 197
späntag spåntåg n. 23
spärrhake spärrhäka m. 79, 85
spärrhakstång spärrhäkstågg f. 85
stabbe ståbba m. 33
stabbyxa ståbbykksa f. 33
stakdrög stäkdråg f. 27, 156
stakkälke stäktjällka m. 215
starkgran stårrkgrån f. 115
stavrum stårton n. 17, 26
stek stök f. 171
Stekpannbotten stöttjepannbstin,
103
stenkista stöntjtssta f. 59
stenlager stönlägär n. 64, 80
stenpäls stönpälls m. 161
stick sttkk n. 269
sticka upp milan stack tipp mila
134
sticka upp steken stak ipp ståa
171
sticka upp suggan stack åpp sågga
171
stickbloss stikkNås n. 186
stickhål stikkhål n. 269
stickväg stikkvåg in. 223
stjärt ,feift m. 39
stockdrög stikkdråg f. 42, 115
stock-ked stbkktiö f. 92
stora vårdagen stör vik.län 14
Storbotten störbstly, 103
storfamn störfammn f. 26
strutkoja strAttkåjya f. 172, 179
stråk stråk n. 249
strängt drag strtiggt drå g 168

sträng värme strågg vårrma 137
strölägga strålägga v. 100
stubbröta stkbbröta f. 37
stubbtjära ståbbtföru f. 263
stugutimmer ståguttmmär n. 37
stum stumm adj. 197, 221
stup stftp n. 61
stupa sttcpa v. 210
stupränna setpränna f. 61
stybba dalen stybb dån 268
stybba igen milan stybb Ann mila
136, 168
stybba ner kolen stybb nr ktikt
151
stybbe stpbbii n. 112
stybbesdriva stObsdriva f. 124
stybbeskrans stObskranns m. 154
stybbesring stpbbsrtgg m. 154, 248
stybbesrissel stpbbsrissl n. 143
stybbesskovel stpbbssktiveg f. 124,
127
stybbning stObnig f. 124, 161
styrslana seys/äna f. 221
styrträ st9tret n. 47
stå i brottet strå t bråttä 245
stå igen (om mila) stä Orm 139
stå i uthugget stå t Athuddjä 245
stånd stannd n. 96, 97
ståndhak stånnhäk n. 77, 78, 96
ståndlinjal stånnitnnjäl m. 96
ståndslå stånnilei f. 27, 28, 193
ståndspröte stånnspröta m. 19
ståndspån stånnspän n. 100
stånggård stägggäl m. 147
stå under stå itnndli 20
stå över stä åvii 20, 74
stälpa stä!lpa v. 233
stälpa över tå steigp övä tlt 40
stälphugg ställphugg n. 39
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stälpträ stOptret n. 47
stämjärn stämmiCiti n. 28
stänghake stägghäka m. 85
stöd stor n. 266
stöda ståa f. 126
stödstånd ståstannd n. 126
stödställ ståsteill n. 126
stöt stöt m. 168
stötting stlittzg m. 48
sugga sägga f. 53, 171
sump summp m. 60
surklabb sårk!abb m. 25
svad svii n. 167
svalke svaYka m. 262
svartkvist svatficvzsst ni. 37
sveda upp svi irpp 215
svedjärn sifigtv, n. 215
svensk-öl svlinnskö? n. 236
svepe svepa m. 20
svicka svikica f. 270
svickhål svikkhii? n. 270
svärigbanke svliggbåggka m. 214
syrved srv ITI. 25
sågargubbe sågargubbii m. 185
sågbacke sågbakka m. 36, 96
sågblad stigb0 n. 73
sågbäck sågbiikk m. 62
sågbänk sågbiiggk m. 74, 75
sågdamm sågdamm m. 59
sågdammslucka sågdammslukka
f. 60
sågdel sågdel m. 56
sågfogde sågfoggdit m. 57
såggolv .94ggsYv n. 68, 86, 92, 95
såghjul sågji4 n. 62
såghjulkabbe sågjä?kabba m. 62
såghus såghäs n. 95
sågkabbe sågkabba m. 41
såglega 4914ia f. 57, 58

såglänga ssågliinnja f. 96
sågning sågnzg f. 95, 99
sågram så'grålsn ni. 69
sågräkning sågrantg f. 57
sågsax så gmkks f. 77, 99
sågspett sligspett n. 77, 97, 99
sågstock sågs,tekk m. 41
sågstämma sågstiimma f. 56
sågtolk sågtsqk m. 96, 98, 99
Sälkbotten slityebetk 103
sätta bort siitt båg 51
sätta på sått på' 153
sätta sig sätt sit 274
sättstamp sättstammp m. 64
tag tåg n. 110
taga bottnen (om mila) tå bitttt
134, 167
taga brott ta brdt 264
taga brynfyll (om mila) tä br4nfyll
167
taga foten (om mila) tå fått?, 134
taga fyll (om mila) tå 5// 167
taga kolning ta lciitylg 113, 134,
165
tagg tagg m. 84
tagg-gång täggdgg m. 73
taggjärn taggjAt n. 45
tajko kink° 13
taka tåka v. 100, 192
takat stup tå/ca stål) 61
takning tåkmg f. 147, 192
tallvrida tallvria f. 68, 72, 145
tana tåna f. 26
tangran tångrdn f. 52
tanväxa tåndikksa v. 52
tappa täppa v. 53
tappa av hettan tapp å håv, 133
tappa in tapp inn 30
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tapphål tåpphir? n. 207, 269
tarv tarrv adj. 237
tasklös kolkörare titssklös MOrarei 236
ten ten m. 198
tillkolad tålcikt p. adj. 242
timmerbanke timmärbeggka m.
49
timmerbjörn timmeirbjön m. 45
timmerbom timmärbontm m. 53
timmerdon timmeidön m. 45, 50
timmerkälke timmätjäYka m. 50
timmeryxa timmärykksa f. 39
timra väggen timmeir veigga 117
Tio jungfrur tid itImmfrur 104
tjula tiMa v. 231
tjuvskrinda tåvskrynnda f. 229
tjäla ty/ila v. 225
tjälad Vila p. adj. 42
tjälbut tihgbilt m. 171
tjälmila tjalmUa f. 171
tjälskuta tAkftta f. 230
tjärdal tfårudei? m. 262, 265
tjärdalsbröst i:Ml-ack-Orust n. 266
tjärdalskol ti4itd15.1cg? n. 274
tjärhorn tiåruhön n. 277
tjärlag tjåruläg m. 270
tjärsmeta tfårusm2ta v. 65, 210
tjärved Kiåruvå m. 261, 263
Tobaksbotten többakksb8ttn 103
tolk t8ig1t m. 98, 233
tommo (i t.) tönta adv. 99
topp t8pp m. 40
toppa tippa v. 38
toppkoja tippkåna f. 172, 179
toppstycke tippstykkä n. 24, 41
toppänden tippe-in m. best. 36
torn CO?, n. 217
torrfura tirrritra f. 18, 36

torrkvist tirrkvmst m. 37
torrmeting tirrmettg m. 188
torr-rake tirräka m. 18
torrskate tirrskäta m. 188
torrskog tirrskög m. 18
torrtall tirrtall m. 18, 36
torrved tirra m. 19, 33, 164
torrvedbloss tirrvakts n. 186
torrvedkrona tirrvaröna f. 187
torrvedlykta tirralykkta f. 187,
245
torrvedlyra tirralgra f. 38, 262
torrvedstubbe tirrvest8bba m. 262
trappa tråppa f. 119, 161
trappsteg tråppstO n. 84
trattig tritttu adj. 64
trehugga trihugya v. 108
trekabbe trilcabba m. 108
trekantkil trikannttjil m. 64
trilla trilla f. 80
Trollbotten trillb8tk 103
trollknut trillknilt m. 185
trumma tråna v. 24, 41, 108
trumma av trånt å 40
trådbottenfat tråb8ttnflit n. 144
trådfat tråfät n. 144
tråg tråg n. 184
trånväxt trånveikkst p. adj. 52,
115
träbanke trtibåggka m. 139
träbankharka tråbetggkharrka f.
139, 225
träkoppa tråkuppa f. 184
trä-nöd kila f. 107
träskovel tråskivei? f. 112
Trätobotten tråtob8ttn 103
tröskel trissket! m. 177
tulla Hala v. 231
tulltimmer tialtimmeir n. 59
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tungelljust titggeibyst adj. n. 185,
252
tunna titnna f. 266
Tuppbotten tUppbstkt 103
Tvebotten tvib8tk 103
tvehugga tvihugga v. 108
tvekabbe tvikabba m. 108
tvetall tvitall m. 188
Tvillingbotten tvilligbstttz 103
tvär tvår adj. 134
tväreldsblock tvårellsb4k1c n. 134
tvärhugg tvårhugg n. 23, 41, 106
tvärkrok tvilrkrök m. 38
tvärnad tvåa f. 107, 134
tvärtförsbro tveiftfesbrö f. 222
ty ty v. 274
tynge tpggli n. 192
täcktkol täkktkii? n. 192
tälja ur veden tilY) ir våjt 20
täljbänk tligybeiggk m. 194
tända dömda v. 129, 164
tändfyll tlinnfyll m. 164
tändhål tlinndhir? n. 130, 166
tändhålssten tlinndhirs's.tån m. 130
tätpinnad ttitputna p. adj. 140
tömtross tånatråss m. 230
ugnsbränd (tjära) itggsbrännd p.
adj. 275
ulla på stybbet ålla på stbbbii 191
underbänk tinndeibliggk m. 74
underdyna AnndeiOna f. 78
underfrusen itnncleifrpstn p. adj.
223
underkol itnndeikii? n. 190
underrede itnnditaii n. 95
underslå Unncliislå f. 69
underträ ioindlifrel n. 27, 193
undervåning Anncliivåmg f. 95

uppkörsbro ipptjösbrö f. 232
uppända spplinnda adv. 27, 68,
105, 154, 228
ur r m. 62
urved drvi;. m. 20
urväder kvar n. 258
Urvädersbotten årdis'bsttti 103
urtag ?Og n. 210
uslas åslas v. 169
utböling ätbigig m. 104
Utbölingsbotten 4tbågarbvittt 103
utfaren åtfänn p. adj. 152
utgådd iitgådd p. adj. 136, 168
uthugg Athug g n. 149
utkolad dtkirkt p. adj. 139
utkörsbro Attjilsbrö f. 232
utnål tam!? f. 63, 64
utrivaräta AtrivarCita n. 244
utrivning iitrivntg f. 139, 169
utrivskrok Atrivskrök m. 139, 245
utrivslump åtrivslummp m. 245
uttagsdag åttagsdå m. 242
vaktstybbe våkktstybbli n. 129.
-vaktstybbeshop vetkktstybbshöp

m. 129
Valborgmässa vållbumäss f. 17
vallherde da/hNii m. 20
vant-gärdsvante vånnttj4vannta
m. 232
vantmila vånntmila f. 171
varmtända (om mila) vårrmtännda
v. 168
varmbodd varrmbodd p. adj. 172
varpspröte varrpspröta m. 141
varv varrv n. 49
vase vasa m. 25, 114, 222
vatthjulkabbe våttifqkabba m. 62
vattmossa vattmåsa m. 161, 269
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vattved våttvå m. 38
vattämbar våttämmbar n. 144
veckokont våkkukunnt vikkuk8nnt m. 241
veckomatsäck vikkumassäkk m.
241
vedbacke vAakka m. 27
vedbod vgbö f. 33
vedbod-Jesus vMoOsus 34
vedfamn vgfammn f. 26
vedfärdig våfCip4 adj. 120, 161, 268
vedhop våhöp m. 34
vedkas våkäs m. 24
vedklova vggiiva f. 263
vedklump vMummp m. 24, 269
vedkott vgk8tt m. 161
vedlidret vakii n. best. 33
vedlänga KJlännia f. 24
vedskjul ap'? n. 33
vedskrinda våskrynnda f. 27, 29
vedstump vgstummp m. 161
vedstöda våstaa f. 24
vedtrum vårtan n. 24
vedvrå vgvrå f. 33
vevstake våvstäka m. 68
vevsläng Åvalägg m. 64, 67
vevslängsskålla vhlläggsskålla f.
68
vicka på stocken ml& på shikkän
42, 43
vidja via f. 116, 157
vidjekärsa vitjäqsa f. 221
vidjetåg vitåg n. 32
vilkoja vilkåjja f. 182, 259
vingblock viggN8kk n. 163
vingbräde viggbrCiä n. 198
vredbanke vråbåggka m. 214
vrede inia m. 40, 43, 60, 123,
158, 263

vresig vrbssu adj. 26
vrida kull (omkull) sig (om mila)
vri kfill
sä 159
vågmat vågmät m. 264
Vårfrudagen våffäclän 14
Vårgjort vårjöf p. adj. n. 107
vårgöra vårjära v. 107
vårgörning vår"zg f. 17
väderkol vtirk4 n. 230
väderreva vårreva f. 38
väderspricka v28przkka f. 38
väft veifft m. 141, 193
väg våg m. 221
väga på stocken väg på stikkän
42, 43
väga sig våg si 224
väggpinne väggpinna m. 117
väggrymning vliggrymmmg f. 136
väggskorpa väggsksrrpa f. 148
väggstock väggst8kk m. 118
väggstolpe vliggstApa m. 127
väll väll adj. 254
vältare vid/tarei m. 117, 242
vältbacke vålltbakka m. 115
vältlänga välltlännya f. 96
vältplats vlilltp?ass m. 48
vältslana vällaläna f. 119
vändhake vånnähälea m. 40
värme värrma m. 148, 150, 246,
248, 266, 273
värmesgång värrnzsgågg m. 168,
169
värmlandsråge vdrrmlannsråga
m. 228
väva in div inn 196
väva om skrindan vCiv (tmni
skr#nnda 199
väva systrar väv sOstrar 196
vävning våvnig f. 30

300
yxa pkksa f. 225
yxskaft pkksskafft n. 20
yxvigg #leksingy m. 19
åka av skaftet åk å skcifftii 21
åka in milan 1c inn mila 114
åkhål åkhir? n. 214, 228
åkknut åklenfit m. 142
ås ås m. 266
återgångshjul åteigeggsjill n. 91
Älgbotten äggb8ttei 103
ämnesved limmniisvä m. 115
ändefter ånnddttii prep. 222, 267
ändeftersbro einnelättiOrö f.. 222
ändesefter linndsättä prep. 114
ändgröpplarna linngröppla pl.
best. 112
ändgå (om mila) linngå v. 131, 134
ändknubb linnknubb m. 146

ändknös linnkn6s m. 145
ändroda linnröa f. 124
ändrymning ännrymmnig f. 136
ändslå &nnilå f. 22
ändstolpe linnstirYpa m. 124
ändvända linnvännda v. 25
ängshö liggshö n. 138
öga åga f. 19
ögla Ogla f. 262
öppen i skötet pppin i jitei 137
öppet stup km stfip 61
öra åra f. 202, 209
överbanke tväbåggka m. 210
överkol åviikii? n. '190
överrede viPJi n. 95
överslagstock kvbi,5lagst8kk m. 87
överslå iiväsl f. 69
överträ kviitrå n. 27, 193
övervåning 'åveigtnig f. 95

LJUDTECKEN.
Ordlistans uttalsuppgifter meddelas i grov fonetisk beteckning,
vars ljudtecken i stort sett överensstämma med riksspråkets. Följande avvikelser och hjälptecken må emellertid påpekas. Sålunda
skiljes på dialektens två a-ljud, ett slutet a, som i rsprs (riksspråkets) 'hat', och (i överensstämmelse med manuskriptet till
Dalmålsordboken) ett öppet a (landsmålsalfabetets a, n), som i
rsprs 'hatt'. Med o betecknas 0-ljud och med å å-ljud. Målets
två ö-ljud återgivas dels med ö, slutet som i rsprs 'öga', dels med
8, öppet som i dial. k* 'kol'. S.k. tjockt (kakuminalt) 1 återges
med en punkt under ljudtecknet, i dial. kg På samma sätt
tecknas varje annan konsonant (å, tt, s: och 0, med vilken ett
föregående 1 eller r sammansmält (supradentaler). Ng-ljudet tecknas g. Tje-ljudet, som i dial. föregås av ett svagt 'explosionsljud' (t), återges med tj. Sje-ljudet betecknas med 5 (som också
använts i tidigare fonetiska uppt. etc.). S framför 1 bildar i dial.
ett tonlöst, grumligt 1-ljud, som tecknas / (ex. 'slå': Vii).
Vokallängd anges med - över respektive ljudtecken, och
konsonantlängd betecknas med dubbelskrivning. Sonantisering
(vokalisering av konsonant) slutligen återgives med 0 under konsonanten (ex. 'bottn': bRIO.
Accenten markeras med ' grav och ' akut.
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Vid milan i skogen ...
Vad som för den historiskt och tekniskt bildade
blivit känt om våra svenska skogsbygders arbetstraditioner och äldre livsföring har varit ofullständigt eller ensidigt. Den stora allmänheten har nöjt
sig med de bilder av miljö och personager, som
diktningen förmedlat. När nu en man från en traditionsrik mellansvensk skogssocken, Grangärde i
Dalarna, själv en skogens arbetare, i bokform sammanfört vad han känt till och erfarit eller kunnat
uppteckna efter åldriga sagesmän, har det blivit en
dokumentarisk skildring, märklig till såväl art som
innehåll. Otto Blixt har under årtionden med aldrig
svikande intresse utnyttjat varje ledig stund till att
utarbeta en in i minsta detalj vederhäftig beskrivning av skogsarbetet och dess folkliga ordförråd.
Sällan om än någonsin har svensk kulturforskning
från lekmannahåll begåvats med något motsvarande.
Stilen kan synas omständlig, men prägeln av äkthet
och helgjutenhet inger respekt, och skildringen blir
fängslande tack vare författarens intima kännedom
om varje moment i arbetet, varje handgrepp, varje
redskap. Svensk kulturforskning är Otto Blixt och
Grangärde kommun, som bekostat tryckningen, tack
skyldig för detta viktiga bidrag till kännedomen om
svenskt arbetsliv.
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