
En berättelse om bröd 

SIGVARD CEDERROTH 

Det som hä r fö ljer ä r en mun tlig berä ttelse, avlyssnad och upptecknad 

under 1950-ta let. Berä tta ren va r född i Börstil 1869 och hette d å J oh::tn 

Eriksson. Som liten pojke kom han till Väs tra O van by i U pplands-Ekeby 

s:n , d ä r fadern övertagit en gå rd i d en då fö rtiden folkrika byn. Båd a fö rä ld

ra rna va r född a i nordöstra U ppland , så a tt hemmets traditioner hade ett 

stadigt faste i denna del av landskapet. Vad Johan har a tt meddela om 

brödkulturen i hemmet och byn ä r a lltså dj upt representa tivt. V isserligen 

var ha n redan en å ttioå ring, då hans minnesbilder tecknades ned - han 

avled 196 1 - men d eta lj erna har en på litlig skärpa, vilket är förvånande 

med ta nke på a tt brödbakning utesluta nde va r kvinnosyssla . 

J ohans berä ttelse ge r inte ba ra m ängder av fakta och utomordentlig t 

in tressanta di alekta la termer utan också en livsåskådning och en mora l. H ä r 

glimta r traditioner fram ur anonyma djup , skygga minnen av försvunna 

seder och bruk, rentav ritualer. V em skull e t. ex. inte vilj a veta mer om 

bröddansens ursprung och utbredning? J ohan ha r i a nnat samma nhang 

berä tta t om hur det var , när i hans barndom de första folkli vs- och dia lekt

fo rskarna kom till bygden. Då gick signalen genom byn: Olsökare ä r ute och 

går! Det ä r för oss en vemodig på minnelse, a tt 1870-ta lets Sverige hyste 

klassgrä nser och kulturklyftor, som för a lltid hemlighållit en d el av dess 

kulturgod s. 

M en först och frä mst vittna r J oha ns berä ttelse om rågbrödets helt domi

nerande stä llning i kos ten vid d enna tid , d å U ppland tillhörde den m el

lan-östsvenska rågkulturens d omä ner m ed nä rm as te fränder på and ra sidan 

Bottenhave t. V id bristsitua tioner köpte man råg frå n fin ska Ö sterbo tten 

ell er Ryssland . J ohan hade va rit med sin fa r till Gävle för a tt köpa " ryss

ma ttor", dessa stora säckar av tä t, sta rk väv som ryssarna exporterade råg

mj öl i. På hans berä ttelse om b röd passa r det a tt tillämpa ett pa r rader ur 

" Fullstä ndig Afh a ndling om Baga re-Konsten" frå n 1783, som prosten Carl 

Nyren på Vikbolandet öve rsatte och tillrä tta lade fö r svenskt bruk : En hungrig 
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människa känner bäst brödets wärde, derom talar hon dagligen, och det utgör hennes 

förnämsta omsorg. 

Förr i vä rlden skull e man baka å tmins tone en gång i må naden , men julba ket va r 

störst , for då skulle både drä ngen och piga n ha julbullar med sig hem . .Julbaket tog 

fyra . km daga r för fruntimren i kiikl't. Trnhriidet tog tre dagar förs t or h fi':im st. for 

det skulle rä cka till min st fem spett i taket. 
- Det lider till jul , det lukta r skorpor, sa fo lk som gick på byga tan och kände 

lukten frå n julbaket komma genom skorstenarn a. 

Höa nnsbakct va r lite fin a re än va nlig t ba k också , och lite ro ligare. Då bakade mor 
limpor och rund a bullar och \"C tbröcl. or h sedan tcnbröd for resten. Midsommar

bakct också \·a r lite fin a re , fas t då bjöd man ingen , men till d yngmoekan skulle det 

bjudas, och då ba kadr· man sä rskilt. 
Nä r man kastade på logen, tog man drn stridcsta siidcn till brödsäd och brödsäd s

mjöl. Slödden tog man till gröpe å t hästa r och kor. Första å ret fa r min va r bonde, 

1866, va r det nödår. Då blandade må nga granbark i slösiiden till g röpe å t korn a , och 

må nga blandade sånt i spisbrödct också. 

Det va r fyra sorters malning : sammanmalet, !insikt , samsikt och stå lsikt. Bara råg 
och korn malde man sa mmanmalct. Då va r inge t frånsiktat. Till rågbröd \·a r 
sådarna i, fa st finmalda. Finsikt och sa msikt var samma ma lning, fast !insikt bara 

va r ve tmjöl till pannkaksmjöl och \·å fI1or. Samsikt va r både \·ete, råg och korn utan 

sådar. 

- Df't hiir ska bli till tenbröd och grötmji.il. det hiir ska du ma la bra . sa man till 

mj ölnarn. och det \·ar sa mm a ma lning. 

Skävigt och sådigt bröd \·ar det agnar i. När ma n blötte det, flöt agnarna upp, och 
det ka stade man till djuren. Mor blandade ibl and limpdegen nwd kokt , sö nd erstött 
pota tis. Hon stötte den med pota tiss tö t i en gryta . Det ,·ar n" r man hade miss lycka ts 
med rågen och ba ra hade korn till brödsäd som man bl andade i potatis. H ade ma n 

råg så att det rä ckte , ville man a ldrig ha pot a ti s i brödet. Ba kmjölet hade mor i olika 

byttor med lock och lockpinne. De stod i köksskå pet. Största byttan \·a r rågmjölsbyt
tan , sen hade mor både en liten \"C tmjöl sbytta och ctt \"C tmj ölss krin , och d f' t fanns en 

sä rskild pannkaksmjölsby tta. 
Man gjorde degen i deg tråg eller degkar , det \·a r samma so rts kä rl , laxat eller 

hopspikat av fint hr fade brädcr. Mor hade ett sä rskilt degtråg till mjukbröd och till 

tenbröd det stora tenbröd stråge t. H iisthröd et ba kade hon i sa mma ka r so m tenbrö
det, men man g jorde ordentligt rent eft er fo r \·a rje gå ng . Vetmjölsclegcn och dcgcn 
till fin baket g jorde mor i ett stort stenfat , som hon kall ade skorpfat et (d\·s . skorpdq \"s
fate t), för \"C tmjölsba ket \·a rt mest till skorpor. Det \·ar et t s tort stenfat med blommor 

på och gra nt må la t i flera fargcr. 
Degspaden som ma n brukade degen med i tråget , skull c \·ara a\· mas urbj örk , så 

hö ll han. O ch man skulle ha brödskutta a tt bä ra ka korna frå n ba kbord et till 

jäsbrädena . Den g jord e man i ett s tycke med bl ad och han dt ag. De ga ml a sa 
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brödskutta , men vi yngre kristnade om d en till brödbä ra. Vi tyckte det var lite finare 

a tt säga brödbä ra . Brödspaden had e man ti ll att sätta in bröd et i ugnen med. 

H andtaget skulle , ·ara minst lika lå ng t som ugnen , ·ar bred eller d_jup. 

När degen var utkavlad, hade vi ett brödmått av koppar a tt ta ut ten brödskakorna 

med. Det hade ett brödhål mitt i som satt med tre armar fastlödda vid ringen. M en 

innan vi skaffade brödmå tt, had e vi bara en kakstöt. Den såg ut som ett vanlig t 

korvhorn och med den gjorde man hå l i tenbrödskaka n. Man sa tte d en på kakan , 
slog till och vred runt och tog däd an toh-skillingen och la d en på en hög för att baka 

om igen. H ade ma n inte brödmå tt utan ba ra en kaks töt, kunde hå let komma å t ena 

kanten , och d et vart fu lt, fö r d å hängde kakorna sicksack i taket. 
En del hade naggkavel, när de ba kade ut tenbröd, men det fastnade deg i den och 

klunsade sig, så den slutade man med och köpte istället en brödpick av j ä rntråd hos 

handla rn. Att man pickade brödet , ·ara ba ra för a tt d et skul le _jäsa bättre. 

- Du ska picka så d et hörs att brödpicken s\·a rar i botten , sa mor till pigan. Tjocka 

limpor och limpbullar pickad e ma n med en brödsticka. Den gjorde man av trä en fot 
lå ng, och med d en skulle ma n också picka så a tt det ekade. Det var gamla sättet att 
picka limpbullen. Brödstickan låg i förvar i verktygslådan. 

Brödsporren hade man inte på tenbröd utan på finarl'. kakor , både råg och vete, 
och på tjockbröd . Då såg det lite fin a re ut. \1an drillade li te lä tt på ytan med 

brödsporren och g jorde snyggt. >iär mor hade ha ka t ut brödet, bredd e hon en 
ba kvepa över kakorna . D et \·a r en fyrska ftsvepa av rent lin, lite gråaktig. Den var 

sta rk och fin och gamma l i gåln . Bakvepan skakade ma n och piskade och lade undan 

ti ll näs ta gång man bakade. Mor hade ett sä rskilt baklakan att lägga vetbrödct på , 
rågbrödet fick ligga utan lakan. När hon hade haft ba kla kanet fyra, fem å r, tog hon 
och tvä ttad e det, och sed an vart det sänglaka n. Degtråget och bakbordet skavd e man 

rent med en d egskrapa. Den såg ut som ett litet skä ktsväl. Av det hon skra pade ihop 
gjorde mor en skållkaka . 

- Vi ska göra deg, sa mor, ._, i ska sä tta på gryta och sätta på degspad. Vi ska ba ka 

et t tråg tenbröd och ett fat skorpdeg. 
H on gjorde d eg på b ·ä llen, så nä r hon va knade klocka n fyra på morron var det 

uppjäs t och höll på a tt rulla över fatet. 

- Upp och ba ka, mor, fö r tuppen ha r ga lit, sa far. Det är mössa på degtråge t och 
d et ä r färdig t a tt ba ka . 

I , ·etbrödct kunde mor nån gång ta mjölk till degspad , om hon had e gott om mjölk, 
a nnars bara ,·atten. J äs ten lj ummade hon och lade i. Brände man jästen , gjorde han 
ingen tjänst, han ,·ar död. Till julba ket hade man vört, när ma n bakade vörtbulla r 

och limpbulla r. Ibland hade mor björklä ttja i brödet. Det var ba ra, om det vart 
något Ö\·er, for björklä tt_j a ville ma n helst dricka. H on hä lld e d et i degen och brukade 
i det precis som vört. Det , -a r både god smak och god lukt på det bröd et, och rent var 
det också . >iä r man skulle ha några fes ter, gräsbulten eller höbul tcn , så bakade ma n 

björksa,·ningsbullar . .Jag minns, a t t mor bakade sådana, d et var ka las bulla r. 
- J ag ha r baka t björksarningsbulla r, j ag har gjort några små ringlar, så du ska få 

smaka, sa mor till grannasfrun en gång . H on gick med fä rskbröd till grannen, det 
hörde till . 
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M an brukad e d egen med d egspaden , tills d en börj ade fastna . Sen tog man 

hä nderna och knådade. När d egen kröp över brädd arn a for andra gå ngen , \·ill e den 

in i bakugnen , sa man. 

- Ru ll a på , ru lla på, skynd a på ! ropade mor ti ll pigan. 
Tunnjästen varjäs ten på botten a,· dri ckstunnan. Den hade ma n ti ll brödjäst. Den 

j äs te degen bäst av, och d en va r kraftiga re än a nna n. O ch ju lölsjästen \·ar d en bästa 

j äs t som fanns. Nä r dricks tunnan va r urdru chn, sköljde man urjästen på botten och 

ta ppade den på en butelj eller en j äs tkanna . Man kunde förvara den ett hah ·t å r, och 

man va r mycket rädd om d en for att slippa gå och låna jäst. Det var nästan skam a tt 

bli uta n jäst och det va r en ovå lig husmor som gick och lå nade jäst. Bara olycksfall 
och s jukdom berii ttigadc till j äs tlå n. 

- Du ska inte gå och lå na j äs t meda n so ln är oppe, utan du få r gå när det blir 
mörkt så ingen se r detl 

Mor hade en siirskild _jiistkann a. ett laggakii rl a \· ek med l!T hand uppti ll oc h trf' 
nerti ll. Den smalnade av lite uppå t och hade lock med pik mitt på. Piken var en grm·, 

rund träplugg, ungefä r som ta ppen i en tunna. I jästkannan hä lld e mor bottensa tsen 

som va r kvar efter julölet i dricks tunnan. Det skull e hon ha till bryggjäst \·id baket. 
J iistkannan skulle stå i kä lla ren om somm a rn och i köksskåpet om vintern. Den fi ck 

inte stå inne och surna i sommarvä rmen. 

När julölet bryggdes skummade mor av skroggen på jäskaret och hade till att 
färska upp den gamla tunnjä stcn med. Hon tog in jästkannan , ljummade opp j äs ten 

lite och hä llde på skroggen, det va r a tt färska upp . När hon tog skroggen avjulvörten 

till julba ket, behövde hon for res ten ingen anna n jäst. Man kunde också ta lite av 
mössan på degkaret, när det jäste for mycket. Det höste man i en butelj och sparade 

till nästa bak. Men d et fanns jästpulver a tt köpa på a poteket. Det köpte mor nå n 

gång. Hon hä lld e det i en enkom jästbutclj och lite \·attcn på. Det började växa, och 

det fräs te och spo ttade när man drog ur korken. Då va r det snart färdig t a tt ta j äs t till 
ba kning. 

Ba ra niir dn \·ar ont om bryggjäs t stiillde ma n surdeg . Ljummet , ·a tten och mjöl 

rörde mor så mycket som en supanta ll rik fi_d l och s tii lldc ut i en skå l. Degskå len \·a r 

en kopparskå l ell er bl cckskå l. Om somma rn stä llde hon ut den i so len. På häll en tog 
hon in skålen, men sa tte ut den dagen därpå igen i solskottet vid en \·ägg. D et blev 

inte utjäst förrä n andra dagen . Sen gjorde hon deg med detsamm a. På vintern fi ck 

skålen stå i spisugnen ell er inne i bakugnen. Surdeg anviindes ba ra ti ll att j äsa upp 

tcnbrödsdcgcn med. M an kunde färska upp surdegen med bryggjäs t. Då svällde den 
fortare och spa rade in både tid och j äs t. 

- Degskå ln stå r och surna r, jag ska göra deg i morron , sa mor till. Då brukade hon 

i surdegTn i tenhri)dstrågc t. Det mås te brukas upp tre, fyra gå nge r i tråget, innan d et 

anforsågs färdigt a tt haka ut , for man \·ar riidd att allt inte n ir uppj äs t. 
Dt·t rå r inte gå upp. sa man om d eg som d et g ick sa kta att_jiisa. 'vlan fi ck kos ta på 

mcrjii st på såd an t mjö l. 
- Degen gå r inte opp, han jiistc inte, det iir forg jorda t. sa mor nä r jäsningen 

miss lyckades . Men blc\· det ett lycka t bak, kunde hon säga: 
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- Det jäste bra , så j ag hade svintur, nu är det färdig t a tt baka ut. 

Man baka r på bakbordet och grädd a r på ä riln . När ma n bakar ut , ta r man en 

d egklut från tråge t och rulla r på bakbord et och kavlar ut. G amla gummor sa 

d egklut , men de yngre sa degboll. Var inte degen lagom fast, sa mor till: 

- Det degar sej , vi ra r lägga i mer mjöl. 

Göra oppläggningen var pigans göra. H on fi ck göra degboll och lägga opp på 

bakbord et. Den som \·ar oppläggare , skull e både kn åda och lägga opp. V i unga r 

måste hå ll a oss borta från bakbord et. 

- Gå inte här och nyp! Ät inte deg, unge, för du rar kolik' Det ligger bara i magen 

och puttrar och vill ut igen. 
>lä r mor had e kadat ut till tcnbröd . tog hon brödmå tte t. sa tte på och \Ted ikring 

ett par , ·a n · och fi ck ett brödämne, som hon fl yttade bort med brödskuttan . Tre, fyra 
kakor , ·a rt det på ,·arje utkading . rh skäringa rna la hon i hög och kas tad e i tråge t 

igen. Det som ,·ille fö lj a med a\· a\·skäringarna nä r man g jord e tenbröd och mjuk

bröd , kallade man fö r kä rl ckstampa r. Det va r lite skämt om det där : 

- Kärl eksta mpen , ·ill inte slä ppa utan å ka med ända ner i magen, inna n han blir 

nöjd . 
.'vlan såg till , a tt det blev en stor degklump kvar ti ll sista kakan som bakades ut: 

- Du ska baka sista ka kan tjock och stor, så blir d et god skörd nästa å r. Bakar du 

den liten, blir det dålig t å r. 

Storbönderna hade bagarstuga eller höll ti ll i bryggstugan, dä r ma n mura t upp 
bakugn. I bryggs tugan både bryggde, ba kade och tvä ttade man. M en va nliga 
bönder hade bakugnen i köket, det ,·a r stora bakugnen med ä ril och gima . Nä r ma n 

börj ade med d en nya re järnspisen, hade ma n både storugnen och j ä rnspis ugnen a tt 

baka i. Äri ln i storugnen skulle , ·a ra a lldeles slä t och fin. M a n fi ck inte knacka och 

slå . när man ddad c. Äriln , ·ar an·ägd efter ,·attpass . Stora stena r skulle det , ·a ra. 

ma n begä rd e ugnsä rilss tenar, s törre iin , ·anliga murtegel. Ugnsgiman ,·a r ett färdig

köpt j ä rn från j ä rnha nd eln. Bågjä rn kall ad e vi d et. På det hakade ma n upp ugn
slu ckan. Kring lysgluggcn och rökhålet hade man ett bå lj ä rn , som sa tt som en ram 

kring glugga rna. 
Ugnsvalvet och ugnsgavcln längst in i ugnen skulle vara rena och blanka , innan 

man eldade. M an kammade ner so tet med ugnssopan och det fick brinna upp i 

brasan. Draghå let , eller rökhåle t som vi sa , reglerade man med en drags ten . Med 

den täppte man till , så att vä rm en va rt kva r i ugnen. I lysgluggen hade man en 
lysgluggss ten . Den tog man dädan , när man ville lysa in i ugnen för a tt se efter, om 
brödet va r grädda t. Man hade gjort i ordning lyss tickor, fin a furs tickor som inte rök 

så mycket. M an kunde hå ll a stickan i handen eller lägga den på lysgluggshyllan. 

Behövde man inte lysa mer, sa tte man in lysgluggss tcncn i hålet igen. Det var en 
avhuggen tegelsten av murtegcl. 

Backrakarna hade ingen ugn a tt baka bröd i utan gräddade pa nnbullar i någon 
panna , som stod på trefoten i spi sen. Pa nnbull ar fi ck .iäsa , medan de låg i panna n. 

Man bakade mes t rågbull a r på det viset men också vetbu lla r. Det ä r goda bullar, om 
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man äter dem \·arma . Pa nnbullar ka llade ma n fö r lufTa rkaka. K om lufTarn in i köket 

och tiggde, gav man honom en lufTa rkaka och sa; 

- H är har du 1 Knalla dej i\·äg till nästa gård och ät den, med ans du gå r 1 

Backrakarkäringarna . som inte hade ugn sj ä ka, kunde ta d egfatct under armen 

och springa till grannas och be a tt ra g rädda. Bara till sådana som de var sams med , 
fö rstås. Som tack för lånet kunde de hjä lpa till med något i byte. 

Vid Gimo bruk göt man skållkakhällar, som man kunde köpa dä r. Det var a llmä nt 

på varenda gård, a tt man hade ett pa r skå llkakhällar, en i brygghuset och en i 
storköket. De köptes båd e för värmens skull och för a tt baka bröd på . H ä llen \·a r 

nära tummen tjock och stod på fyra fötter , som vä l \·ar ha lnanna t h a rter höga . 

H ä llen var nog a lnen bred och ha lvanna n a ln lå ng, och så tung a tt karlarna fi ck biira 

den frå n bryggs tugan in i köket. Man \·ille inte ha skå llkakhä llcn inne annat än niir 
man bakade. M en man kunde baka på förlag på hällen också , och då fick den stå 

inne några dar. H on baddade och höll , ·ärmen hela natten. M a n stä llde upp d en på 

spisen och vi eldade under d en med björkved , men d et var meningen a tt man skulle 

kunna elda med kol, for det fö ljde med en kolg ryta frå n Gimo som \·a r full med hå l i 

bo tten som ett såll. Sådana skå llka khälla r hade man, innan köksspisarna kom. Man 
bakade a lla sorters bröd på den , men för det mesta bara gro,·bröd och gro,·bulla r, 

och pannbullar när det var brå ttom. Det var pannbullarna som , ·ar skå llkakor, frir 

det gick fort att fä dem fä rdiga. Man sa, att man gräddade fuskbröd på hällen. 

Det var lite skälmaktig t a tt elda i storugnen. M an gjorde två brasor, nä r man 

skulle elda upp en ugn. Man la in förstträna fö rs t. Det , ·ar eldfängd ved som brann 

lä tt, ett tvä rträ och två andra trän som man nackade upp på t\·ärträt . Så tände man 

med ett torrvcd ss tycke. Niir förstträna brunnit slut , la man in storbrasan på ko len . 

Då va r det varmt i ugnen , så till s torbrasan kunde ma n ta sur eller sämre , ·ed. Till 

äri lträ eller tvärträ tog man d et ful aste och krokigas te trä man hittade. Var det 

rund,·irkc brann d et inte slut så fort utan låg länge och ga\· bra drag. Brasan fick inte 

rasa ihop, så det , ·art slut med luften. M a n fick inte täppa ihop u tan g rilla opp, nä r 
man la in sto rbrasan. Bakn~den ,·ar fem b ·a rrer lå ng. Skårarna ,·ar fyrklr·da, gni,·a 

trän . Gran skulle de t n lra . Den höggs upp på \'åren och fi ck ligga ute hela somma rn. 
Sen travade man upp den i lidret i ett hö rn. M a n ,·illc ha en särskild pla ts för 

bab ·eden, för låg den i , ·edboden , ·art den sna rt slut. 

M an eldade sb ·a!lcrkäring, om ma n eldade så att lågan slog ut genom ugnsgiman. 

Det ta lade om för granna rna, a tt ma n höll på med ba k. Lågade det in, fick ma n 

skjuta in halva drags tenen , så de t \·art mind re drag. M en sköt man för hela drags tc

ncn. nut det koJs, ·art sugga . och mor sa till: 

- Elda ordentlig t. så at t det inte blir s\·a rtsugga 1 

Ligger veden bara och byr , blir de t sn1rtsugga . :\\· sur ,·cd bl ir det m ycket rök och 

li te eld , och då sa mor till: 

- Ugnssuggan ha r fas tna t i skorstenen , hon tog \·ä rmen på ryggen och for ut. Du 

rar elda om, far 1 

Om det dröjdr, innan de t började brinna ordentlig t i ugnen, \art mor otå lig : 
- s,·ansuggan har legat för lä nge i ugnen. hon har inte få tt nå n fart. Vad ska ,.i 

göra nu? 
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- Vi sa i\·äg s\·a rtsuggan till grannas. sa far då. 

- Lågan skrapa r \·äggen och frise r ut s\·a rtsugga n på ta ket. Där gå r hon och lukta r 

och spotta r. for hon ä r a rg a tt hon inte komm er in. Få rj ag inte komma in , sä.i er hon. 
;\le j, du få r byta om gå rd. du få r inte komma in' .J ag ski cka r i\·äg de j till g rannen , .i ag 

ha r ingen am ·ändning fo r dej . J ag vill inte slä ppa in d ej , adjö med dej 1 

Sen bö1jade det brinna, så att de t dundrad e. Sva rtsuggan var utes tängd och fi ck 

fl ytta till en annan gå rd . 
Du ska inte eld a å t kråkan utan elda å t brö', sa far å t den som skö tte bakugnsgi

man. >lä r d et sluta t brinna, tog man ugnskäppen och slog ikring glöden inne på 

ä riln. Så stä ngd e man ugnslucka n och sa tte fo r hela drags tenen. Sedan fi ck g löden 

ligga och hetta upp ä riln . .Vä rm en skulle fa stna i stena rn a, sa man. När glöden var 

mörka och sluta t lysa, var det d ags a tt ta ugnska ran och kara ut. M or brukade kara 

ut glöden i en hink direkt vid ugnslu ckan. H on va r in med ugnskaran tre omgånga r 

efte r va rann . Det skull e gå i rödas te ra ppet, så a tt ma n fi ck in brödet så fort som 
möjlig t. 

Bulla r och kakor skulle stå fulljästa på jäsbrädena, när man sopade ur ugnen. M an 
had e en ugnsh as t med fä rskt ta llris och sopade med. M or kunde be, a tt någon 

kas tade in en fo rlyses ti cka, så a tt hon såg, om ugnen \·a r ren. Man kas tad e in stickan 

på sjä h-a ä riln. Anna rs kund e ma n lägga lyss ti cka.n på lysgluggshyll an, och d et var 

man sä rskilt noga med \·id .iulba ket och nii r man ba kade ve t bröd. M an \·illc inte ha 

s\·an bull e eller aska som fas tn a t un de rtill. För det mes ta \·ill e mor pro\·grädd a först. 
H on kund e maka undan glöden s trax innanför giman och lägga in ett pa r kakor. Var 

de t fo r d å lig vä rm e, eldade hon med några trä n till. 

- Vi ska lägga in r n skållbulle, så få r vi se, om det ä r dags a tt sä tta in bröd , sa mor 
ibl and. 

Skå llbullrn \·a r en liten rågbull e, som ma n rull ade ihop li te m·å lig t. Den s tod inte 

ochjäs te. U nga rn a gick och passade fo r a tt få skå llbull en , fo r d e viss te a tt d en skull e 

ätas med d etsamm a. Det va r fu skbak, sa man om d en. Skå llbullen , eller g lödbullen 

som man sa, \'a r ba ra en pro\·bulle. Men d en var också till fo r a tt få unga rn a tysta . 
De stod kring spisen och vä ntade. 

- Lugna er ungar, ni ska sna rt få glödbullen , sa mor a lltid. 

>lär ugnen var gräddvarm , skulle fö rsta ä riln in. O ch det första man gjorde vid 
storbaken va r a tt g rädda en iiril häs tbröd. D et gj orde mindre, om det va rt lite bränt. 

Sedan sa tte man in limpor och bull a r, for de t var det tj ockas te brödet och behövde 
myckr t värme. :\fäs ta ä ril \·a r ka kor och eft rr det tenbröd. Nä r vä rmrn hade börj a t 

fo rs\·inn a, sa tte ma n in häs tbröd igen. Va r d et fo r \·a rmt , så a tt bröd et brändes, fi ck 
man kasta upp ugnsluckan ett tag . Limpor som såg ut att inte \·a ra grädd ad e inuti , la 

mor å t si dan och sa tte in d em igen. när det \·a rt lite sva la re. Hon \·änd e på limpan 

och slog på den med knogen fo r a tt pro\·a. om el en va r g rädd ad . 
- Det ska dund ra i magen på limpa n, då ä r hon färdiggräddad , sa mor. De tj ocka 

limporna kunde ta ett pa r timma r a tt grädd a. M a n fi ck skyffi a om d em med 

brödspaden. M en det kunde bli må nga ä ril a r bröd av en stor bakbrasa . Det va r en 

sed , a tt man kas tade in några sa ltkorn i ugnen, inna n ma n sa tte in första ä riln bröd. 
Det skulle inte bli så lä tt brä nt då, pås tods det. För a tt se, om det var grädda t, fi ck en 

35 



pojke eller jänta stå med en lyss ticka i handt'n , meda n mor skö ttt· brödspaden. 

Var d et for då lig unclcn ·ä rmc, \·a rt brödet blågräclcla t, och man kunde få elda om. 

Men hade d et inte j äs t riktigt, b!C'\· de t clcghakat och fi ck degrand. Men de t kunde 

j äsa fö r länge också . Då blev det fo r må nga stora blåsor i brödet och man sa, att 
bagarn har kas ta t glasögonen i degen eller at t han har glömt att ta a\· sig glasögonen. 

Efter a tt man hade tagit bröd et ur ugnen , sopade man första\· skrädmjölet med cn 
björhisp . Det gjordes a lltid på bakbordet. :vlen brä nt mjöl och aska och små 

kolbita r som hade fas tna t utanpå bul len. det \·a r mj ii lfis. Det borstade mor a\· med en 

enkom borste utan att ta reda på . 

Man fi ck in te \·a ra O\·ålig , när man makade kakan på bröclskuttan eller skickad e in 

den lång t in i e tt hörn i ugnen med brödspaden . .\!I a n skulle in te skrO\· la till kakan 
utanjänka under gala nt , så a tt kakan \·a r li ka fin som nä r elen \·ar utkad ad . Var det 

en skrovla på ka kan , brö t man bort elen och ga\· cl rn åt häs ta r eller få r. Skrm·e!kanter 

och skrotbröd var bra till få rbröcl . Men till en Oicka sa ma n på skä mt: 

- Ät inte opp skrod a n, for du blir så ful så du a ldrig blir g ift ' 

En p()jke skulle inte heller ä ta skrod an, fo r han b!C'\· skju ten i krig med detsam ma 
han kom ut. Bulla r och ka kor skulle \·ara j ämnstora och \·ackra. 0/ä r det \·ar 

misslycka t ba k, sa ma n a tt bul la rna \·a r som kyrkfo lk, om en del \·ar krokiga och del 

raka, en del stora och en del små . 

T en bröd och spis bröd ä r samma sak, det ä r skarpbröd. T en bröd hakade ma n ba ra 
t\·å gånger om å rd. Dr t \·a r s to rba ken till _jul och midsomma r. Ltt tråg for d agen 
mrd tenbröclsdrg hann ma n med a t t ba ka. och i tre daga r ku nclr man hå lla på . Or t 

ble\· tre spett ur \·a rje fullt tenbröclstråg. H ade ma n surdeg, fick man bruka degen i 

tre omgångar, och det \·ar a rbetsamt. U ngarna fi ck va ra med i tenbröclsba ke t. Dr' 

skulle sä tta bort på j äsbrädena med bröclsku ttan . Sätta in och ta ut ur ugnen \·ar 

morans a rbete, \·ä rmen \·a r hon rädd om . . 'vl oran bakade ut a lla ämnen och pickade 

brödet och sa till ungarna a tt bära tillj äsbräclena . Det \·a r hun1clgörat a tt se efter att 
det va r g rädda t, men elen ä ld sta i ba rnkullen eller någon piga kunde få \·ara 

ugnsOicka . H on skul le g lutta på ugnsluckan och se efte r, om det \·a r gräddat och då 
säga till mora n. UgnsOickan tog inte ut sjiih-, det gjorde moran med bröd spaden. Det 

\·a r hennes redskap , den skö tte inga andra. Seda n fick ugnsOickan ta t\·å kakor på \·ar 

a rm och bära ikring. På tcnbrödet behö\·cle man ba ra se, om det \·a r brunt i bo tten, 

så var d et fä rdig t. Det färdiggräddade tenbrödet fi ck unga rna bära ikring Ö\-cral lt, 

dä r det fanns pla ts . Det skulle ligga och to rka och stagga , innan man satte upp d et på 
häveln samma dag. Fyra spett tenbröd minst skulle det \·ara i storbaket, och ett spnt 

va r tre a lna r lå ngt. Anda till å tta brödspett tenbröd kunde sit ta i taket och torka på 
en gång. K akorna skulle sitta så tä tt a tt de inte kroknade, och så skulle de t eldas i 
köket, så a tt de to rkade forta re och inte miiglacle. \1oran 'il lr annars gii rna g rilla ut 
spett brödet, så att d et \·a rt många spett i taket, sånt brukade fruntimren skryta med. 

T enbrödska korna skulle \·a ra ra ka i ryggen , sa man. Om någon mora had e fuska t 
med uppsä ttningen av tcnbröclet på spetten, så fick hon höra . all hon hade ba kat 
krokigt briid och glöm t a tt riita ut n ·ggcn på ka korn;1. 
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I å tta d aga r ung-cfär fi ck tcnbrödct sitta i ta ket och torka. Sed an skulle d et tas ner 

och läggas i stora lå ren i boden med både lock och lås for , så a tt varken tj yvar ell er 

rå tte r kom dit. Man tog ner hä\·e ln försiktig t och bar ut den i boden och stä llde d en, 

så att ma n inte krossad e nån kaka . Så plockade man ner varv for varv i lå ren. 
K a korna mås te stå på kant , så a tt det va rt luft mellan och inte möglade. Lå ren var 

ha lvannan a ln djup och ma n fi ck rum med fyra va rv upp till locket. Det var 

bakförrådet fo r ha lva å ret, så d et va r man noga med. Andra bak var ba ra småbak, 

utom häs tbröds ba ken, som man s tä llde till med före vårbruket och före höstplöjning
en. M en till häs tbröd va r det inte så noga med bakning och j äsning. Baka tenbröd 

va r det \'ä rsta göra bondmora n hade. Det bö1j ade fyra på morron och kunde vara till 

å tta på h ä ll en trr d aga r å rad . och ugnen skulle eldas upp tre gånger \·a rj e dag. 

>lä r man hade få tt upp sista spettet i ta ket och hängt upp sista kakorn a på kväll en 

trcd_je d agen. sa tte man i gå ng brödd ansen. Då va r pigorn a och ungarna glada , a tt d e 

had e sluta t. :\1an tog i ring a llihop och d ansade kring bord et, som skulle stå mitt på 
goh-et nä r ma n bakad e storba k. Man dansad e fem. sex \·a n-. Va r d et nä ra _jul , s jöng 

man juh'iso r. Brödda nsen da nsade ma n i a ll a hus. Det var fes t a tt ma n hade sluta t 

ba ka. 

- :\iu ha r \·i bröd. så a tt d et \·a ra r till pings t eller midsomma r, kunde mor säga . 
Det \·a r må nga sorters ka kor och limpor och bullar. Bullen \·a r rund och limpan 

\·a r lå ng. men limpbulkn kund e so mliga baka rund , andra a \·lång. Limpbull a rna \·a r 

runda och bl anka som ga ml a bonds ka lla r med Oint oppi ska llen, och clrt va r \·ört i 

degen . sä rskilt till _jul nä r ma n bakade både \'Örtbull a r och limpbull a r med \'Ört i. 

\1.jukka kan \·ar elen mjuka rågbröclska kan , som hade sa mm a fo rm som en ten bröds
ka ka men tj ockare. ungefär tumstj ock. Drä nga rna fi ck inte ä ta mjukkaka , for då 

g ick det for mycket sm'Cl å t. \1 an ska r upp till de gamla ba ra . Mjukka kan grädd ad e 

man på ä riln direkt. Det , -a r hå l i elen , men inte fo r a tt den skull e hä nga på spett utan 

for a tt g rädd as fo rta re och inte få skorpa . 
Ki stebröd \·a r tj ocka råglimpor med kryddor i som förva rad es i en kista stor som 

ett stort ma tsäcksskrin . M an kunde ta en ga mm al koffert. Kistan g rävdes ner i 

rågbingen på andra botten i boden. Anna rs hade ma n en brödkittel, den va r sä kras t 
om ma n inte \·ill e a tt rå ttorn a skull e komma i brödet och äta och skita . Brödkittel av 
koppa r fa nns i n ir gå rd . Den so m inte had e brödki ttel ansågs fattig. H an fi ck ä ta 

rå ttskit , sa ma n, och de t \ 'a r inte ra rt. En brödkittel kos tade 75 kronor på ma rkn an , 
utan lock. Ett sådant gjorde man sj ä h · av trä . Kis tebröd bakade man vid jul och la 
ner tio , toh- stycken och fyllde mellanrummen med säd. Då möglade det inte. Mor 

såg efter, a tt inte rå tterna had e tagit hå l. De t va r goda limpor, fo r d e hade legat i gott 
fo n ·a r i säden. Där \·a r midsomm arkaka n och påskkaka n och a lla limpor som skulle 

spa ras länge. Den so m låg på botten i brödki sta n sma kade bäs t, sa man, och det va r 

midso mm a rka kan . 

Julkakan eller den sto ra limpbullcn , som skulle sparas till påsk och grävas ner i 
säsbingen dagen fö re j ul a fton, togs fram påskd agen , och då kristn ad e man om d en 
till pås kkaka. Tre sådana kakor kund e mor ba ka . H on gjo rd e tre mä rken på ka ka n, 

kru sade ut cl r n med boclnyc kl' ln . Vi ska s t ~impl a _julkakan . sa mor, och så tröck hon 
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ner bodnyckeln på tre stä llen. !'vlcningen \·a r, a tt d et skull e \·a ra lås for läd ersäcken. 

som man sa. Ingen fi ck gå och röra kakorna . sen de gräns ner i säslå rn . .Julka kan 

bakad es av samsikta t rågmjöl. 

H äs ten skulle ha en vårkaka, som \·ar lite finare ä n vanligt hästbröd och a\· 
sammanmalcn råg. Den s tämplades också med bodnyckeln , fyra stä mplar, och så 

lades elen ner i lå ren tillsammans med _jul ka korna . Första dan häs ten \·ar ute och 

ha rvade till sådden skulle han ha en !järndel, sedan likadant fyra dagar å rad. \Ian 

skulle ha en tjock vårkaka till häs ten , så at t ha n fi ck mä rg i benen. 

- Du har stilla t då lig t, så hästen ha r ingen mä rg i benen, sa man till en bonde, 

som hade mager häs t. Vå rkakan skulle det vara lite kli i, annars ble\" elen fo r hå rd . 
M or gjorde tre, fyra vå rkakor. Om de inte grävdes ner i säsbingen , kunde de läggas i 

brödkitteln som stod i bod en. Det \·ar runda kakor , som hon stämplad e ett kors på 

med boclnyckcln. H äs ten blev sta rka re, sen han hade !att ä ta upp korset. :\fu ä r det 

vår, nu ska du la en bit \·årbröd och lycka till , så d u inte blir sj uk, sa man till häs ten . 
Eller: Här har du en bi t vårkaka, så du !ar ä ta hälsa! Det ble\· fy ra bitar m· \ å rkaka n , 

så var den stä mplad. 

Till d e stora kalasen bakade man särskilda råglimpor, som kallades kusar. Bröl

lopskusen var hög och rund och stor som en kopparbunke. Både julkusen och 

bröllopskusen mä rkte man med tre hack med brödpicken , men kusar som bakades 
till begravning mä rkte man inte, och ma n kallade den ba ra for kuse. Särskilt i 

bröllopskusarna hade man lite mer krydda ä n \ 'anligt och sira p . 
Om hösta rna nä r det \·ar gott om lingon, bakade mor lingonlimpa . H on blandade 

hela, råa lingon i d egen och så lite socker. De lingon som gick sönder, fick gå sönder 
och de som , ·a r hela, fi ck \·a ra det. Lingonlimpa hörde till lingontiden. Bara niir cl rt 
var ont om råg eller d ålig t skörda t, bakad e mor kornbullar. De \"a r tre tum tjocka , 

som limpbullar. V arma och färska var d e god a, så ma n tog stora stycken , men kalla 

var d e tvära som ä rtpalt. 

V ete \ a r ba ra hä \·d bröd. Vctliriiclkakan kom fra m nä r d et \·a r hä, ·cl och friim
mandc, a nna rs fi ck ma n inte se något a\· d en. HiiH lbullen ,·a r rn fin \Ttliullc. som 

mor inte tog fram anna t ä n till söndagar och fi·iimmancle. Hon fci rYa rack elen högst 

uppe i skåpet. Det var en lå ngbulle, fas t li te fina re ä n , ·anlig långbull e till skorpor, 
och den smakade bä ttre. H ävdbulle bakad e mor varj e lördag. Man fi ck en ski\·a a\· 

den på sönclagsmorron. 

Förningskaka va r en fina re vctbullc som en lå ngbulle i storlek, som man hade med 

sig på bröllop och begravning . Det \·ar nästgranna r, som vil le hjälpa \·ara nn och 
liksom böt ihop med varann på d et viset. M en nä r man gick i gåla hos varann och 
drack kaffe, tog ma n med sig en fo rningsbullc, som var en \·anlig slä t och okryddad 

långbulle. Skulle man ha kaffeka las på ett avsluta t köp , g jorde mor en skå lningska ka. 

Det var en vetbröclkaka som \·ar som en lå ngbulle fast lite mer kryddad . Sötbröclska
ka bakade mor for a tt ha till hävdkaffc, nä r ma n kom hem från kyrkan . Det \·a r som 

kyrkkaffe, men man drack det var och en hemma hos sig. 
Mor gjorde kusingar, små runda \"Ctbullar ungefär som \·anliga skorpbullar, fast 

av fina re deg. Den tyckte vi ba rnungar om, nä r den var färsk och god. H on kunde ha 
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den till skorpbulle också, förstås. M en annars bakad e hon mest långbulla r -

\'C tlängder som man säger nu - till skorpor och kaffedopp. De gräddades på 

skorpplå ten, som skjutsades in på ä riln och inte var bredare ä n ugnsgiman. Till 

skorpdegen skulle det a lltid vara rå mjölk, men inte av första dagens rå mjölk som kon 
mjölkade, för den ville man ha till ostkalas, den ys tade sig bäst. Man gjorde 

skivskorpor och rundskorpor av enkom skorpbullar. Rundskorporna bjöd man 

främmande på och skivskorporna å t man i vardagslag, utom kryddskorpor som a lltid 
g jordes a \· vetlängder. En gumma som inte bjöd på skorpor ,·ar lat, fo r skorpor hör

de till kaffekalase t. D et n tr mna a rbete än a tt skä ra en vetbullsskiva . Skorpan hon 

var högaktad. 

Det var vå tå r 1877. Rågen grodde på ro t, så att d et var som en få ll i axen. Det var 

helt grönt med brodd i axen. Det här blir inte nå annat än malt, sa far. Vi fick äta 
henigt bröd. Mjöl av grodder råg vill inte j äsa upp utan det blir degpalt, och nä r man 

grädda r blir d et blåhen. Om man hade, kunde ma n blanda ogrott vetmjöl i grodd 

råg, då vart det inte henig t. Vctmjölet ä rgar upp rågen , sa ma n, Det p iggar upp 

rågen. Brödet grynade av sig och gick a tt ä ta , annars var det som a tt ä ta tegel. För 
det mesta hade man bara kornmjöl a tt blanda i rågen när d et var vå tå r och mycket 

grott. Det var för att hå lla ihop kakorna bä ttre och för a tt det inte skulle bli ba ra pa lt 

och ben , som ingen rådde på a tt ä ta. Man fick slå sönder brödet med ha mma rn och 
lägga det i blöt. 

- Du baka r bröd, kä ring, så man mås te ta hammare och slå sönder det med , sa en 
bonde. 

- Kör in rågen , innan han bli r grodd , sa moran , så slipper du ha hammare att slå 
sönder brödet med. 

Deg av grodder råg söttmar först och sen blöttnar den , och i ugnen blir de t hen. Är 
det bra mjöl blir brödet griss t, det blir mört och storpipig t för att det jäst upp bra. 

Sådant som det bli r ben av, flyter ut å t ka nterna på kakan , när m an kavlar ut degen. 

Det kallade mor henbrödkakssidan. Den kunde hon ta bort ibland och kasta i 

grisämbaret, innan hon gräddade brödet. Om man ville, kunde ma n baka om 

blåhen. Man slog sönder henbita rna i mortel och knuggad c så a tt det vart benmjöl 

a \· d et. Det blev näs tan som sammanmalct igen. M en man måste vara fö rsiktig vid 
bakningen. Brödet fick inte stå inne för lä nge i ugnen , för då torkade det ihop och d en 
goda smaken och lukten var borta. Det var som a tt äta trä , sa man. Då var till och 

med blå hen bättre i smaken, men det \'ar synd om fo lk med d åliga tänder. Tandlösa 
gubbar och gummor kunde ba ra äta hyvla t bröd. Våtåret 1877 fick vi bara benigt 

bröd, och j ag minns att mor tog fra m brödhyveln. 
Hästbröd var lika nödvändigt a tt ha i en bondgå rd som a tt ha bröd å t sig själv. For 

man till stan frå n Alunda, skulle man ha fyra kakor med sig som man stillade upp. 
Första kvarten var vid Skoby, nästa vid Lå ngbacken före H ov - dä r hade häs tarna 

pissbacke - och sedan vid Storsten i Rasbo. Sista kvarten var vid H ovgårdsbacken , 
där var piss backe igen. Sen fick häs ta rna inget förrä n på torget i Uppsala. K örde 

man i åkern, hängde man häs tbrödkakan över lokänd an på högra hästen. Nä r d et 
vart kaffedags, fick häs tarna var sin ha lva av kakan. 
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V id s torbaken g jord e man a lltid l'n hi1s tbrödd cg och en tl'nbrödd l'g . \I an griidda

d r en ä ril häs tbröd fo rs t så fo rt brasa n 1·a r fä rdig i ugnen . Df' t \'a r som mel lansti ck i 

a rbetet a tt grädd a häs tbröd , och det var inte så noga med det. H äs tbröd skulle a ldrig 

j äsas. Då fi ck pigorna och unga rna 1·a ra med och kl add a, anna t bröd fi ck d e inte 1·a ra 
med på . H äs tbröd ba kade man a1· grovt kornmjöl och halTC med såda rna i. Man 

kunde dryga ut degen med linknopp som inte va r urtröskad . Såd arn a i kornmj öle t 

va r lika vassa som tis tel, och d å å t drä nga rna inte gä rna upp bröd et. Rågen 1·a r 

dyra re ä n korn , dä rfö r tog man korn ti ll häs tbröd och råg till fo lkbröd . M an sa ltade 
också starkt i hästbröd för a tt inte drä nga rn a skul le tycka om det. Va nlig t folkbröd , 

som had e to rkat for mycket och 1·a r för ska rpt , kunde ma n också ge hä sta rna. Det 1·a r 

skro tbröd , torra eller mögliga bita r som ingen 1·ille ä ta . 

Nä r man hade bakat farskbröd , gick man till grannas med lite smakbröd. Den som 

inte ger smakbröd när ha n baka r, han få r sitta ensam och tugga tills han dör. Det ä r 
en sådan som inte ä r sa ms med någon utan ba ra säger: Sköt dej sj äh- och skit i andra . 

M an gick med en fin kaka av fin sikta t 1·etc och en limpbullc. Ma n letade upp den 

vackrcs ta kakan eller bu llen . M oran hade gärn a lite mer krydd or i smakbröd. 
Ungarn a var bortskä mda a tt få smakkaka , både grannas ungar och d e egna . H emm a 
i O van by kunde ba rnungarna till och med tigga och be: - Ma mma, få r j ag gå till 

gra nn as fö r d et luktar bröd ' 

Trampar du på brödbiten, få r du ä ta upp den sj ä l\ · och synden ta r dej , det fi ck j ag 
höra hemma, och mor kunde säga : - Trampa inte på brö, för då kommer man at t 

trampa huvut a1· dej , innan du dör. Du ska 1·ara rädd om gusslånct och inte tra mpa 

på det, för det kan komma elen d ag, d å du inte har en bit bröd a tt trampa på . Det 1 a r 

skam a tt tappa bröd på goll'et, nä r man sa lt vid borde t. M an skul le hålla sig ö1·er 
bordet, så a tt inge t fö ll på golve t. 

Gud ske lov a tt vi har rågen inne, så a tt l' i har brödföd an fö r 1·intern , sa fa r. Det 
va r a tt häd a Gud a tt säga gussjelov. Gud ske lov att 1·i ha r bröd och a tt 1·i få r ä ta oss 

mä tta , fi ck vi säga . 
Rågen va r bondens egentliga föda . K orn et, det fas tn a r i ha lsen, det har fö r långa 

fenna r. K orn et an\'ä ncl cs bara till gryn och grisa r. M an ska hä1·cl a brödkaka n precis 

som helgdagen, 1·a r a llmänt ta lesätt. T ra mpa r du på rågaxcn, så trampar du på 
brödkakan. Det va r a tt lä ra unga r hä1·d a tt lä ra dem a kta rågbandcn. H å ll a rågen i 

hävd , det va r som a tt hå lla den helig. O ch det \' a r synd a tt göra gå tor, om det ma n 
skull e äta . Då fi ck man d et stra ffet. a tt man skulle s1·iilta ih jä l. :vla n fi ck inte göra 
någo t stä1· om bröd. 

- J ag ska baka bröd i Guds na mn , så 1·i slipper s1·ä lta , sa mor nä r hon höll på a tt 
bruka ihop degen 1·id bakbordet. 

- Kä ra mor, ka n j ag få en bit bröd i Guds na mn , bad tigga rn när han kom in i 
köket. 

Rä tsidan på brödet skulle ligga uppå t, d et såg 1·ackcrt ut. Det 1·ar 01·å ligt och såg 
ovå ligt ut a tt lägga upp brödet al' ig t. M an 1·ä rclcrade inte brödet, om ma n kas tade 

fram det hur som helst. Det 1·a r a ll hylla den onde a t t lägga brödet a1· ig t. Det ska 

va ra helgd å t brödkorgen. 
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Några ordförklaringar 
björklättja: bjö rksm· tappad ur bjö rksta mmar under sarningstidcn på' å ren; 
backrakare: backstugusitta re; 
hyra: pyra (om eld); 
dyngmockan: utkörning och nedplöjning a\· gödseln strax fcire midsommaren , ofta som gemen-

skapsarbete i ett bya lag i äldre tid ; 
femte: borst på sädesax, t. ex. komfenne (pl fennar ); 
grilla upp I. ut: traYa upp 1. breda ut gles t 1. med mellanrum; 
v isst: mön (om bröd ). eg. gk st 1. med mellanrum: 
gima: öppning till en bakugn 1. s jä h-a _jiirnramcn kring 11g11.rgluggm ; 
höann: höbärgnings tid ; 
kara 11/: raka ut ( t. ex. med ugnskara ); 
knugga: gnugga; 
ringla: bröd i fo rm a,· kringla 1. deg band fastgräddat som utsmyckn ing på större bröd; 
skmjJbröd: torrt spisbröd; 
skålningskaka: kaka som bakades sä rski lt for det tillfallc då ett köp skul le a ,·slutas med köpskå l; 

slagga: stadga sig. hå rdna; 
tmbröd: spisbröd i form a \· hå lkakor som triiddes på en ten (sa mma som hävd 1 . .rp1'/I. d,·s. smal 

s tång il\' trä) och hängdes upp for torkning på kronstängerna i köksta kct; 
ugnskara: ugnsraka; 
ä1ga upp (hå rt g) : pigga upp, bättra på; 
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