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Att bryqqa dricka för eqen konsumtion är en myeket gammal och numera
flör Gntland alldeles speciell företeelse. Seden är så gott som för-
svunnen i Landet i övrigt, men på notland är den fortfarande ganska
allmän. Hur utb¡edd bryggningen idag är på On, hur brygqningen i all-
mänhet går till idag och hur den utiördes förr, vet vi-ãmeliertid all-
deles l'¡r lite om. Gdtlands Fornsal och Folklivsarkivet i Lund har där-
för gått samman i en undersökning om hembryggd dricka. Enliqt teleflon-
samtal har Ni haft vänliqhêten att förklara Er villig att hjä1pa nss
med undersÖkningen genom att svara på en frågelista. Det är denna fråqe-
lista vi härmed sänder Er.

Frågelistan kan kanske vid en första anblick se stor och avskräckande
ut, men vi tror ändå inte, att den skall kräva alltför lång tid att
besvara. Många av frågorna skall besvaras endast medttjat étler ttnejt.
Vid vissa av frågorna har vi angivit några mäjliga svar inom parentes.
Dessa har vi bara satt dit sam pn minneshjälp vid besvarandet av frågor-
trûr och de utgör inte på något sätt alla tänkbara alternativ.
De frågor., som b
i:ära några svåri
(l-ll) gä11er hu
tid. Vi är tacks
gifter här qä11e
heter vid besvar
i övrist (lC-ll)

erör Er egen erfarenhet av bryggning, bör inte inne-
gheter att besvara. Den första delen av dessa frågor
r Ni brygger idag, medan de övriqa (t4-t¡) gälIer äldre
amma, om Ni kan ange ungefär för vilken tid Era upp-
r (14.8). Vi är medvetna om att det kan uppstå svårig-
andet av de frågor, som gä1ter bryggnlngen i socknen
. Där Ni inte kan ge precisa svar ber vi Er därför att

kunskapen
Vi tackar

göra,en uppskattning. 0m det skul1e uppstå tveksamhet vid besvarandet
av någon_fråga, står vi gärna ti11 tjänst med ytterllgare upplysninçar.
Ring i så fal1 Gotlands Fornsal (tel 1736D) ocñ tala med antikvarie
Anders Salomonsson.

Denna frågelista kommer att behandlas helt anCInvmt och endast ur veten-
skapliq synpunkt. Anonymiteten säkras genom att Ni inte skriver namn
på listan. Varje fråqelista förses i stäIlet med etffimmer. Detta
nummtrT finns också på en namnlista. Lltan namnlistan kan alltså inte
en frågelista spåras ti11 en viss uppgiftslämnare. Namnligtan förvalas
skild från fråqelistorna i Fornsalens va1v.

Undersökningens huvudsyfte är att tilI eftervärlden bevara
om en gammal sed" Därför är Er hjälp av mycket stort värde.
på förnand för Er medverkan.

Visby den 19 juni 1973
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HtrIVIBRYGGD }RICKA

llppgiftslämnarens yrke :

Föde1seår:

Hemsockenr sedan å.r

Födelsesocken:

Hushållets sammansättning (åtaer och kön för de olika familjened-
lenrmarna) a

Brygger l{i dricka året om, dvs, så att Ni alltid har
dricka hemma?

1

1 1 0m svaret är
d.ryck (t.ex.

ia, hur ofta brukar ltïi d.ricka det som måltid.s-
til1 varje måltid, tre gånger i veckan osv.)t

1 2. Om svaret är nej, hur många gånger o¡n året brukar Ni bryg-
ga?

1 ,1. Brygger Ni då till speciella helger eller fester?



2

1.4"

2,1

2

I så fall til1 vilka til1fäIlen (t.ex. til1 jul, påsk, nid-
sommarrrbrö11op, begravning, barnd.op, skörd, slåtter osv')t

Vilka i faroiljen brukar dricka hembryggd dricka (t.ex' alla,
enbart de vuxna, enbart de vuxna männen osv.)t

Vid vilken ål-der ungefär får barn i allmänhet börja dricka
henibryggd dricka?

Varför brygger Ni dricka (t.ex. det är godare än annan rnål-
tidsdricka, det blir billigare än att köpa måltidsdricka
osv.)?

4 Vem i familjen är det som har hand our bryggningen?

7)

5. Torkar Ni Er egen malt?

5.1 "
Om svaret är ja, anvând.er Ni säd. son Ni odlat själv tíll
malten?

5,2. Torkar Ni malt varje gång Ni brygger?

5,3, Om svaret är nej, hur många gånger om året torkar ni nalt?

0m Ni inte torkar malt til1 varje gång Ni bryggerr torkar Ni
den då vid någon bestämd tid på året?

5.4"
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5,5. Hur torkar Ni malten (i t<Otna etler på något annat sätt)?

I

).b.

5.7. I vilken byggnad på gården ligger Er kölna?

5.8 vilken sorts ved. använder Ni när Ni torkar säd till malt?

Om Ni har kö1na, beskriv d.ess uppbyggnad och utseende (t.ex,
en elfer två vånlngar, nät eller bräder med hål i att Làgga
säden på, namn på kölnans olika delar osv"). Rita gärna på
papperets baksídaI

5.9. Skall barken vara kvar på veden eller ej?

5.1O. Använder Ni kölnan til] något annat än att torka malt på?

5,11 . 0m svaret är ja, vad. använder Ni köInan till mer (t.ex. röka
korvrfläskrfisk osv. ) t
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6, 0m Ni id.ag inte torkar Er egen ma1t, var får Ni den d.å ifrån
(t,ex. köper d.en från bryggeriet, köper den av grannarr byter
d.en till Er av grannar osv,):,

6 0ro Ni idag inte torkar Er egen nalt, har Ni gjort det tidi-
gare?

6.2 När slutade Ni i så fall ned det och varför?

7. Berätta så utförligt som nöjligt om hur Ni brygger dricka
idag ( sädesslag, bIötläggning, svällning, groning, förtork-
ning, torkning i kölna, malning, b1ötIäggning, bryggning,
tillsatser t. ex. socker, jäst, honung osv. , l'agringr lag-
ríngstid. mn).Berätta också om de kär1 och redskapr som an-
vänd.s vid bryggning och on Ni använder haln, enris eller
något annat i rostbrunnen samt om vad alla redskap, arbets-
moment mm, kalLas vid bryggningen.

1
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B. lir.de kärl och redskap i\i nu använder vid bryggning gamta (i
så fall hur gamla) eller nyanskaffade?

8.1, 0n de är nya, i vilket rnaterial är de tillverkade?-

9. Hur nånga kilo spannmål går det åt tilt en normalbrygd?

9.1 llur många l-iter dricka brukar det bli?

Hur förvarar Ni det färdiga drickat (t.ex. i laggad ektunna,
i flaskor, i plastdunkar osv.)?

10.

10.1. Var förvarar Ni drickat (t"ex. i källaren, i skafferiet, i
kylskåpet, i något uthus osv.)?

1O.2. Vilken är den bästa förvaringstemperaturen?

11 ,. Srygger Ni d.ricka av olika styrka?

11 ,1 . Hur gör Ni för att få starkare respektive svagare dricka ( t
ex. den dricka som bryggs först är starkare, olika sädessla
större mángd jäst, större mängd. socker, längre lagring osv.

g

)
,
e
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11 "2 "
Brygger Ni starkare respektive svagare dricka vid speciella
tillfäl1en?

11 .J.

11.4" Har d.ricka av skiftande styrka olika benämning?

11 ,5, 0m svaret dr ja, vacl kall-as de olika sorterna (t.ex. ölrherr-
d ri cka, trö skd"ri cka o sv . ) t

12. Vem har lärt Er brygga?

13" Känner Ni till några särskilda bruk eller tal-esätt i sarnband

ned bryggning (t.e*. att det är tämpligt el-fer olämpligt att
börja brygga vid en viss tid.punkt osv. eller att man måste
iaktta vissa saker för att lyckas med bryggningen?

Om svaret är ja, vid vilka tittfäI1en är detta
kare tilt jul, påsk, bröllop eller födelsed.agt
slåtter eller skörd)?

(t"ex. star-
svagare til1

';

11.1 , Föt jer Ni a så f¿r1l fortfarand.e d.essa rekommend.ationer?
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14, Bryggd.e man d.ricka i Ert hem förr?

14.1" Gick det då till på något annat sätt att brygga?

14.2. On svaret är ja, hur skiljer sig d.agens bryggning från äId.re
tiders? Ni som numera inte brygger d.ricka, vill Ni här be-
skriva hur det gick tiIl då Ni bryggde förr?
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14.1¿ Har bryggning tidigare ansetts som mans- eller kvinnogöra?

14"4" Ifråga om att brygga dricka av olika styrka (se fråga 11

11 "5 ") , var d"et annorl"unda f örr?

14.5. Hur gjordes det i så fatl förr och vad kallades det?

14,6" Användes kö1nan förr tilt annat än att torka malt på?-

14.7. 0m svaret är ja, tiùl vad dnvändes den d.å?

14,8" För ungefär vilken tid. gä1.ler Era svar på ftäga 1tl 14.7 "?

1r. Brygger Ni mjöd (med honung)?

15.1 " Om svaret är jae hur ofta brygger Ni mjöd?

15.2" Hur går det till att brygga mjöd?
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15.1, 0m svaret är nej, lnar Ni tidigare bryggt mjöd?

15,4. När slutade Ni i så fal1 med det och varför?

15"5. Vet Ni om det finns någon annan i socknen som brygger mjöd?

15.6. I så falI, hur många?

15.7 , Gör Ni någon annan form av egen dricka (t"ex" enbärsdricka,
lingondricka mm")?

15.8. T så fall vad?

16. Hur många hushåIl uppskattar Ni att det finns i socknen?

16,1. Hur många av dessa brygger dricka?

Hur många av dessa brygger d.ricka året omu dvs. så att d"e

alltid. har dricka hemma?
16.2.
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Hur nånga gånger orn året uppskattar Ni, att de, son inte all-
tid. har d.ricka, brygger i nedeltal?

16.4. Brygger de i aIlmânhet vid särskilda tillfâllen?

16.5. r

16.1.

1 6.6,

17.2"

18.

19,

såfa11när(t.ex.tit1ju1,påsk,mid.sommarosv")t-

Hur många av dem, som brygger dricka i socknen, torkar sin
egen malt?

16.7.

1',7 . Hur många av dem, som någon gång brygger dricka i socknen, á.r

under IJ âr?

17.1 , Gäl|er ungefär samma åldersfördelning oavsett om de torkar
sin egen malt eller inte?

Hur få,r de andra malt (t.ex.
grannar, får eller byter tiIl

köper från bryggeriet, köPer av
sig av grannar osv")t

0n så inte är fallett
torkar sin egen na1t,

hur många av dem, som brygger men inte
är under {\ är?

on enligt Er känneclom ingen i socknen brygger egen d.ricka,
när uppskattar Ni, att d.et bryggdes för sista gången i sock-
nen?

I hur många hushå11 i Er socken uppskattar lTi, att det brygg-
des dricka för 10 ãr sedan?

STORT TACK FöR HJJtIPENI


