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TRESKING II
I
1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok
omsyn til, t. d. om kjølden var komen?
Er det kjent at dei var uviljuge til å vera dei første som tok til, og kva var i tilfelle grunnen til
det?

2. Var det vanleg at dei tidlig på hausten (før haustflaumen) treskte noko av kornet slik at dei
fekk nok mjøl til haustbaksten, og så venta med resten til dei var ferdige med baking, slakting
og anna haustarbeid?
3. Er det kjent at nokon har treskt beint ”frå åkeren”? Var det i tilfelle serlege grunnar for
dette?

4. Er det forteljingar om at dei t. d. i naudår berre skar aksa av på åkeren, og korleis treskte
dei då?
(Til dømes ved å ha aksa oppi eit kjerald og rota rundt i det med ein spade, ei klubbe, ein
kjepp e. likn.).

5. Var det nokon viss dag eller viss tid på året då dei helst skulle vera ferdig med treskinga, t.
d. til jul, til Lofot- eller sildefisket byrja, eller slik at kornet var maleferdig når vårflaumen tok
til o. l.
Er det kjent at dei sette eit eller anna, t. d. gamalostholken, pålag midt i kornstaden når dei
ladde, og så hadde det til mål at dei skulle ha treskt den fri t. d. til jul?

6. Er det kjent at grannane gjorde fantestykke med den som utan serleg grunn ikkje var ferdig
med treskinga i rett tid? Kva gjorde dei i tilfelle, og kva kalla ein det?
7. Den som ikkje hadde treskt opp til rett tid, fekk seg sume stader ei ”låvekjerring” som vart
laga til og sett på låven ein stad. Det kunne òg vera ein ”løkatt” eller ein ”løkall”
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som var laga av halm. Kjenner De dette eller noko liknande? (Kfr. Sp. 55)
8. Fekk treskjaren ”låvaskål” eller anna gåve om han hadde vorte ferdig med treskinga i rett
tid? Når fekk han den i tilfelle?
9. Når på dagen tok dei til med treskinga?
10. Hadde dei noko namn på dette tidspunktet (treskjeotta)?
11. Treskte dei heile dagen eller berre om morgonen og evt. kvelden?
12. Dersom dei treskte heile dagen, kor mange økter hadde dei då, kor lange var kvar av desse
øktene og kva heitte dei?
13. Når på dagen slutta dei dersom dei treskte berre om morgonen?
14. Når på dagen tok dei til og når slutta dei dersom dei treskte om kvelden og ikkje om
dagen?
15. Kva slag ljosgreie hadde dei når dei treskte medan det var mørkt; om kvelden og ikkje om
dagen?
16. Dersom dei nytta tyristikke, korleis var den då fest? Mange stader, kan hende serleg på
Austlandet, hadde dei ein peis som dei la tyristikka i. Er dette kjent frå Dykkar bygd? Korleis
var i tilfelle denne peisen laga og kvar stod den? Var det ulikt med dette på store og mindre
gardar?
17. Var det mannfolka eller kvinnfolka som treskte?
18. Kva kalla ein dei som treskte (treskjar, låvemann, -kar, barningskar)? Brukte dei same
nemninga om ei kvinne som treskte?
19. Dersom det var kvinnfolka som treskte, kven var det då av dei som gjorde det, husmora,
døtrene, tausa, husmannskona (-er) eller andre?
20. Dersom det var mannfolka som treskte, kven var det då som gjorde det, husbonden,
sønene på garden, drengen (-ene), husmannen (-menn) eller leigekarar? Var det i så måte
skilnad på større og mindre gardar?
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21. Dersom husmannen eller andre frå husmannsstova treskte, var dette då pliktarbeid som var
skriftfest i husmannskontrakta eller var det arbeid som var gjort for betaling?

22. Var det i tilfelle betaling i samsvar med husmannsdagløna, eller var det serleg lønssystem
for dette arbeidet og korleis var då det?

23. Treskte husmennene på eigen kost eller på husbondens?
Dersom dei treskte på eigen kost, var det då visse dagar han likevel skulle ha anten kosten
eller eit (fleire) måltid mat? Kva for (eit) mål var det i tilfelle, og kva dagar galdt det (dei
dagane då dei reinska og kasta kornet)?

24. Var det lage ved tresking, og kor stort var i tilfelle det? Kven var det som treskte på lage?

25. Hadde dei noko mål på kor mykje ein dugande treskjar skule treskja på ein dag?

26. Var det vanleg at dei i veggen eller ein annan stad skar merke for kor mange tunner dei
hadde treskt for året?
Skar dei skorer for kvar tunne, eller skar dei inn det samla talet?

27. Dersom det var leigefolk som treskte, var det då bygdefolk og i tilfelle kva slag folk, eller

28. var det folk frå andre bygder? Kva bygder kom dei i tilfelle frå?

29. Kan De seia så nokolunde kor mange som kom kvart år?

30. Var det dei same som kom kvart år, eller skifte det?
Kva slag folk var det som kom frå andre bygder?
31. Kom dei etter avtale eller ”på vona”?

32. Dersom dei ikkje kom etter avtale, gjekk dei då kring i bygdene og spurde etter arbeid,
eller var det visse tider og stader der begge partar møttest, og når og kvar var i tilfelle dette?

33. Tok dei anna arbeid dersom dei ikkje fekk tresking?
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34. Var det vanleg at folk frå Dykkar bygd drog til andre bygder på tresking? Kva bygder
drog dei til, kva slag folk var det som drog, når kom dei att og kva slag løn fekk dei?

35. Vart leigetreskinga gjort på dagløn eller på akkord?

36. Kor stor var i tilfelle dagløna? Vi vil gjerne at lønsoppgåver skal vera tidfeste, på ti-året
eller så.

37. Dersom leigetreskinga vart gjort på akkord, rekna dei då løna ut etter kor mange band dei
hadde treskja (trevar, stabbe e.a.), eller kor mange tunner korn dei hadde treskja?

38. Rekna dei akkordløna i pengar eller in natura?

39. Dersom det har vore eit skifte i så måte, når gjekk då det for seg?

40. Kor store var i tilfelle akkordsatsane i pengar? Jfr. sp. 36.

41. Dersom løna var in natura, kva varer fekk då treskjaren (halm, korn e.a.)? Kor mykje fekk
han? Kjenner De til at treskjaren i løn skulle ha det kornet som kom oppi treskorne hans
medan han treskte?

42. Fekk treskjaren kosten eller heldt han den sjølv? Kjenner De til at treskjaren skulle få eit
måltid mat på låven ved 15-tida? Kva slag mat var det (eit par kaker med rjome på) og kva
kalla dei det målet (nonsbisk, kvesse)?

43. Kor mykje skulle treskjaren gjera for løna (treskja, reinska og bera på bua)?

44. Var desse treskjarane med i kveldseta, og var det noko visst arbeid dei skulle gjera då?

II
45. Var det visse seremoniar den dagen dei tok til med treskinga og korleis var i tilfelle desse?
Det er kjent at dei sume stader gjekk over låven med eld og stål.

46. Skulle dei helst treskja på veksande måne? Flo sjø? I kaldver?
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47. Er skikken med ”låvevisa” (”flyglevisa”, ”tustavisa”) kjent i Dykkar bygd?
Korleis var i tilfelle skikken; vart alle som kom inn på låven, spurt om dei ville høyre visa, var
det berre visse personar (og i tilfelle kven), budeie om ho hadde trødd ned dråsen, eller
personar som kom til ei viss tid, t. d. medan dei heldt på med siste laget i loa (staden)?
Korleis gjekk det for seg når vedkomande ”fekk høyra låvevisa” (dei la tusten kring nakken
hans og klemde til så han skreik)?
Kjenner De til om dei spurde borna om dei ville låna hønsa til Vår Herre (eller eit anna
ordlag) og så gjorde som ovanfor om dei svara ja? (Jfr. eller sp. 7)
48. Sume stader hadde dei ein liknande skikk som dei kalla ”å ta i tusta”; det var serleg
gjentene dette gjekk ut over. Treskjaren gjekk ut på tunet (ofte når han var ferdig med
treskinga) og fanga ei av gjentene med tusten, drog henne inn på låven og klemte henne kring
livet eller over hoftene med tusten til ho gåve ”tustaløn” (ein kyss) eller lova å gjera det.
Kjenner De denne skikken? (Jfr. sp. 52)

49. Er det kjent at dei slo ein kross i dråsen med handvolen eller skar (teikna med kritt e.a.)
ein kross på veggen over den, og når gjorde dei det (når dei slutta treskinga for dagen)?
Vart dette gjort med kornet og, og i tilfelle når?
Sa dei noko medan dei gjorde dette?

50. Er det kjent at dei gøymde eit eple, ein ost eller anna i dråsen? Var det siste dråsen dei
gjorde dette med?
Var det treskjarane som skulle ha epla eller oste (finna dei)?

51. Mange stader var det skikk at treskjaren eller treskjarane skulle ha ein serleg rett eller eit
serleg måltid mat når dei var komne ned til det nedste laget i loa (støa) eller var ferdig med
treskinga.
Er dette kjent får Dykkar bygd?
Kva slag mat eller rett var det, og kva kalla dei den (støkling, låvakling, stødebeten,
stødemylje, kjøtsodd)? Fekk dei den inne, eller vart den boren ut på låven til dei, og kven var
det i tilfelle som bar den ut?
Var det serlege ordlag eller seremoniar som vart nytta ved det høvet?
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52. Er det kjent at treskjaren, når han var komen til nedste laget i loa, skulle freista setja
budeia eller tausa ”på støstein”? Korleis vart dette gjort (heisa henne opp under taket, binda
henne til låvedøra, binda hendene hennar på ryggen, setja henne til skrevs over låvebrikjet
e.a.)? Skulle han i tilfelle binda med halm? Kunne ho fri seg på nokon måte, t.d. ved å gi
treskjaren eit par sokkeband? Feste treskjaren desse i hatten sin? Var det berre dei ugifte som
sette og kunne verta sett på støstein?

53. Er det kjent at dei trudde dei kunne missa kornlukka dersom det kom nokon framand
medan dei treskte nedste laget (støa)?

54. Er det kjent andre skikkar i samband med neste laget i loa? (Om løkatt, løkall, o. l., sjå dei
neste sp.).

55. Var det i Dykkar bygd snakk om at løkatten, løkallen, stødkallen, stødkjerringa, stødkøysa
eller eit anna liknande vesen var i dei siste banda?
Kva heitte dette vesenet i tilfelle?

56. Var det visse skikkar i samband med dette, og korleis var dei i tilfelle?
Mange stader tala dei om å ”treskja ut katten” (evt. kallen) når dei var komne til dei aller siste
banda. Sume stader treskte dei laus på desse banda så hardt dei kunne. Andre stader hadde dei
laga til ein figur av halm som dei kom stikkande fram med under stor jubel. Når dei var
ferdige med treskinga, sa dei at katten eller kallen var reist til ein annan namngjeven
grannegard der dei ikkje var ferdig med treskinga. Dersom nokon av grannane ikkje var ferdig
med treskinga til den tid dei burde vera det, kunne ein eller fleire av grannane laga ein
”løkall” av halm og hengja op ein stad på garden hans. Jfr. og sp. 6.
Dersom noko av dette eller noko liknande er kjent frå Dykkar bygd, ville vi svært gjerne at De
skulle fortelja om det så utførleg som De kan.
Det vert òg fortalt sume stader, at borna, når dei kom på låven vart spurt om dei ville sjå
løkatten. Dersom dei svara ja, fekk dei tusten kring nakken, og treskjaren klemde til så dei
skreik. Då hadde dei sett han. (Sjå sp. 47.) Var borna redd løkatten?
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57. Var det vanleg at dei siste eller dei to siste banda vart tatt av til juleband? Hadde dei noko
sers namn på dei (stødeband)? Kunne husmannen eller andre som ikkje hadde korn, få
juleband av husbonden eller ein annan bonde?

58. I fleire bygder var det skikk at den første kvinna som kom i huset eller på låven etter at dei
hadde tatt til å treskja over nyår, ho vart låvekjerringa til treskjaren. (Jfr. sp. 7). Dersom det
var ei kvinne som treskte, kunne ho få seg ein låvekall på same måten. Kjenner De denne
skikken? Kva kalla dei i tilfelle vedkommande (låvekjerring, låvefrue, låvedompe,
treskjebresje)? Dersom det var fleire treskjarar på låven, vart det då rekna med fleire
låvekjerringar (ei til kvar treskjar)? Kven skulle då ha den første (den eldste treskjaren,
husbonden)? Skulle vedkommande koma inn i stova, kjøkkenet eller på låven? Var det slik at
vedkommande ikkje måtte ha vore på garden mellom julafta og nyår? Skulle ho (han) opp på
låven og slå nokre slag med tusten først? Hadde ho (han) visse plikter, t. d. å gi ei gåve, kva
kalla dei denne gåva, og kva var det dei gav? Var det stas med å verta låvekjerring eller
låvekall?

59. Kunne dei ta varsel av låvekjerringa for neste haust, og korleis gjorde dei det (var ho
tjukkfallen og stor, vart det god haust; var ho mager og lita, vart det dårleg)?

60. Lika dei det ikkje dersom det kom magre, vanføre eller uhamslege folk inn på låven
medan dei treskte? Korleis kunne ein berga seg mot vond verknad frå dei (sputte etter dei når
dei gjekk)?

61. Tok dei andre slag varsel under treskinga for neste hausten, t. d. ved å sjå om siste berja
vart full eller ikkje?

62. Var det skikk at dei sikra seg god haust ved å la det liggja att noko ukasta korn på låven
julaftan? Skulle det kornet vera treskt vesel julaftan?

63. Var det nokon serleg skikk med tistel og anna ugras som dei fann i kornbanda?
64. Kjenner De noko ”treskjemannsvise” frå Dykkar bygd, og korleis lyder den? Var det noko
rim eller regler i samband med treskinga?
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