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1. Har en båret hjem vatn med vassåk og to bøtter? Hvilket navn har vassåket (vass-sele,
børtre)? Bruktes en type som hviler på begge skuldrer med utholdet åpning for halsen midt på
åket, eller en mer rett type som hviler på skrå over den ene skulder slik at en holder den ene
bøtte i en hånd litt foran kroppen og den andre i den andre hånd litt bakenfor kroppen, eller en
type hvor en rem er festet i begge ender av stanga? Remmen hviler over nakken, mens stanga
kommer foran brystet eller magen på den som bærer? Har en brukt tau eller vidjer og
trekroker eller jernlenke og jernkroker? Navn på de enkelte delene. Kan tidspunktet fastslåes
da en sluttet å bære vatn i trebøtter?
2. Har en hentet vatn i et lagget kar med to ører som en stakk en stang gjennom og som to
måtte bære på skuldrene? Hva kaltes stanga (såstong) og hvordan var den laget (f. eks. med en
tverr-stang som ble stukket gjennom ørene på karet), og hva kaltes de enkelte delene? Hva
kaltes karet (vass-så, vass-sår)? Hvor stort var karet? Hvordan øste en vatn i karet? Har en
brukt noe for å forhindre skvulping når en bar vatn med vass-åk eller så-stong (f. eks. en
treskive som flyter på vatnet)? Er metoden å bære i en stang brukt på andre områder, f. eks.
når en bar inn melka fra fjøset eller melkeplassen?
3. Har en brukt å sette vasskaret på en ski og skyve det foran seg om vinteren? Hva kaltes skia
og hvordan var den laget?
4. Hvem bar eller bærer vatn: kona, mannen, barna, kvinnelige eller mannlige tjenere?
5. Er dette metoder som brukes ennå, eller er det noe folk bare husker eller har hørt snakk
om? Er det bare brukt på små bruk og husmannsplasser, eller også på vanlige gårder?
6. Har en brukt andre måter, f. eks. kjøring på slede eller vogn?
7. Det er ønskelig å få opplysning om hvordan forholdet er i bygda i dag stort sett. Er det i
stor utstrekning innlagt vannspring i fjøs og kjøkken, eller må vannet hentes med hest eller
bæring?
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