
Tema: Livet på bruket 

Kapitel: Den viktiga skogen 

 

Frågor till handlingarna 

En skogvaktare hade till uppgift att vakta skogen, att se till att ingen högg ved 

eller jagade utan tillåtelse och att det arbete som skulle göras i skogen blev utfört 

i rätt tid.  

 

Försök att läsa i arkivhandlingen Skogvaktarens allmänna skyldigheter. Stilen 

och språket är svårt men kanske kan du förstå litegrann. Det står till exempel hur 

milan ska byggas och hur den ska se ut: ”formen i det närmaste är lika med en 

stympad kon.” 

 

1. Rita hur du tänker dig att kolmilan ser ut till formen. 

 

2.   Det står också hur stor milan ska vara: ”Ingen mila bör afmätas 

under 12 käppars storlek.” Hur långt är 12 käppar om 1 käpp=7 fot lång? (Räkna 

med att en fot är 0,3 meter). 

 

3. Under § 2 kan man läsa när på hösten som arbetet med kolning ska 

vara färdigt. När är det? 

 

4. Under § 7 står det att skogvaktaren ska ” Erindra kolare om dubble 

kolryssars användande för hvarje dragare då isväg är.” Vad kan det betyda?   

(En kolryss är en sorts släde som man fraktade träkolen i).  

 

5. Stig Hedmark berättar om hur en kolarkoja kunde byggas. Vad 

kunde kolarkojan täckas med? 

 



6. Vad berättar Stig Hedmark att kolaren bar med sig på natten? 

 

7. Vad åt Stig Hedmark för mat när han vaktade kolmilan? Vad var 

”Kaffepetter” för något? 

 

8. Författaren Dan Andersson skrev om kolarlivet. I boken 

Kolvaktarens visor finns bland annat denna dikt. Vad handlar den om? 

 

VISA VID KOLVAKTEN. 

(MÅRDBERGET 14 DECEMBER 1913.) 

 

Svart smyger natten kring stenströdda land – 

somna ej, somna icke in! 

Om du somnar kan du väckas av en helvetesbrand 

och den brödlöses sorg skall bli din. 

 

9.  Varför tror du att man fantiserade om skogsrået? Törs du sova ensam 

i skogen? 

 

 


