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Emne nr. 21

VIDJER

1. På hvilken tid av året tok folk vidjer? Var det fast regel at en skulle ta så
mange vidjer at en hadde nok for hele året? Hvor mange slag vidjer regnet
en med å måtte ha for året og hvor mange av hvert slag? Hva kalte en de
knipper av vidjeemne en bar hjem? Hvordan ble de lagret?
2. Brukte en alltid vidjer av bjørk, eller kunne en nytte andre tresorter?
3. Hvordan var framgangsmåten når vidjene ble vridd?
4. Kjennes en regle om framgangsmåten f.eks. ”Kvista, rispa, vria, vinda
vidja”?
5. Bandt en vidjene først til ringer av en viss skapnad? Hva kaltes en
vidjering (spennil, spenning, nesting)?
Ble spenningen tredd opp på en rund stokk for å få form eller strekkes?
Hva kalles stokken (nestingstokk)?
Ble flere ringer tredd inn på en ring, hva kalles en slik bunt (hank, honk)?
Hvor og hvordan ble ringene oppbevart?
6. Var det forskjellig skapnad på vidjespenningene? Hvor mange?
Hvilke navn hadde de forskjellige spenningene (St. Olavs spenning,
”Santolaspenning”, Steffans spenning, Gråtar spennil osv.)?
7. Mente en at en viss slag spenning var sterkere enn andre, eller til
eksempel var bedre til hesten når den bruktes på hestehelde?
8. Ble spenningen lagt i sjø, saltlake eller varmt vatn før den skulle brukes?
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9. Var det på garden en navar til å bore hol for en vidje? Hva kaltes den
(vidjungsnavar, vidjung osv.)?
10.Hadde folk rett til å ta vidjer på andres grunn?
11.Hvem var det som drev mest med dette arbeid (føderådskarlen)?
Måtte hver skikkeleg arbeidskar kunne lage vidjer?
Noen steder taler en om 7 slag spenninger og sier at en gutt ikke er
giftefør før han kan binde alle. Sier en noe liknende i Deres bygd?
12.Drev noen handel med vidjer, hvem solgte de vidjene til i så fall (til
byene, til folk ved kysten, på øyer)?
13.Ble hovedmassen av vidjer brukt til truger? Ble de anvendt som kuband,
trekktau i kjelker, i kløvegreier, som hengsler, bindegreier, i forbindelse
med garn og nøter ved fiske, i båter (hamleband) og til andre ting?
14.I hvilken utstrekning brukes vidjer ennå? Til hvilket bruk sluttet en først
med vidjer? Hvis en har sluttet helt med å bruke dem, kan en da si
tidspunktet når det ble slutt?
15.Hvilken form har ordet vidje i ental og flertal i bygdemålet?

