Fråga 1. Vad är ett ”Dragjärn”?
1. Den sup timmermannen hade rätt till då han var klar med ett timringsarbete och
det var dags att dra sig hemåt.
X. Ett verktyg att dra fram stockar med.
2. Ett verktyg som användes vid tillpassning av en stock till stocken närmast under
vid timring.
Fråga 2. Vad menas med knutskalle?
1. En person som kan mycket om timring.
X. Den yttersta delen i änden av en stock i en timmerbyggnad och som sticker ut
utanför väggen.
2. En utstickande förhårdnad i pannbenet.
Fråga 3. Vad använder en timmerman en navare till?
1. Att skära till näver för takläggning.
X. Att rita upp cirklar med.
2. Att borra hål för träpluggar.
Fråga 4. Aln var ett längdmått äldre timmermän använde sig av. Vilket är ursprunget till
namnet?
1. Orten Alnarp i Skåne där den första alnstocken tillverkades.
X. Det latinska namnet för under arm, ulnus.
2. De första alnstockarna tillverkades av al.
Fråga 5. De gamla timmermännen använde sig ofta av enkla tillvägagångssätt. För att
kunna bestämma höjden på en gavelspets kunde man t.ex. ta ett snöre lika långt som
gavelbredden. Snöret veks sedan två gånger på mitten och det fck bestämma
gavelspetsens höjd. D.v.s. en fjärdedel av gavelbredden. Vilken ungefärlig vinkel i grader
fck då taket?
1. 30o.
X. 22o.
2. 27o.
Fråga 6. Vad menas med röstmoder?
1. Den äldsta kvinnan i ett hushåll som hade utslagsröst när det gällde var en ny
timmerbyggnad skulle stå.
X. Den första stocken i en gavelspets.
2. Den kvinna som kallade timmermännen till förplägnad.
Fråga 7. Vad betyder ordet krubbåskanna?
1. En kanna som timmermännen kunde vattna timret med för att göra det lättare att
tälja till, speciellt åsarna som man ville skulle vara väl tägljda.
X. En behållare som rymde den mat en timmerman behövde under en dag och
varifrån ordet krubb har sitt ursprung.
2. Den mängd brännvin en timmerman ansågs ha rätt till då han timrat klart en
stomme.

Fråga 8. Hur många olika knutformer har byggnadsforskarna upptecknat?
1. 25 – 30.
X. 100 – 125.
2. 250 – 300.
Fråga 9. Vilken av dess knutar saknar tröskel i knuten?
1. Enkelkattsknut.
X. Rännknut.
2. Dubbelkattsknut.
Fråga 10. Vad är en ”bilad” stock?
1. En stock som fathuggits på två sidor.
X. En stock som ansetts för dålig att timra in och därför ”bilagts” d.v.s. lagts åt
sidan.
2. En krokig stock.
Fråga 11. Virket till kyrkhärbret i Älvdalen är avverkat vilket år?
1. 1582.
X. 1285.
2. 1852.
Fråga 12. Vilken av dess stockar skulle vara ett sistahandsval för en timmerman?
1. En stock med mycket kärnvirke.
X. En s.k. vindvriden stock.
2. En s.k. solvriden stock.
Fråga 13. Ett s.k. laggtak var vanligt i……
1. Stall från 1800-talet.
X. Härbren från 1600-talet.
2. Lador från 1700-talet.

