Tidens Väg - Svåra ord och begrepp från skyltarna
En adelsman var förr i tiden en man som ärvt jord och rikedomar av sina
förfäder. Adelsmännen kallades även för ”frälset”, eftersom de var befriade
från att betala skatt till kungen.
En amulett är ett litet smycke som man ofta trodde hade magisk kraft.
Något som har anor från förr i tiden fanns redan då, för länge sedan.
En arkeolog studerar hur man levde förr genom att bl.a. göra utgrävningar av
gamla gravar och boplatser.
Med boskapsskötsel menas att man har tamdjur, t. ex. kor och får, som man
sköter.
Bosättning är människor som bor på ett ställe.
Bronsåldern var tidsperioden mellan 1 800 och 500 f. Kr.
En eldstad är en ofta upphöjd plats som man kan elda på.
Ett fyrfat är en ställning med ett metallfat som man kan elda på.
Ett hemman kallas en bondgård med tillhörande mark som är stor nog att
försörja en familj.
Humle är en slingrande växt där honblommorna används vid ölframställning.
En husgrund är den nedersta delen av ett hus.
Att sköta sin hygien är att hålla sig ren genom att exempelvis tvätta sig,
borsta tänderna eller ha rena kläder.
En härd är en plats där man kan elda.
En hässja är en torkställning för hö eller säd. Den är gjord av störar och sätts
upp ute på öppen mark.
Kosthållet är den mat man brukar äta.

Ett kulturreservat är ett område där både kulturvärden och naturvärden
skyddas av lagen så att landskapet, djuren, växterna och de gamla
byggnaderna ska finnas kvar även i framtiden.
En läckerhet är någonting extra gott.
Lämningar är spår och rester efter saker som funnits tidigare.
Oxar är kastrerade tjurar. De är betydligt lugnare än tjurar och därför
lämpligare som dragdjur.
En raritet är någonting ovanligt som man ska vara rädd om.
En släde är en vagn som har medar (en sorts skidor) istället för hjul. Den dras
ofta av hästar. Förr var det vanligt att man åkte med släde på vintern när det
var snö.
En stätta är en dubbelstege som används för att ta sig över ett staket.
Ett tillskott är något extra förutom det man får i vanliga fall.
Ett torp var ett litet jordbruk som tillhörde en större gård. Bonden på torpet
arbetade åt den större gårdens ägare.
Torv består av döda, delvis förmultnade växtdelar, ofta av vitmossa, som
finns på botten av mossar och kärr. Torv brinner bra och användes förr även
som taktäckning och isolering till hus.
En täppa är ett litet trädgårdsland.
Vattenväg innebär att man färdas på vatten, exempelvis längs bäcken.
Vinterfoder är den mat man ger sina djur att äta på vintern.

