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(böcker insända till redaktionen). 

Bohuslänska folkminnen. Studier och uppteckningar redi-
gerade av David Ar i Il. Uddevalla 1922. 196 s. 8:o. 
Boken ingår bland "Västsvenska folkminnesföreningens" 

publikationer ock är tillegnad Olaus Olsson i Bräcke på hans 70-
årsdag "för mångårigt, oegennyttigt arbete i kulturforskningens 
tjänst"; hans porträtt ock levnadsteckning inleder häftet (bio-
grafiska upplysningar med porträtt lämnas även om lektor 
Nilen ock Berta Kleberg). Den sista uppsatsen behandlar 
"representanter för det gamla Bohuslän", berättare, sångare, 
spelmän. Hr Arill utreder vetenskapens intresse av att få 
veta något om de personer, vilka tjänat folkminnesupp-
tecknare som källor. 

Bgken innehåller i övrigt ett tiotal uppsatser av olika 
författare: bidrag till en bohuslänsk ordbok av Lindroth; 
utdrag ur bouppteckningar från 1700-talet av Vivi Sylvan 
— eljest bekant som grundlig kännare av vår hemslöjd; mate-
rialsamlingar rörande havsfolket av K. Rencke ; om Svantåsagub-
ben av Celander; om duldar ock duldevatten av V. Ceder-
schiöld; om bröllopsfirande på södra Inland av J. A. Thor-
kelsson samt — med mer eller mindre starkt inslag av histo-
riskt-komparativa studier — uppsatser om bohuslänska 
vallvisor av Sv. Ek., känd som specialist i folkviseforskning; 
Polyfemusmotivet i bohuslänsk folkdiktning av Arill; kring Bo-
husläns Blåkulla av M. Lundqvist; om Gregoriusdagen av Arill. 

Tro, sed och sägen. Folkminnen utgivna av David Ar ill. 
Wettergren & Kerber, Göteborg. 1924. 80 s. 4:o. Pris 
i bokhandeln kr. 1: 50. 
Häftet är utgivet av Västsvenska f olkminnesför-

eningen ock innehåller ett urval av uppsatser ock uppteck-
ningar, som under år:n 1922 ock 1923 varit införda i Han-
delstidningens veckoblad under rubrik "Tro, sed och sägen"; 
delvis resultat av i tidningen anordnade tävlingar. De från 
olika håll insända uppteckningarna måste varit synnerligen 
talrika, då enligt förordet blott en procent av dem ingår i 
föreliggande tryck. En del av dem ha ingått i "Bohuslänska 
folkminnen" (1922) samt i bd. XV ock XVI av Göteborgs 
jubileumspublikationer. 
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Dagösvenskarna. 
Några orienterande anteckningar 

av fil. mag. NILS TIBERG. 

Det är en ganska egenartad historia, som svenskarna på 
Dagö haft att genomgå, ock den har under gångna tider icke 
varit utan intresserade iakttagare, vilka sammanfört ett aktma-
terial, som låter oss ganska åskådligt överblicka denna lilla 
svenska folkstams öden under tiden från 1470, då mästaren över 
Tyska orden i Livland, broder Johan Wolthusen van Herse, till 
dagösvenskarna utfärdade deras första privilegiebrev. 

Den som samlat ock gjort de skrivna källorna om dessa 
svenskar tillgängliga för oss är den estsvenska forskningens store 
grundläggare, C. Ru sswur m, som i sitt klassiska verk "Eibo-
folke oder die Schweden an den Kiisten Ehstlands und auf Runö" 
(Reval 1855) avtryckt hithörande handlingar ock med ledning 
därav skisserat även dagösvenskarnas historia. 

Senare ha flera svenskar både från Sverige, Finland ock 
det övriga Estland besökt detta avsides svenska språkområde. 
Åren 1877 ock 1879 var d. v. fil. mag. H. A. Vend ell här, 
vars reseskildringar jämte några språkprov finnas bland Svenska 
litteratursällskapets folkloristiska samlingar i Hälsingfors. 

I reseberättelsen 1877 säger Vendell: "i familjerna tala blott 
de gamle svenska: blott i ett hushåll kunde älste sonen sven-
ska, men det högst ringa numera." Sammanställt med H. Pöhls 
nedan nämnda uppgifter ock med kännedom om att de fort-
farande svenskspråkiga syskonen Beckman vid denna tid voro 
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i ungefär 10-15-årsåldern, förefaller Vendells yttrande något 
överraskande. Emellertid varade hans första besök på Dagö endast 
6 dagar, varav högst 4 i Svenskby, ock det har väl därvid 
undgått hans uppmärksamhet, i hur stor utsträckning svenskan 
ännu levde kvar. 

År 1902 var Revalsvensken, n. v. lektorn Hans Pö hl ute 
på Dagö, varvid han fann, att svenskan var utdöd i Kärdal 1  
(estn. Kärdla, ty. Kertell), medan i Räike (estn. Reigi, ty. Röicks) 
mellan 40 ock 50 personer ännu nödtorfteligen kunde sitt gamla 
språk, ehuru svenskan blott i en gård, Mickasgården, användes 
som hemmets dagliga språk'. År 1920 besöktes ön av svenske 
folkskolläraren på Ormsö Joel Nyman, som meddelat sina 
erfarenheter i "Årsbok utgiven av Riksföreningen för svenskhetens 
bevarande i utlandet", 1921. Densamme har i föreningens Årsbok 
1923 lämnat en översättning av en romantiserad, men om sakkun-
skap vittnande skildring av svenskarnas uttåg från Dagö 1781, 
en berättelse utgiven på estniska 1875 	Dagö har slutligen, 
1922 haft ett notabelt besök av ärkebiskop N a t han Söderblom 
ock rektor G i d eo n Danell, vilken sistnämnde lämnat en skildring 
av besöket i Vår Lösens julnummer 1922. 

Vi ha här ingen anledning att ingå på frågan om tiden för 
svenskarnas invandring till Dagö, ej häller om deras utbredning 
på ön i för-dokumentarisk tid. Det är endast nödigt anteckna, 
att nyaste arkeologiska undersökningar hänföra den svenska 
bosättningen i Estland till omkring år 500 e. Kr. 4. 

Första gången som svenskarnas boplatser på Dagö nämnas 

Jfr. Danell i Nord. Tidskr. utg. af  Letterst. föreningen 1907. 
Här nedan begagnas de av dagösvenskarna brukade formerna utav 

ortnamnen. Alltsedan Russwurms tid ha i regel de tyska namnen kommit 
till användning i litteratur om detta ämne; riktigast vore kanske att be-
gagna de estniska. 

Enligt meddelande av rektor G. Danell är denna uppsats ursprung-
ligen författad på tyska av Russwurm, som i Rig. Almanach 1866, s. 22-
58 publicerat början därav under titeln "Die Auswanderer. Lebensbild 
aus der Geschichte Dagös. Nach den Akten zusammengestellt". 

Nerman, En utvandring från Gotland och öns införlivande med 
sveaväldet. Vitterh. Hist. Ant. Ak:s Handl, 1: 4, Ups. 1923, 
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i de hos Russwurm tryckta källorna är i Pontus de la Gardies 
privilegiebrev 1584 1. Detta säges nämligen uttryckligen gälla 
"the Swenske Bönder, såsom bygge och boo udi K är t e r 
och Röck by på Dagde n", d. v. s. byn Kärdal ock socknen 
Räike. Den största av dessa bosättningar var tvivelsutan den i 
Räike, vilken enligt vad Russwurm anger ökades under 1700-
talet, så att den 1780 uppgick till 1000 å 1200 personer. 
Största delen av dessa var bosatt på härrgården Hohenholm 
ock måste efter konflikter med godsägaren på käjsarinnan 
Katarina II:s bud 1781 utvandra till södra Ryssland, där deras 
avkomlingar än i dag leva i Gammal-Svenskby vid Dnjepr. 
Endast ett mindretal, som 1850 beräknas till 118 personer, blev 
kvar, emedan de voro bosatta på kyrkojorden i Räike '. Vid 
samma tid uppges de svenska invånarna i Kärdal till 169 per-
soner; men Russwurm tillägger (I, s. 85), att de till stor del 
redan då voro estniserade ock att svenska talades endast i 
5 å 6 familjer. 

De uppgifter, som de allra senaste besökarna givit, ha 
antytt, att det var synnerligen klent beställt med den svenska 
stammen på Dagö: på sin höjd skulle det finnas en svensk i 
Kärdal ock kanske 5 å 6 i Räike, om vilkas förtrogenhet med 
den gamla svenska dialekten uppgifterna ej läto mycket hopp-
givande. 

Genom anslag 	 till största delen ur en donation av direk- 
tören I. Hellberg i Stockholm 	 sattes jag av Landsmåls- 
arkivet i Uppsala sommaren 1923 i stånd att göra en studieresa 
till Estland, varvid jag även tillbragte en vecka på Dagö. Där-
under lyckades jag anträffa tillsammans 8 svenskar i Räike, samt 
kunde konstatera, att deras svenska dialekt fortfarande levde. 
Svårigheten att göra sig förstådd ock att själv förstå dem var 
emellertid avsevärd, ty av dessa 8 kunde, utom den 89-åriga 
ock nästan dödssjuka Ann Pilberg, endast en — Kläinters Johan 

1) Russ w ur m I, s. 234. R. anser, att redan det ovannämnda brevet 
av 1470 avser svenskar endast i Räike ock Kärdal; a. a. s. 235. 

Russwurm I, s. 45. 
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Espenbaum (f. 1848) — läsa svenska, under det rikssvenskan 
för de övriga var ett absolut främmande språk, varav de endast 
förstodo ett eller annat ord. Det var mig därför av oskattbar 
betydelse, att vid nästa expedition speciellt till Dagö, som 
Landsmålsarkivet möjliggjorde sommaren 1925, en på Ormsö 
född svensk, Tomas Gärdström, följde med såsom "tolk". 

Givet är, att egentligen två punkter skulle bli föremål för 
undersökning, svenskarnas båda urgamla boplatser Kärdal ock 
Räike. Av dessa visade sig Räike numera vara den enda hem-
orten för värkligt svenska invånare, men det kan måhända vara 
av intresse att nämna några ord om de sista kvarlevorna av 
svensk stam i Kärdal. 

Det är inte utan att Wilhelm Bisa (eller Bijse, som han 
själv skriver, f. 1851) vunnit en viss ryktbarhet som den siste 
på skansen i Kärdal, den lilla lummiga byn, där ständigt rin-
nande källor porla i trädgårdarna, vart man går. Själv fram-
håller han ivrigt sin svenska härstamning; hans far ock mor — 
av vilka den senare var född i Svenskby — voro svensksprå-
kiga, men Bisa själv förstår ingen svenska, vare sig riksspråk 
eller dagömål, än mindre kan han tala svenska, ock det är väl 
inte stor utsikt, att hans små barn med en estnisk kvinna skola 
få tillfälle att lära sig det 	Endast genom sin starkt utpräg- 
lade stamkänsla kan han sägas vara "den siste svensken" i 
Kärdal. Ännu sommaren 1923 levde en farbror till honom, 
H i n dr ik Bi sa (P is a), vilken låg på sitt yttersta, då jag såg 
honom. En estnisk kvinna, som känt honom från barndomen, 
uppgav, att han i tidigaste skolåldern talat svenska. Ett par 
kusiner till denne, Kristian ock Emelie Bisa, äro bosatta i 
Reval, dit deras far på sin tid utflyttade från Kärdal; deras 
språk är emellertid den estländska rikssvenskan, ock fadern, 
som var sjöman, uppges ha talat samma språk, icke dagödialekt. 

Men om svenskan sålunda är utdöd i Kärdal, så lever den 
ett efter förhållandena oväntat friskt liv i Räike, även om det 
blott är en helt liten grupp människor i 60-årsåldern eller däröver, 
som ännu något årtionde kan hålla den flämtande lågan vid liv. 

1) J. Nyman uppger, att Wilhelm Bisa förstår dagömål; hans kun-
skap häri inskränker sig emellertid till ett par tre svenska ord. 
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Det är Svenskby (estn. Rootsikiilla, ty. Schwedendorf) i 
Räike socken, som är stamorten för samtliga nu levande, svensk-
språkiga dagösvenskar, en liten ödsligt belägen by 17 km. väster 
om Kärdal, helt nära den kyrka, som före 1918 ägde hela byns 
jord. F. n. äro visserligen några av dem utflyttade från Svenskby 
ock bosatta här ock var i socknen, men alla äro de födda inom 
byns hank ock stör. 

Deras antal är icke stort. Döda voro 1925 de båda förut 
omtalade Ann Pilberg ock Johan Espenbaum, de sista som 
kunde läsa svenska på Dagö. Åtminstone på Johan Espen-
baums språk hade detta icke undgått att öva en viss värkan; 
hans dagömål uppvisade riksspråkliga former, vartill de andra 
svenskarnas icke har motstycke. Hans svenska bibliotek bestod 
av en bibel (tryckt 1816) ock en andaktsbok, "Allt är fullkom-
nadt". Av gamla svenska böcker på Dagö har jag utom dessa 
icke sett mer än en, ett defekt exemplar av Karl Xlis kyrko-
handbok 1693, ock det måste tyvärr konstateras, att de båda 
svenska biblar, som ärkebiskop Söderblom 1921 överlämnade 

den ena till Wilhelm Bisa, den andra till Johan Beckman — 
inte kunna läsas av sina ägare. 

Den för dialektstudier viktigaste gruppen av svenskbybor 
utgöres av fäm syskon Beckman, av vilka fyra, alla ogifta, bo 
på fädernegården, Mickas-Kristians, under det den fämte är 
gift i Reval ock endast tidvis vistas hos syskonen. Deras hem 
är det enda hushållet på Dagö, där svenskan väl icke alltid, 
men emellanåt brukas som samtalsspråk. Husbonde är Johan 
Beckman (f. 1866), en frisk ock frodig, fast genom olyckshän-
delse enhänt man, den störste pratmakaren i byn enligt skol-
läraren ock min bäste sagesman. En betydligt blygsammare 
roll har hans tvillingbroder Anders. Denne är den sistfödde 
av tvillingarna ock har därför lika litet som systrarna någon 
andel i jorden; han är i många avseenden tillbakasatt, vartill 
väl i någon mån bidragit, att han knappt är fullt redig i hu-
vudet. Äldre än dessa äro systrarna Lisa (f. 1860) ock Mari 
(f. 1863), två arbetsamma ock duktiga kvinnor, vilka båda 
hade sina speciella förtjänster även som sagesmän. Yngst av 
syskonen är Anna (f. 1868), gift med en estnisk tulltjänsteman 
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i Reva!, vars 20-årige son Alexander bor på Mickas-Kristians 
ock tycks vara utsedd till arvtagare efter morbrodern Johan. 
Systersonen, som 	 i likhet med den något äldre systern Lina 
uppges före skolåldern endast ha talat dagömål, begagnar numera 
uteslutande estniska, vilket medför, att syskonen Beckman för 
hans skull mycket ofta avstå från att tala sitt modersmål, trots 
att han synes förstå det tämligen väl. 

Kusin till Beckmans är Simon Toren (f. 1853), gift med 
en svenska K ersti Börj e r (f. 1857). Dessa äro numera bosatta 
ungefär en mil söder om Svenskby: deras barn tala endast 
estniska 	 liksom f. ö. även Johan Espenbaums barn 	 ock 
enligt Torens egen uppgift begagna han ock hustrun icke ens 
sinsemellan sitt modersmål, vilket de dock båda ännu kunna 
tala, fast särskilt hustruns ordförråd föreföll starkt reducerat. 

Kusiner till Beckmans äro även syskonen Greta ock Johan 
Greis (f. 1866 ock 1874), av vilka den sistnämnde, gift med 
en estniska, endast ogärna yttrade ett eller annat ord på dag-ö-
mål, under det systern t. o. m. beklagade, att hon nu mindes 
sin svenska dialekt så dåligt. Just detta måste betraktas som 
något ganska enastående. Eljest ser man, naturligt nog, på 
svenskans utdöende som på ett oundvikligt faktum, varöver man 
inte föreger någon sorg. Däremot kan man hos Beckmännerna 
märka en ganska tydlig stolthet över att de äro de sista i byn, 
som värkligen kunna begagna dagömålet relativt obesvärat. 
Hos Greta Greis åter kan man konstatera flera tecken till upp-
lösning av såväl form- som ljudsystemet, ock även hennes ord-
förråd var märkbart begränsat. 

Det sista gäller även de övriga dagösvenskarna, som leva 
strödda i f. ö. helt estniska eller estniserade familjer ock som 
ha det gemensamt, att endast en av föräldrarna varit svensk. 
Den av dem, som bibehållit språkkänslan bäst, är kanske 
Karl Börj er, Mickas-Simas (f. 1862), under det en släktinge 
till honom, Gret Toren, f. Börje r (f. 1865), stundom blandade 
bort genus på orden. En syster till hänne, Ann B örjer, f. 
Börj e r, intar en särställning, så till vida som hon inte kunde 
förmås att yttra ett enda svenskt ord, trots att tre svenskar i 
byn betygade, att hon någorlunda förstod dialekten. Nästan 
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lika lite gick det att få ur Lisu Nabi, f. Börjer (f. 1860), som 
föreföll att värkligen ha glömt dagömålet nästan helt ock hållet. 

I en grupp för sig stå den sistnämndas bror, Anders 
Börjer, Paope (f. 1871), samt Karl Linbäck (f. 1849), vilka 
båda varit till sjöss ock lärt sig tala ett slags starkt norskfärgad 
rikssvenska med ett eller annat inslag av dagömålet, en dialekt 
som den förre sade sig numera ha svårt att förstå ock den 
senare ringaktade såsom förvrängd svenska. 

Det torde inte vara omöjligt, att ännu en eller annan person, 
som begriper eller talar något av dagömål, skulle kunna upp-
letas utöver dessa 15 levande dagösvenskar. Men några över-
raskande upptäckter synes man inte ha att vänta sig, ock av 
de 15 förefalla endast syskonen Beckman samt möjligen Karl 
Börjer vara fullt pålitliga sagesmän. 

Förhållandena, under vilka dessa de sista svenskarna på 
Dagö leva, förtjäna tvivelsutan att ingående studeras ock skild-
ras. Här kan det endast bli fråga om att ge några antydningar 
om deras by ock förhållandena där. 

Om Kärdal är ett idylliskt litet trädgårdssamhälle, så är 
Svenskbyn så mycket ödsligare. På en flack slätt vid Dagös 
nordvästra strand sträcker sig byn på båda sidor om en sling- 
rande gata från landsvägen Kärdal 	Hohenholm (estn. Körges- 
saar) ett stycke ned mot havet. Det finns nog lövträd här ock 
var, men de grå, i regel omålade, knuttimrade husen ock deras 
mossiga halmtak dominera fullständigt ock skapa ett intryck av 
fattigdom ock primitivitet. 

Byn räknar nio bönder ock fäm lösmän, av vilka de sista 
ha all sin jord 	 vanligen av mindre omfång 	 samlad kring 
stugan, medan bönderna ha sin på flera håll. Antalet hushåll 
ock familjer är större än antalet gårdar: trångboddheten är 
ofta stor, ock barnskarorna förefalla talrika. 

Hela byns jordområde -- frånsett de avsides belägna ängs- 
markerna 	 utgöres av en några km. lång, men endast 200--300 m. 
bred landremsa, som med ena ändan når ned till Östersjön, 
där somliga av byns invånare driva ett, som det förefaller, ej 
alltför omfattande fiske, vilket under högsommarmånaderna 
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ligger nere, emedan detta är jordbrukets brådaste tid ock 
strömmingen då drar sig ut på större djup. Stranden just i 
denna trakt har eljes rykte om sig att i forna tider ha varit 
"välsignad" i rikt mått genom strandningar, särskilt på det far-
liga Näckmangrund, där fartygen bragtes att förlisa genom 
falska eldar från land. Många äro de sägner, som gå om en 
gammal Ungern-Sternberg på Hohenholm ock hans illdåd mot 
sjöfarande. 

Av näringsfång i äldre tid synes säljakten ej ha varit utan 
betydelse, men den uppgives nu för tiden vara nedlagd. Likaså 
förekom uppfödning av nötkreatur, särskilt oxar, vilka vid regel- 
bundna tider fördes till hamnen Helterma 	 på Dagös östkust 
mitt emot staden Hapsal -- där de såldes för att skeppas 
över till estniska fastlandet. 

Det är emellertid jordbruket som för byns invånare är det 
viktigaste ock nära nog enda näringsfånget, om man bortser 
från försäljning av ägg ock smör, varigenom man skaffar sig 
kontanter till skatterna ock de oundvikliga, men starkt begrän-
sade inköpen i handelsboden. Det kan därför ha sitt intresse 
att överblicka, hur en svenskbybonde har sin jord indelad 
ock skött. 

På en tomt i byn har han sin stuga, under vars tak utom 
förstu (forst), boningsrum (steu) ock kammare (komar) även 
finnes "ristuga" (risteu) ock "riförstu" (riforst), där säden torkas 
ock tröskningen försiggår. På gårdsplanen stå också uthusen: 
visthusbod (spekar), bastu (bast) ock sommarkök (kek). Skild 
därifrån har bonden sin nötgård (nöukor). Bredvid stugan 
finns ofta en mer eller mindre igenvuxen "kryddgård" (krigor) 
med några fruktträd samt säkert ett potatisland, kanske även 
en linåker ock lite kålrötter eller rovor. Vackra humlegårdar 
ser man också på några ställen i byn. 

Alla dessa tomtdelar måste vara omgivna av gärdsgård, 
ty kring byn sluter sig den hittils såsom allmänning begagnade 
"vallplatsen", där hästar, nötboskap, får ock svin gå på bete 
hela den varma delen av året. Detta är den andra delen av 
bondens egendom. Sommaren 1925 blev vallplatsen skiftad, 
ock märkstenar utsattes, varigenom man avser att låta var och 
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en i byn få sin egen part av allmänningen. I samband här-
med förekommo också mindre justeringar av tomterna i själva 
byn, vilket icke alltid mottogs utan gnissel. 

Mellan byn ock stranden ligga byns åkrar, samlade i stort 
sett alla på ett ställe längs krönet av en i terrängen svagt 
framträdande ås ock omgivna av en gemensam gärdsgård. 
Varje bonde har här ett sammanhängande område, inom vilket 
treskiftesbruk råder mellan höstsäd, vårsäd ock träda. Den 
nuvarande åkerfördelningen genomfördes i ock med skifte 
1879 	1885. Dessförinnan var indelningen ordnad så, att hela 
den sammanhängande åkerarealen var delad i tre lotter, skilda 
från varandra genom gärdsgårdar ock ömsevis brukade till 
höst- ock vårsäd samt träda. Dessa lotter återigen voro delade 
i respektive 11, 9 ock 7 åkrar, av vilka i sin tur var ock en 
sönderföll i 9 tegar, en för varje bondgård i byn. Av denna 
tegindelning finnas ännu spår — ock just på den svenska 
familjen Beckmans nuvarande andel — där tegrenarna inom 
ena tredjedelen äro fyllda av sten, som man aldrig brytt sig 
om eller mäktat skaffa bort. I sin helhet visas den äldre jord-
fördelningen av en karta från 1832 i kyrkans arkiv. 

Utom dessa ägor har varje bonde ett inhägnat s. k. "kalv-
koppel", samtliga 9 belägna på ett område av byjorden, som 
före 80-talets skifte hörde direkt under godset Hohenholm. 

Slutligen ha bönderna på ett eller flera ställen slåtterängar, 
hagmarker av mer eller mindre barrträdsblandad lövskog, där 
varje gårds andel utmärkes genom rishopar. Ofta ligga dessa 
"hövallar", som de kallas, omkring en mil eller mera avlägsna 
från byn, ock vägarna, som leda dit, äro naturligen inte sär-
skilt välhållna, då man ej ens åt bygatan ägnar något vidare 
effektivt underhåll. På hövallen samlar bonden sitt förråd 
av hö för vintern. Det lägges upp i knuttimrade hölador, 
vilkas väggstockar ligga med ett par tums mellanrum, så att 
luften kan tränga in genom höet — detta är nämligen mycket 
ofta vått, då det bärgas. Härifrån forslar man sedan hem fodret 
till gården under vintern, då vägarna äro betydligt mera farbara 
än om sommaren. Från skogen kör man då även hem ved 
ock virke till gårdens behov. 
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För dessa sina jordområden betalar bonden — enligt Jo-
han Beckmans uppgifter — en skatt, som, vad hans egen gård 
beträffar, efter Estlands befrielse belöper sig (frånsett de numera 
frivilliga kyrkliga utgifterna av 120 estmark person från 16 års 
ålder) på 6765 estmark (omkr. 67 sv. kr.), under det man 
betalade 40 rubel före 1880-talets skifte ock 67 rubel därefter 
fram till 1918 (o. 80, resp. 134 sv. kr.). Skatterna erlades un-
der ryska tiden till godshärrn på Hohenholm, som i sin tur avlönade 
prästen. De utgjordes före skiftet ungefär till en fjärdedel, därefter 
till ungefär hälften i reda pängar, rästen i arbetsdagar. 

Detta förhållande, att bönderna ända till för några år 
sedan icke voro självägande, utan betalade ett arrende, som 
godshärrn kunde höja, så snart någon arbetade upp sin jord 
till en något högre avkastning, synes ha utövat ett ödesdigert 
inflytande på bönderna. De förefalla att vara förstockat kon-
servativa i fråga om skötseln av sin egendom, oföretagsamma 
då det gäller att genom energiskt arbete höja den egna jordens 
produktionsförmåga samt utan nämnvärd social anda. Det sista 
gör sig märkbart på många olika sätt, bl. a. så till vida som 
någon utväg att åstadkomma gemensamma beslut icke tycks 
vare sig finnas eller ha funnits i senaste generationer, med un-
dantag för rådplägningen före de numera nedlagda säljakterna. 
Någon överenskommelse om gemensam skörd förekom inte 
	 enligt Johan Beckman 	 på den tid, då åkrarna voro teg- 
skiftade. Men den som blev efter med arbetet, fick se till 
att ta vara på sin säd, ty de som först voro färdiga, släppte 
fortast möjligt sina kreatur att beta på rågstubben, ock som 
nämnt voro gärdsgårdar uppförda blott omkring åkerjordens 
tre stora huvuddelar, men inte inom dessa. Ännu ett exempel 
erbjuder den uppenbara vanvården av bygatan, denna av allas 
fordon trafikerade väg genom byn till åkrarna, ock flera prov 
skulle kunna anföras. Men det nämnda torde ge en antydan 
om frånsidorna av tillståndet i Svenskby. I detta sammanhang 
kan det också vara skäl att nämna en nästan självklar sak: 
att renlighet ock hygien knappast existera ens som allmänföre-
ställningar, ty värkan av det obligatoriska badstubadet på hälg-
dags- ock lördagsaftnar utplånas i avsevärd grad därigenom, 
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att man efter badet åter sätter på sig arbetsdagens allt annat 
än rena kläder. 

Till de ljusa sidorna åter i dessa människors liv får man 
väl i viss mån räkna den för våra ögon nästan ofattbara an-
språkslösheten i fråga om detta livets goda, vare sig det gäller 
mat eller dryck eller kläder. Fylleri såg jag inte mycket av, 
ock i varje fall inga frappanta exempel på; tobaksrökningen 
tycktes också ganska obetydlig. Orsaken härtill angavs åtmins-
tone av Beckmans vara brist på medel. Det kan f. ö. nämnas, 
att man svär mycket lite 	 av fruktan för djävulen! Men om 
folket sålunda i mångt ock mycket är anspråkslöst, så blir det 
just härigenom ofta likgiltigt, ja motvilligt mot försök att jälpa 
upp levnadsförhållandena. Ur samma motsatta synpunkter kan 
man även skärskåda organiseringen av livet efter ett ganska 
långt genomfört system av självhushåll: dagen är fylld av en 
kanske inte alltför tryckande möda för livets nödtorft. Var 
familj står relativt självständig ock oberoende i ekonomiska 
ting, något skriande bruk av överflödsvaror behöver man inte 
ondgöra sig över. Men å andra sidan finner man en viss 
stelnad liknöjdhet, en oförmåga att sträcka sig efter något 
bättre, som på en främling värkar mycket beklämmande. Nog 
är det för våra ögon något hopplöst grått över de sista svens-
karnas liv härute, men också något manligt kärvt ock segt. 

Men om här är torftigt, så är därmed icke sagt, att ingen-
ting här funnes att se eller studera. För en jämförande folk-
loristisk undersökning torde här finnas ett rikt material, ock 
det synes inte alldeles uteslutet, att t. ex. byggnaderna här ur 
typologisk synpunkt ha ett speciellt intresse. Seder ock bruk 
skola kanske ha en del att vittna om, sagor ock sägner likaså. 
Vad jag för egen del skulle vilja understryka är det säregna 
förhållande, som gör Dagö till en så intressant ort för språk-
undersökningar. Det är förut nämnt, huru ett 1000-tal svenskar 
från Dagö 1781 måste vandra till Sydryssland ock hur de där 
grundade Gammal-Svenskby'. Åtminstone vad svenska språket 

1) Rörande Gammal-Svenskby kan jag hänvisa till de undersökningar, 
som utfördes där 1904-05 av n. v. professorn A. Karlgren ock varav 
början publicerats i denna tidskrift. 
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beträffar, ges det icke ett liknande tillfälle att undersöka en 
moderdialekt ock dess direkta avläggare, vilka i bortåt 150 år 
levat isolerade från varandra ock även tämligen oberörda av 
besläktade språk eller dialekter. Har det icke även sin betydelse 
att just få iakttaga, hur en dialekt småningom upplöses, hur 
den dör bort? Låt vara, att det inte är något glädjande skåde-
spel att iaktta, vi måste se saken sådan den är ock göra vad 
på oss ankommer. Vore det inte ansvarslöst att se den ofrån-
komliga upplösningen nalkas ock icke lyfta en hand för att 
rädda åt minnet ock forskningen så mycket vi ännu kunna 
samla in av kännedom om denna lilla dödsdömda svenska folk-
spillra, som fortfarande talar det språk, deras fäder för måhända 
bortåt 1500 år sedan förde med sig över havet? 



Religiösa rörelser i Falun på 
1850-70-talen. 

Av EMIL HERLENIUS. 

Som den förste "läsaren" i Falun torde kunna betecknas 
kardmakaren Anders Persson Skog. Han var född i Nusnäs by, 
Mora socken, år 1800. Omkring nio år gammal måste Skogs 
Anders Persson, som han då hette, tillsammans med sin fäm 
år äldre broder draga ut i världen ock försörja sig på egen 
hand så gott han kunde, emedan stor nöd då rådde i Dalarne. 
Han blev så småningom sjöman, men vid 18 års ålder måste 
han sluta med detta yrke, emedan han ådragit sig svår reuma-
tism, som gjorde honom sjuklig för hela hans återstående liv. 
Han vistades nu på olika ställen i landet ock kom även till 
Norrbotten, där sammanträffade han med läsare ock mottog 
starka religiösa intryck. Bland annat lär han tidtals ha vistats 
hos en präst vid namn Brandell. Om namnet är riktigt, torde 
det ha varit far eller någon annan släkting till den hundra-
årige kyrkoherde Brandell, som dog i Nordingrå för några 
år sedan. I Piteå lärde han sig kardmakareyrket. Hans läro-
mästare var antagligen professor F. W. Häggströms far. Denne 
var nämligen kardmakare i Piteå, ock förmodligen fanns det 
icke mera än en sådan i den lilla staden. 

Så småningom återvände Anders Persson söderut ock 
köpte sig en gård i Kopparbärgs socken. Men då hans sjuk-
lighet i betänklig grad tilltog, måste han gå ifrån gården. Han 
flyttade i stället till Falun, dit han torde ha anlänt i början av 
1840-talet. Där började han tillvärka kardor, som fingo god 
avsättning såväl i Dalarne som i angränsande landskap. Han 

2 
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var mycket händig ock förfärdigade själv alla sina värktyg. 
När han efter några år på grund av sin svåra reumatism blev 
oförmögen att gå, konstruerade han en rullstol, på vilken han 
vevade sig fram på gatorna ock väckte ett visst uppseende. 

Han hade aldrig gått i någon skola, men lärde sig på egen 
hand läsa ock skriva. Så småningom hade han samlat sig ett 
för hans samhällsställning betydligt bibliotek, huvudsakligen 
innehållande religiös litteratur: Luther, Arndt, Scriver, Baxter, 
Bunyan, Bogatsky, Krummacher m. fl. Härtill kommo de reli-
giösa tidskrifter, som utgåvos på den tiden: Bibelvännen ock 
Lunds Missionstidning (båda utgivna av Fjellstedt), Evangelisk 
Kyrkovän (utg. av Hammar) ock Nordisk Kyrkotidning (utg. 
av Ternström) samt sångböcker av Rutström, Tollstadius ock 
Syren. 

I Falun hade Skog trätt i äktenskap med Anna Andersson, 
bondedotter från Bjursås, ock dessa båda voro en tid de 
enda i staden som fingo namn av läsare, ett namn som ofta 
uttalades med ringaktning ock t. o. m. förakt. Ibland fingo de 
besök av likasinnade från övre Dalarne, särskilt Orsa ock Älv-
dalen. Många av dessa torde ha varit sådana, som utstått 
fängelsestraff för sina brott mot konventikelplakatet, såsom 
Dordlofva Erik Ersson, Näs Per Persson ock hans syster Anna, 
Maser Anders Persson ock Gumulda Jonas Jönsson från Orsa, 
Dys Erik Ersson ock Göran Olov Persson från Älvdalen 1. 

Skogs mindreårige son gick en gång på en gata i utkanten 
av staden. En fångskjuts kom körande, ock med den följde 
några anklagade läsare. En gatpojk ropade då till den unge 
Skog: "Snart kommer dom å tar Er å!" 

Så småningom slöto sig en del hantvärkare ock gruvförmän 
till familjen Skog, men de drogo sig snart tillbaka eller flyttade 
till andra orter. Bland de senare torde ha varit färgaren Anders 
Erik Starnberg ock hans hustru Johanna, vilka ock nämnas 
bland de första läsarna i Falun. Den förre hade en tid vistats 
i Stora Säby i Småland hos en man vid namn Wetterhall, 
som var ivrig anhängare av Rosenius ock genom denne blivit 

1) Om dem ock den rörelse de framkallade se förf.:s skrift "Läseriet 
i Orsa och Älvdalen 1852-1854", Falu läroverks årsredogörelse 1914. 
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vunnen för läseriet. Återkommen till Falun i början av 1850-
talet, blev han liksom Skog en av stadens få läsare. Hans 
hustru, som var från Leksand, skulle i Falun, där hon fått 
tjänst, ingå äktenskap med en ung man, som dock blev hänne 
otrogen. I sin sorg frågade hon en gumma, om det i staden 
funnes någon läsare, hos vilken hon kunde finna tröst. Svaret 
blev: "Ja, nog finns det sådana här i staden, men bed Gud 
bevara dig för dem! Du, som är så sorgmodig, bleve alldeles 
fördärvad, om de finge fatt i dig." Hon blev emellertid visad 
till Starnberg, med vilken hon kort därefter ingick äktenskap. 
Året därpå, 1855, flyttade de till Arkhyttan i Stora Skedevi, 
där de snart blevo ledare för de andliga rörelserna. 

Då kardmakare Skog avled år 1855, hade han ock hans 
hustru en tid återigän varit stadens enda läsare, ock änkan var 
några år den enda som bar "den korsmärkta dräkten". 

* 
Detta tycks ha varit de enda yttringarna i Falun av det 

egentliga s. k. läseriet, som dit liksom till Orsa ock Älvdalen 
kommit från norrlandsläsarna ock som hade en mer eller mindre 
lagisk karakter. I slutet av 1850-talet började dock en ny 
andlig rörelse göra sig gällande, vilken har betecknats såsom 
nyevangelism ock snart fick sin medelpunkt i den år 1856 upp-
rättade Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Den ene kolportören 
efter den andre anlände till staden, ock de voro till att börja 
med ett tämligen brokigt sällskap. Somliga voro rena skojare, 
som föredrogo ett kringstrykande liv framför ärligt arbete. 
De hade också sin goda utkomst på lättrogna människors be-
kostnad. En "omvänd" jude vid namn Landy var en mycket 
tvetydig figur. Detsamma var förhållandet med en man vid 
namn Bergström, som var skollärare — åtminstone utgav han 
sig därför 	 en ovanligt ståtlig ock vacker karl, som överallt 
tjusade kvinnorna. Det befanns sedan, att han på Gottland 
hade familj, som han övergivit för att -stryka land ock 
rike omkring. En annan predikant kom en dag till Falun ock 
hälsade från biskop Beckman i Härnösand. Mannen föreföll 
misstänkt, ock man satte sig i förbindelse med biskopen, som 
förklarade, att han aldrig ens hört talas om honom. Seder- 
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mera befanns det, att mannen övergivit sin familj ock skaffat 
sig intimare kvinnligt umgänge litet varstans. 

År 1856 inrättades Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, ock 
genom den blev lekmannavärksamheten ordnad, så att de 
egentliga skojarna ganska snart försvunno. Det är nog sant, 
att stiftelsens kolportörer ej alltid voro så renhåriga, men de 
voro dock underkastade en viss kontroll av ombuden i lands-
orten, ock om någon befogad anmärkning framställdes, blev 
den skyldige avskedad. Stiftelsens ombud i Falun var den 
fromme ock varmt religiöse patron G. E. Kinman på Stabärg, 
ock bland de första kolportörerna märkas Per Eriksson ock 
A. Wilund. Senare tillkomma Prest Olof Jonsson från Malung, 
Gunnars Jon Jonsson från Mora, Graf Olof Andersson från 
Älvdalen, Michael Engvall från Skog i Gästrikland ock Per 
Pehrsson från Sunne i Värmland. En annan värmländing, Jo-
hannes Andersson, värkade med stor framgång i Dalarne, men 
tycks aldrig ha besökt Falun. 

Alla dessa voro begåvade ock uppriktigt religiösa män, 
som utövat ett synnerligen uppryckande ock hälsosamt inflytande 
på det religiösa livet i hela Dalarne. De voro goda talare. 
Låt vara, att det ibland blev både si ock så med förklaringen av den 
upplästa täxten, men svada fattades åtminstone ej. Merendels 
var deras tal präglat av tydlig allmogedialekt. Troligen hade 
ingen av dem gått i någon skola, ty i deras barndom var det 
som bekant smått om skolor på landsbygden; men de hade på 
egen hand tillägnat sig ett visst mått av bildning ock hade 
därvidlag ofta visat stor energi. Rörande är att läsa, vad t. ex. 
Graf Olof Andersson berättar om huru han lärde sig skriva: 
"På mitt tolfte år fick jag stor lust att lära mig skriva, men i 
vår stora fattigdom ägde jag icke medel att köpa mig bläck, 
pänna ock papper. Till all lycka fick jag av min granne en 
brädlapp, som var hyvlad på ena sidan, ock så hade jag då det 
jag kunde skriva på. Sedan fick jag ena halvan av en sönder-
slagen träskål, ock denna fick göra tjänst som bläckhorn. Jag 
skrapade grytor ock fick då något sot, som jag gnuggade sönder 
till fint pulver ock blandade med vatten, tills det var lagom till 
bläck. En trästicka formades till pänna, ock ett gammalt brev 
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tjänade till förskrift, ock ehuru icke alla bokstäverna i vårt alfabet 
funnos i detta brev, blev jag ändå icke rådlös. Jag begagnade 
latinska alfabetet i stället för de felande ock fick således fullt 
alfabet, fast av blandade stilar. Jag skrev på den hyvlade bräd-
lappen, ock var gång den blev fullskriven, tvättade jag av ock 
torkade den ock skrev sedan på nytt igen. Detta blev min 
skrivskola." 

Många av dessa kolportörer fingo utstå svåra vedermödor 
under sina resor ock fingo röna stor fiendskap av människor, som 
hade klart för sig, att allt vad kolportörer hette voro rama skojare. 
En "kolportörvisa" trycktes i Falun ock synes ha sjungits rätt 
allmänt i trakten. Den lyder på följande sätt: 

Ett Härrans liv alltjämt jag för, 
Förty jag är en kolportör, 
Har hus i varje koja. 
Jag har ej band, ej boja. 

En ann får träla för sin mat, 
Mig bjudes gratis fat på fat. 
Dagkarlen gör sin möda 
att kolportören föda. 

Av stiftelsen jag fullmakt har 
Att bearbeta en ock var. 
Hur skönt i bygden ligga 
ock jälp åt Härren tigga! 

Jag mår som göken varje dag; 
Sen jag har ätit, sover jag, 
Ock sen jag slutat sova, 
Så börjar jag att lova. 

I skymningen går allt så bra 
Att hålla andaktsstund — ha ha! 
Ock ända in på natten 
Jag dricker lifsens vatten. 

När lifsens vatten tagit slut 
Ock det blir mörkt, jag hittar ut. 
En liten tös kanhända 
Det lönar att omvända. 
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Av stiftelsen jag har betyg 
Att "värka" 	 se så där i smyg! 
Ty Skriftens maning gälle: 
"Som ormar varen snälle." 

För Kristi skull med heligt nit 
Jag utsår fiendskap ock split. 
Guds rike att befrämja 
Jag stör familjens sämja. 

Mig bryr ej otrosjältars dom, 
Ty jag är helig, jag är from. 
Låt tidningarna bråka, 
Jag vet, vad jag skall språka. 

Tjohej! — Ett Härrans liv jag för, 
Förty jag är en kolportör. 
Dagkarlen gör sin möda 
Att kolportören göda. 

Bland lekmannapredikanter intogo Rosenius ock Ahnfelt 
framstående platser. Den förre besökte dock endast en gång 
Falun, under det att Ahnfelt kom rätt ofta. Han var mycket 
korpulent ock hade en strykande aptit. Såväl han som de flästa 
andra lekmannapredikanterna bodde hos änkefru Skog, då de 
besökte staden. Ahnfelt höll föredrag över någon bibeltäxt 	 
det sades, att han hade fäm föredrag, som han kunde utantill.  
ock "drog" överallt — varpå han sjöng med sin numera spruckna 
röst med akompanjemang av gitarr. En tid reste han omkring 
med egna hästar ock vagn både i Sverige ock Norge ock sålde 
sin sångbok, vilket måste ha varit en god affär. Men med tiden 
blev det konkurrens även på detta område. "Pilgrimssånger" 
utträngde delvis Ahnfelts sånger. De befunnos mera populära 
ock mera överensstämmande med den engelsk-amerikanska rikt-
ning, som överallt gjorde sig gällande. 

En del främmande präster besökte även staden, såsom 
0. Hj. Humble, som var lärovärksadjunkt i Gävle ock sedan 
blev kyrkoherde i Ovansjö, ock kyrkoherde Alfr. Steinmetz i 
Alfta. Bland stiftets präster var det knappast mer än en, som 
helt slöt sig till den nya rörelsen, nämligen den bekante Hans 
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Jakob Lundborg, en av stiftarna av Evangeliska Fosterlands-
stiftelsen. Han hade aldrig någon ordinarie anställning, utan 
hade förordnande än här än där ock blev sålunda i tillfälle 
att på de flästa platser värka för de nya idéerna. Präster, som 
mer eller mindre sympatiserade med rörelsen, voro den ävenledes 
rätt bekante Robert Blumenberg, som först året före sin död 
(1867) fick ordinarie anställning som komminister i Mockfjärd, 
vidare kyrkoherden Gustav Richard Lundborg i Våmhus (utgivare 
av Dalarnes Missionstidning), doktor Per Ulrik Boahius i Rättvik 
ock hans bror, doktor Daniel Edv. Boahius i Al, doktor Anders 
Källström i Mora m. fl. 

Ungefär samtidigt som den nyevangeliska riktningen fick 
fast fot i Falun, visade sig flera yttringar av mormonismen ock 
baptismen. På våren 1859 anlände till staden två mormon-
apostlar från Stockholm, klensmedsgesällen Lars Fredrik Spång-
berg ock snickarelärlingen Lars Andersson. Kort därefter anlände 
en tredje, en skräddare vid namn Bengtsson (troligen från Gävle). 
Dessa tre började i staden hålla predikningar, varför de blevo 
varnade av prosten C. E. Wenström. Då detta ej jälpte, sam-
mankallade prosten kyrkorådet den 14 augusti. Kyrkorådet 
ansåg, att här förelåge sådan olovlig värksamhet, som avses i 
Kungl. förordningen av den 26 okt. 1858, varför förbud mot 
utövande av dylik värksamhet skulle de skyldige genom ord-
föranden meddelas. 
' 	Då de tre mormonerna blevo inkallade till prosten, infunno 

de sig ej. De fortsatte i stället med sin värksamhet ock vunno 
några proselyter, bland dem två smedsmästare vid namn Nordlöf 
ock Svensson. I den förres hem i Önsbacka utanför staden 
höllo de vanligen sammankomster. Den 7 april 1860 kom Svens-
son till boktryckerikonstförvanten M. Skogqvist i Falun ock 
bad honom följa med till Önsbacka, där ett möte skulle hållas 
på eftermiddagen'. Denne nekade först, men Svensson tillade: 
"Det är därför jag önskar, att Skogqvist skall följa med, emedan 
en ny broder kommer med, som är kommen till staden, han är 
enligt egen uppgift bläckslagare ock skall heta Olsson." Så 

1) Skogqvist hörde vid denna tid till läsarna, men avföll ock blev ett 
"världens barn". 
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gav Skogqvist med sig. På vägen mötte de Olsson, som genast 
gav sig i livlig dispyt med Skogqvist. Hos Nordlöf befunno 
sig de tre omnämnda mormonapostlarna jämte Svenssons hustru 
ock några andra. Sammankomsten öppnades med sång ur en 
mormonsångbok, som utdelades till de närvarande. Därefter 
förrättade Spångberg på knä bön, ock Bengtsson ock Olsson 
höllo föredrag. Den förre, "vilken med hostningar jämte sitt 
trångbröstade tillstånd såg ut som ett balsamerat lik i ansiktet" 1, 
uppehöll sig i synnerhet vid barndopet, som han skarpt fördömde. 
Olsson uppläste Matt. kap. 24, ock med utgångspunkt därifrån 
utfor han i förbannelser mot alla, som lärde annorlunda än han. 
Det är endast Josef Smith, sade han, som bekommit det eviga 
evangeliet av en ängel, som kommit flygande genom himmelen. 
Detta evangelium skall predikas för alla folk, få framtid ock 
bestå, dess bekännare skola besitta jorden ock uppnå en ålder, 
vilken skall likna träds ålder. Men alla andra religioner ock 
religionsbekännare skola medelst eld förstöras. Ingen av de 
andra läsarne är kallad eller sänd, ock de nuvarande tämplen 
äro ett Babel, från vilket man måste utgå. 

Skogqvist ville flere gånger avbryta talaren, men blev 
av både Bengtsson ock Spångberg tillsagd att tiga, ävensom 
av Svenssons hustru, som låg framstupa över en säng ock un-
der strida tårar beskärmade sig över att sådana heliga män 
fingo lida så mycket av sina motståndare. 

Alla mormonpredikanterna fingo emellertid stämning till 
höstetinget, men endast Spångberg ock Andersson infunno sig, 
de båda andra hade lämnat staden. De förstnämnda erkände 
vad som lades dem till last ock förklarade med övermod ock 
hån, att de fortfarande skulle utöva samma värksamhet. Utslaget 
blev frikännande, alldenstund rätten ansåg, att sammankomsterna 
ej stodo i strid med Kungl. förordningen av 1858, då de ej 
höllos under gudstjänsttiden ock ej häller ansågos leda till förakt 
för den allmänna gudstjänsten eller till undergrävande av reli-
gionens hälgd. Vidare hade de anklagade endast enskilt blivit 
varnade ock förbjudna att hålla föredrag ock ej av församlin- 

1) Skogqvists uttryck i vittnesmålet. 
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gens kyrkoråd, ty de hade ej erhållit del av kyrkorådets 
beslut. 

En fåtalig församling av mormoner bibehöll sig under de 
närmaste åren, ock den hölls vid liv genom besök av den i 
stora delar av Sverige bekante "dalaprofeten" Gunnars Lars 
Larsson från Lima. Den gick dock snart sin upplösning till mötes. 

Även baptismen tycktes i början hava svårt att vinna an-
hängare i Falun. Hela rörelsen var till att börja med synnerligen 
impopulär, ock ordet baptist ansågs nära nog som ett skällsord. 
Därtill kom, att en av de första baptistpredikanterna gjorde ett 
grundligt fiasko. Det var en skåning vid namn Willborg, ock han 
anlände till Falun i januari 1858. Till att börja med utgav han 
sig för att vara engelsk språklärare, ock först så småningom 
fick man klart för sig hans egentliga ärende. Han tycks ej ha 
fått mer än en elev, en flicka; men hur han undervisade, blev 
flickan i grossess, ock Willborg, som börjat få några åhörare på 
sina sammankomster, försvann för att aldrig mera visa sig. Under 
de närmast följande åren kom baptismen i Dalarne, som under 
några år varit synnerligen utbredd i Orsa, Älvdalen ock Mora, 
nära nog i upplösning. 

Orsaken var den s. k. Sjödinska syndfrihetsläran, ett slags 
förnyelse av Erik- Jansismen. Den fick sitt namn efter en handels-
bokhållare Sjödin från Sundsvall. Utesluten ur baptistförsam-
lingen därstädes, började han 1860 i Stockholm utbreda sin åsikt, 
ock i Dalarne fick han en ivrig anhängare i en man vid namn 
Callander samt bonden Säs Per Persson i Bonäs, Mora. Den 
senare utflyttade dock snart till Amerika, där han en tid lär ha 
slutit sig till "skäckerna" ("the shakers", d. v. s. kväkarne). 
Först 1865 fingo baptisterna fast fot i Falun, på Elsborg förhyrde 
de en gård för sina sammankomster, ock en av dem öppnade 
en söndagsskola'. Länge härskade en hätsk fiendskap mellan 

1) Den nybildade baptistförsamlingen bestod av 14 personer, av vilka 
dock blott en, hustrun Anna Skott, döptes i Falun (den 25 sept. 1864), 
de övriga voro inflyttade. Församlingen, som hade sin lokal mästadels 
uti en gård på Bärgshauptmangatan, sammanhölls av predikanterna C. E. 
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dem ock fosterlandsstiftelsens anhängare, ock den gav sig ofta 
luft i hetsiga ock obehärskade artiklar i tidningar ock tidskrifter. 

Prästerna i Falun ställde sig tämligen likgiltiga mot de olika 
andliga rörelserna, ock blott sällan märkas några yttringar å 
deras sida. De ansågos andligen döda, ock ingen frågade efter, 
vad de tänkte. På det hela synas de ha tagit sin uppgift täm-
ligen lätt, ock ett par av dem hade rykte om sig att vara åt-
skilligt försupna. Helt annorlunda var förhållandet i flere av 
grannsocknarna. I Sundborn ock Svärdsjö t. ex. uppträdde 
prästerna rätt aggressivt mot "vinkelpredikanterna", som dock 
kände sig ganska trygga, sedan konventikelplakatet upphävts. 
Det var ej alltid så lätt att upptaga kampen med de bibel-
sprängda ock ibland nog så framfusiga kolportörerna. I Enviken 
ock Bjursås rådde däremot ett gott förhållande mellan de båda 
parterna. 

Till en början höllos "läsarsammankomsterna" i Falun hos 
änkefru Skog, som fortsatte sin mans både andliga ock världsliga 
värksamhet. Värkstaden rymdes då ut, så gott sig göra lät, ock 
bräder lades på stolar ock bockar, så att plats kunde beredas 
för 30-40 personer. Sammankomsterna börjades med avsjung-
ande av en psalm ur svenska psalmboken, sedan kommo bön 
ock bibelförklaring ock så åter psalmsång ock bön. Till slut 
sjöngs ibland unisont någon bekant andlig sång. Allt gick still-
samt till väga — inga högljudda känsloyttringar. Ibland hördes 
skrän ock oväsen utanför på gatan, ock de församlade hade 
anledning att jämföra sig med de första kristna, som måste 
gömma sig undan sina förföljare. Någon mera uppenbar fiendskap 

Malm ock P. Lind, som då ock då besökte staden. Då den förre i slutet 
av juni 1865 höll gudstjänst med nattvard, inträngde i rummet hustru 
Skotts man ock slog ut både vin ock bröd på golvet ock trampade därpå 
under utropet: "Jag skall taga livet av Kristus för Eder!" — Församlingen 
kom snart i upplösningstillstånd, reorganiserades först i början av 
1870-talet ock har sedan varit i ständigt stigande. Vid 1877 års slut 
räknade den 35 medlemmar ock ökades under de fyra följande åren med 
respektive 57, 79, 57 ock 49 personer (siffrorna äro tagna ur Falu Bap-
tistförsamlings Jubileumsskrift, Falun 1924). 
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visade sig dock endast undantagsvis. En drucken man kom en 
gång in ock ställde till bråk, ock en annan gång avlossades ett 
böss-skott utanför lokalen, varefter den skyldige genast avlägs-
nade sig. 

När någon av de främmande prästerna eller någon mera 
förnämlig lekman, som t. ex. Rosenius ock Ahnfelt, besökte 
staden, hyrdes en större lokal, vanligen lärovärkets hörsal eller 
Kopparbärg-s sockenstuga. Snart nog hyrdes en stående lokal 
i ett handlanden Isaksson tillhörigt hus i hörnet av Åsgatan 
ock Södra Mariegatan, numera nedbrunnet. Den 4 februari 1862 
invigdes "Isaksalen" av Per Pehrsson. Han bildade i april 
samma år tillsammans med H. J. Lundborg den första missions-
föreningen i Falun. Isaksalen började snart att bliva för liten, 
även den, varför ett eget bönhus byggdes i hörnet av Magasins-
ock Sturegatorna. Det invigdes år 1865, ock föreningen, som 
numera kallade sig "Falu evangelisk-lutherska missionsförening", 
fick ordnad styrelse ock stadgar. De senare antogos den 2 no-
vember 1867. Året därpå anställdes stadsmissionären Pärling 
för att göra husbesök ock sprida goda böcker. Som ordinarie 
predikant anställdes M. Nilsson, som snart efterträddes av Prest 
Olov Jonsson. Dåvarande pastorsadjunkten J. Gabrielsson (död 
1923 såsom kyrkoherde i Orsa) var synnerligen intresserad för 
föreningen ock värkade kraftigt för dess framgång. 

Till en början anslöto sig nästan inga bildade personer till 
rörelsen. I början av 1860-talet reste mellertid en fru Hilda 
Holmberg, maka till landskamreraren i länet, jämte sin sällskaps-
dam, mamsell Nanny Cardon, till Sundsvalls vattenkuranstalt 
ock sammanträffade där med pastor H. J. Lundborg. 
Genom honom blevo de båda damerna "väckta", ock efter sin 
återkomst till Falun avbröto de allt umgänge med sina gamla 
bekanta, något som väckte ofantligt uppseende i staden. Mam-
sell Cardon öppnade ett slags söndagsskola, men hännes värk-
samhet avbröts snart av döden. Fru Holmberg hade kommit 
till staden såsom guvernant i en familj De Laval. Hon är om-
talad i Schröders minnen såsom "den vackra fröken Appleton" 
ock sades vara oäkta dotter till en engelsman med detta namn. 
Om sin härkomst talade hon aldrig. 
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En sångkör bildades snart nog av en musikalisk snickare-
gesäll, som sedan studerade till folkskollärare ock värkade som 
sådan i många år i Våmhus. 

Den litteratur, som lästes av de "väckta" på 1860-talet, 
var utom bibeln Luthers ock Rosenii skrifter, i synnerhet de 
senare. Dessutom lästes de av Fosterlandsstiftelsen utgivna tid-
ningarna. Om en talare saknades vid söndagssammankomsterna, 
lästes ett stycke av Rosenius, aldrig annat. 

Om någon av de troende gjorde något snedsprång, t. ex. 
i sexuellt hänseende, så hette det, att han eller hon blivit för 
starkt frestad av djävulen, ock därmed var den felande delvis 
ursäktad. 

Barnen gingo sällan i föräldrarnas fotspår. De hade fått 
för mycket religion i olämplig form. Endast få ansågos ha stått 
kvar i "döpelsenåden". De flästa betraktades som förtappade 
syndare liksom de fullvuxna. Botemedlet var att låta dem sitta 
i timtal i bönhuset ock avhöra föredrag, som ej alls voro läm-
pade för deras fattningsförmåga. Att leka ansågs syndigt, i syn-
nerhet om söndagarna. 

Den litteratur, som tillhandahölls, var föga tilltalande för 
barnasinnet. Det var mästadels översättningar från engelska ock 
amerikanska original. I regel var det någon gosse eller flicka, 
som aldrig ville leka med andra barn, utan endast "tala om 
Jesus". Så blev han eller hon sjuk, ock det blev en mycket 
uppbygglig dödsbädd. Å andra sidan skildrades de förskräck-
liga olycker, som drabba barn, vilka icke velat "följa Jesus". 

Troende föräldrar kunde ej undgå att lägga märke till att 
deras barn ej sällan voro värre än de barn, som icke fått dylik 
fostran. Detta förklarades så, att då djävulen ej kunnat få för-
äldrarna i sina klor, lade han dästo mera an på barnen, som 
därför ofta dukade under för de kraftiga angreppen. Därmed 
voro ju både föräldrar ock barn delvis ursäktade. Att barnen 
fått en förvänd uppfostran, varken kunde eller ville föräldrarna 
medge. 

Rörelsen var åtminstone i teorin absolut kulturfientlig. Detta 
hindrade dock icke föräldrarna att giva sina barn den bästa 
uppfostran', ehuru det ansågs mycket farligt för själen. När barnen 
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växte upp ock ej längre kunde tvingas, upphörde de med sina 
besök i bönhuset, ock ej så få voro benägna att instämma 
med en son i en av dessa familjer: "Om ja vort stor ändå å 
slupp gå i de förbannade bönhuse!" 

Den gamla folkliga vidskepelsen övergavs, men djävulstron 
var mycket stark ock ökades genom läsning av Luthers skrifter. 
Allmän var den tron, att Satan ofta visade sig i gestalt av en 
stor svart hund. Per Pehrsson berättar i sina minnen om en 
dylik händelse från Hillevik år 1863. En danstillställning skulle 
äga rum i brunnshuset, men samma dag hade "läsarna" samlats 
där för en gudstjänst. Balgästerna fingo för den skull vänta i 
flera timmar, ock de svuro ve ock förbannelse över läsarne. 
Till sist kunde de börja dansen, men efter en kort stund fingo 
de se en stor svart hund komma upp över brunnskranket ock 
ge sig med i leken. En förskräckelse kom över dem alla, ingen 
kom sig för att undersöka, hur det förhöll sig med den mystiske 
svarte. De kastade på sig sina ytterplagg ock lämnade salen 
hals över huvud ock viskade till varandra: "Låt inte läsarne få 
veta det!" Pehrsson tillägger försiktigtvis: "Hur det förhöll sig 
med hunden, vet jag icke, men från den dagen har ej före-
kommit dans eller dryckeskalas i den salen." 

De flästa, som slutit sig till rörelsen, voro helt visst upp-
riktiga ock aktningsvärda kristna efter den schablon, som de 
hade valt, ock de sökta även bevisa sin tro med sina gärningar. 
Hos en del stannade kristendomen vid vissa yttre åthävor, 
under det att den inre människan förblev oförändrad. Dessa 
avhöllo sig från svordomar, kortspel, dans, teaterföreställningar 
ock starkare spritdrycker — öl ock vin ansågos tillåtna — ock 
begagnade vissa talesätt, som kallades "Kanaans tungomål". I 
övrigt skilde de sig icke mycket ifrån de mindre nogräknade 
av "världens barn". En ock annan kunde dock slå över i 
våldsam fanatism, ehuru det tycks ha hört till undantagen. 
Som exempel kan meddelas ett brev, som skrivits av en "läserska" 
från Folkärna till en trossyster i Falun 1. iMan får antaga, att 
mottagaren åtminstone i huvudsak varit av samma skrot ock 
korn som avsändaren. 

i) Brevet avtryckes s. 30 ff. 
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I medlet av 1870-talet inträdde den Waldenströmska 
schismen. Det blev heta strider, ock Per Pehrson sökte i det 
längsta hålla Waldenström stången. Den ena parten kasserade 
Rosenii skrifter, den andra Waldenströms. Ett nytt missionshus 
hade uppförts vid Promenaden i Falun, ock kort efter dess in-
vigning 1879 splittrades hela föreningen, i det att de kyrkligt 
sinnade utgingo därur, så att lokalen kom att tillhöra Falu 
missionsförening, som namnet sedermera lydde. Den gamla 
lokalen såldes ock innehaves nu av Frälsningsarmén, som dock 
utvidgat densamma. Numera torde inga "anti-waldenströmska 
läsare" finnas i Falun. 

Följande brev är skrivet av en s. 29 nämnd läserska i Folkärna till 
en "trossyster" i Falun. Det är daterat 29 oktober 1877. 

Älskade syster i Jesus! 

Den yttersta tiden är visst kommen och Antichrist står för 
dörren. Werlden rasar mot Guds barn här som annorstädes. 
Satan hafwer en stor vrede vetandes att han ej lång tid hafwer. 
Han retar de sina och de äro legio de förbannade oomvända 
menniskorna. Det vore bättre om en quarnsten vore bunden 
kring, deras hals och de kastades i haf sens djup än att de skulle 
förfölja oss Herrens ögnastenar. Kyrkan är worden ett Babel, 
en sköka, och presten är en dödskalle som ej har så mycket 
Andans lif som rymmes i mitt lillfinger. De afundas på våra 
Profeter, de benådade lekmännen som tala Guds Ord. Ack 
att de talade varje qväll ty det är en balsam för själen. Hjer-
tat spritter i mig när jag hör dem tala om den söte Jesus. 
Hur lyckliga vi äro, vi Guds Barn som ej kunna synda till 
döds. Jag vill så gärna göra något för min Goel, min Emanuel, 
men jag möter bara gyckel. När jag möter någon på vägen 
så frågar jag genast: är du ett Guds Barn eller har djefvulen 
dig än i sina klor? så får jag alltid ovett till svar. Och ändock 
vill jag omvända hela verlden. Men Herren tar vilja för ger-
ning. Jag är ju med i syföreningen och vi samla medel till de 
kära kära kolportörerna och den kära stiftelsen. Bonden i gran- 
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gården var arg härom dagen att jag lockade hans tjänstfolk 
bort på samlingen, men jag svarte honom att man måste mera 
lyda Gud än menniskor och att om de sofva bort morgonen, 
så vore det ett lagomt straff åt en sådan helfwetes eldbrand 
som han som bara tjenar mammon. Werlden säger att han är 
en gudfruktig man derför att han går i Babel och läser hem-
ma för sig sjelf. Men han går ju aldrig på samlingen som han 
ej vill veta af eller dem som tala Guds Ord för oss, och han 
begagnar djefvulens dryck och låter sina barn dansa. Hvad 
göres oss mera vittne behof! Allt som ej går af tron är synd. 
Men den som har tron får göra hvad han vill ty han kan icke 
synda ty han är af Gud född. Ja vi äro saliga syster i tron. 
Frukta ej du klena hjord, m. m. Jag beder dig gå ej mera till 
nattvarden i Babel, ty der är du ibland skriftfolket som en ros 
ibland törne. Nej vi skola bedja en af vännerna att gifva oss 
Nattvarden så äro vi alla bara heliga utan alla agnar. När oss 
är Jesus men icke hos den förbannade verdshopen som gå i 
sina afgudahus och stenkyrkor. We, We, We öfver dem men 
väl alla Guds barn. Hvad tycker du väl att Per Ols Lisa skrat-
tar gerna. Jag har sagt henne att hon skrattar så lagom, när 
hon kommer i helfwetet och det trollet svarte: då får vi väll 
skratta i kapp. We Werlden. 

Din syster i tron 
(Namn). 

Viktigaste källor: Otryckta minnesanteckninger av lärovärksadjunkten 
0. Skog; Kyrkorådsprotokoll m. m. i Kristine kyrkas arkiv; Häradsrättens 
arkiv i Falun; Ungdomsminnen av P. P. (Per Pehrsson), 1858-1866, 
Gävle 1903; Ev. Fosterlandsstiftelsens Årsberättelse; Dalarnes Missions-
blad; Tidn. för Falu län och stad; Faluposten. 



Några fästmansbrev från Särna, 
skrivna under åren 1806-1808. 

Meddelade av EMIL HERLENIUS. 

Då jag under midsommarhälgen 1924 var i Särna för att där på 
uppdrag av socknens fornminnesförening hålla ett föredrag, lämnades till 
mig av föreningens ordförande, grosshandlaren Magnus Engzelius, en 
gammal plånbok, innehållande bl. a. några brev från en för längesedan 
avliden särnabo, Olof Halfvarsson i östgården, Särnabyn. Han var född 
den 17 mars 1785, ock breven äro skrivna till hans trolovade, Maret An-
dersdotter på Berget, född den 3 maj 1786. Breven ha sitt intresse ock 
meddelas därför. De äro till antalet åtta. 

1. 

Min Kära Vän hvar der vänligen hälssad. 

Jag får nu med några få rader berätta dig nu mitt för 
tiden hvarande tillstånd Som är gudi låf bra jag har En god 
hälsa och som jag hoppas at få höra det samma i från dig 
min vän. Jag har inga nyheter att för kunna utan det är så 
tungt med det at jag så sällan får råka dig nu för tiden det är 
ganska beklageligtt men så håppas jag at vi åter får snart träffas 
med nöje och behag tiden tilllåter mig ej längre at skrifva inför 
denna gång utan en flitig hälsning från mig. Jag är och för 
blifver din trognaste vän intill min bleka död. 

Olaus Halvarifilius. 
Särna 21 Julius år 1806. 
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Nu tillstunder den tiden at vi får gripa till Lian. 
Nu till hälgen så väntar jag at ni skall Kåmma hem ock 

som jag hälssar mycket flitigt at du är god och kåmmer änte-
ligen ty det är lång samt at hvara för utan någon Kiäring. En 
oändeligen flitig hälsning I från mig gör nu som jag Säger så 
är det bra ajö. 

Olof Halvardsson. 

Utanskrift: Till Pigan Väl förståndige Maret Anders Dåtter 
hvid Gly Sjön. 

 

Min kiära vän jag får nu med några få ord berätta dig 
mina före stående omständighetter. 

Nu i dag så har jag mitt arbete på röningen ut hevid 
älfven ock i afton så tänkar jag at taga den vägen som drager 
åt gamla sätran och som jag nu har förnummit at där intett 
blir något fålk utan jag blir der liggande om natten en sam-
men så är det min kiärliga begiäran at du min vän blifver när 
mig öfver natten ty om du dät intett giör så blir dät allt för 
långsamt åt mig så hvar nu god och giör som jag dig bedet 
har ty du är och blir min vän till min sista dag. 

Särna om söndagen. 
	Olof Halfvarsson. 1807. 

Utanskrift: Pigan beskedelige Maret Anders Dåtter är 
detta tillhörig. 

 

Min kiära vän hvarder vänligen med några få ord hälssad. 
Jag får nu med några få ord berätta dig mit nu för tiden 

varande till stånd som är gudi låf bra och hälssosamt och som 
jag håppas at få höra att du min vän är ock i samma tillstånd 
och at vi åter finge råkas med glada ansikten åskåda hvar 
andra och när den tiden in faller så vet jag ej ty om vägen 
vore ej så lång så skulle jag som åftast hälssa på dig men 

3 
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vägen är allt för lång och at gie sig ensammen på en så lång 
och obekantt väg så kan många vedervärdigheter möta mig på 
denna väg tiden låter mig ej längre at skrifva in för denna gång 
du är och blir den som högst i mina tankar står och den mit 
hierta kiär hafver och där på försäkrar jag dig at du skal finna 
trohet och kärlek hos mig så länge blodet är varmt i mig. Jag 
är ock för blifver din hulda vän till min död. 

Olof Halfvarsson. 
Särna 12 Juni 1807. 

Om jag kommer till at hälssa på dig som sagt var så vet 
jag ej nu ty jag vet ej om jag blir hemma under den tiden 
men om du ser dig någon ut råd så var du god och kom hem 
där om beder jag dig. 	

Olaus halvardi filius. 

Denna ring fick jag ut av Maria och den andra så skänkar 
jag dig. 

Utanskrift: Till pigan Maret Anders Dåtter hvid Kiö-
lens fäboar. 

brefvet fort sätas till ägaren ofördröjeligen. 

4. 

Min kiära vän hvarder vänligen hälsad. 
Jag får med några få rader beräta dig mitt till stånd som 

är Gudi låf bra men det är allt för lång samtt Efter dig Jag 
hade visst lust att besöka dig men det kan intett låta göra sig 
för denna gång ty arbete liger mig på händer denna vicka så 
måste jag bort och skiära fänne(?) jag får si när jag kommer 
lös huru tiden be gifver sig om jag får träffa dig Eller hur 
dett går. 

Jag har inga ny heter att beräta dig för denna gång utan 
en flitig hälsning i från mig jag är och för blifver din trogna 
vän i lifvet och i döden och du är och blir min trogna vän 
som Jag har utt valtt öfver all ting älska i lif och i död Ehuru 
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många som Emot oss äro och bjuda tu l det värsta så skall kiärleks 
bandet ändå inte upplösas för än i gienom döden far väl min 
vän glöm ej din vän 

Olof Halfvardsson. 

Östgården om söndagen skrifvet uti största oro och buller 
av fålk. 

Jag beder dig et ord eller två med Tysk Anders. 

 

Min kiära vän hvar der vänligen hälssad. 

Jag får nu med några få ord berätta dig mit till stånd 
som är Gudi låf bra och hälsso samt som jag hoppas att få 
höra det samma om dig iag hafver tänkt at hälssat på dig 
någon gång den här vicka om det så faller in för mig iag 
skall bu föra de här dagarna till ransiö vinet så kan det 
häda [sid] att du får se mig komma valsandes någon afton 
stund om jag kommar så nära så skall jag intet gå dig för bi 
Efter iag hörer at du är en sammen hvilket iag beder dig at 
du ej mis tycker om det så händer iag har inga nyheter att 
för kunna dig för denna gång utan en flitig hälsning ifrån mig 
iag för säkrar dig där på at dätt är iag den samme som dig 
af hiärtatt högst älskar så länge som en dråppa blod är varmm 
i mig men hvad redlighet iag finner hos dig igien det vet jag 
intett fast iag nu snart i 3-år hafver såsom en redelig ung karel 
uppfört mig emot dig Gudi befallat aiö. 

Östgården den 6 iuni 1808. 
	Olof Halfwarsson. 

 

Jag får intett för giäta att tacka dig för sist och för den väl 
fängnad som iag åttniött hos dig och hvad öfrig-itt är så är jag 
med hälssan och står mig bra som iag håppas att du är och hvid 
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samma till stånd hvillkett är min största önskan iag- är och för 
blifver din trogna vän till min död. 

Olof Halfwarsson. 1808. 
Söndagen. 

 

Min Kiära wän hvar der med några få ord hälsad. 
Jag får nu åter säta ner pännan att berätta dig mitt till 

stånd som är g-udi låf bra och hälsso samt men alltt för lång 
samt efter dig min vän jag önskar alltt stadigt att den dagen 
vore inne att vi dageligen finge vara utti umgiänge med hvar 
andra och nu så är det min vänliga begieran att du vill vara 
god och komma hem åt den här hälgen då vi åter få råkas ty 
annars så få vi ej råkas något snart Jag har inga ny heter att 
för Kunna in för denna gång utan en flitig hälsning från mig 
jag är och för blifver din trogna vän in i döden. 

Olof Halfwarsson. 
Särna 10 iulius 1808. 

 

Min vän du min vän hvar der vänligen hälssad. 
Det ser ut som du all deles skulle hafva glömt bort din 

vän Efter som du alldrig skicker mig någon hälsning så eller 
så iag väntade att du skulle komma hem som nu åt den här 
hälgen men det blef intett af och nu den här hälgen så väntar 
jag dig visst hem om intett det blir af så vet iag intett hvad 
iag skall tänka om dig iag hade vist hälssat på dig den för 
lidna vicka men iag kunde hälst tro at far och mor din var 
där der före kunde iag intett hälsa på dig för denna gång dett 
är min be giäran att du kommer hem det är alt för låg-
samtt Efter dig iag hade gierna villat råka dig ännu en 
gång ty iag är ingen dag oräd at den påsten skall komma 
att vi måste utt och strida för Kung och foster land då vi 
kan skie all drig mer får se Särna. gud var du då vårt be 
skydd och vären Så var god och kom hem åt den här sön-
dagen då vi får åter hålla et lifvligt samtal med var andra 
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tiden tu l låter mig ej längre att skrifva in för denna gång fast 
iag hade mycket att skrifva men iag hoppas att vi snart får 
tala munteligen med hvarandra far väll min vän glöm ej din 
vän giör hvad han dig bedet hafver. 

Olof Halfwarsson. 1808. 

Antagligen måste Olof Halfwarsson ut för att "strida för kung ock 
fosterland" i det nyss utbrutna kriget med Danmark-Norge. Hur som 
hälst — inte förr än 27 mars 1814 blev de båda ungas förbindelse stadfäst 
genom vigsel. De bosatte sig i den lilla byn Sörbärget, en halv mil söder 
om Särna kyrkoby. Äktenskapet upplöstes den 15 juni 1858 genom hust-
runs död. Olaf Halfvorsson själv avled den 28 juni 1873. 



Undersökningen av svenska folkmål 
1924-25. 

Av HERMAN GEIJER. 

I. Förvaltning ock personalförhållanden. 

Till fortsättande av Undersökningens värksamhet under 
budgetåret j/7 1924—"/6 1925 beviljades av 1924 års riksdag 
ett reservationsanslag å 22,000 kr., vilket innebar en nedsättning 
med 4,000 kr. i förhållande till motsvarande anslag å 26,000 kr. 
för budgetåret 1923-1924 ock en nedsättning med 6,600 kr. i 
förhållande till Undersökningens tidigare årsanslag å 28,600 kr. 
Genom k. brev den 4 juli 1924 bestämdes, att för användandet 
av det sålunda för budgetåret 1924--1925 beviljade anslaget å 
22,000 kr. skulle gälla enahanda bestämmelser, som genom k. 
brev den 22 oktober 1920 fastställts i fråga om motsvarande, 
för år 1921 beviljade anslag, dock med den av anslagets sänk-
ning betingade modifikationen, att den minimitid, som de av 
anslaget understödda resorna måste omfatta, nedsattes från den 
för närmast föregående år gällande tiden sju månader till fyra 
månader, varjämte i nämnda k. brev den 4 juli 1924 ut-
tryckligen säges, att Undersökningens ledning äger frihet att 
i fråga om en post i Undersökningens beräknade budget vidtaga 
höjning, i fråga om en annan post sänkning, allenast statsanslagets 
slutsumma icke överskrides. 

Undersökningens styrelse, som alltsedan år 1918 haft 
oförändrad sammansättning, i det den utgjorts av professorerna 
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von Friesen, Hesselman, Lundell ock Noreen, överbibliotekarien 
Hulth samt docenten Geijer, har detta år lidit en allmänt 
känd förlust genom professor Noreens den 13 juni 1925 
timade död. 

Till arbetsutskott ha omvalts samma personer, som före-
gående arbetsår beklätt motsvarande uppdrag, nämligen Lundell 
ordförande, Hulth skattmästare, ock Geijer sekreterare. 

Som vetenskapliga medarbetare i Undersökningen med 
uppgift att bestrida de i ovannämnda k. brev den 22 okt. 1920 
föreskrivna särskilda arbeten mot i samma k. brev fastställda 
arvoden, ha under året 1924-1925 tjänstgjort docenten 
H. Geijer ock fil. dr. J. Götlind. Föreståndareskapet för 
Undersökningen ock dess arkiv har liksom under föregående 
år bestritts av Geijer. Deras tjänstgöringstider ha varit för-
delade på följande sätt: 

Geijer tjänstgjorde i Uppsala under tiderna 1/7  12/7,  

"4-31/7, "/,—"/,, "4-3°4, tillsammans tio ock en 
halv månad. Semester hade Geijer under följande tider: 144-15/7, 
19/7 28/7, 1/8 23/8, 18/6_27

/
6, tillsammans 45 dagar. Några resor 

i Undersökningens tjänst har Geijer icke under detta arbetsår 
gjort. 

Götlind tjänstgjorde i Uppsala under tiderna 1°/,-15/9, 
7 /1-9/4, 27/4-2/9, tillsammans omkring nio ock två tredje-

dels månad. På resa i Undersökningens tjänst har Götlind 
tillbragt tiden / 1,----25/10. Semester har Götlind åtnjutit under 
tiderna 1/7-017, 18 4-

30/9, 6/4, 14/4 16/4, 3/6 13 tillsammans 45 dagar. 
Under tiden "/9—"/, åtnjöt Götlind tjänstledighet för sjukdom. 

Under Geijers frånvaro från staden ovannämnda tider 
144_19/7,  19/7____284,  i 

dagarna "4-27/9, då både Geijer ock Götlind samtidigt voro 
frånvarande från arkivet på grund av sjukdom, vikarierade för 
dem båda fil. lic. R. Ji rlow 28/6—"/6, fil. mag. E. Holmkvist 
224 ock fil. mag. Manne Eriksson 21/6-27/6. Den sistnämnde 
fortsatte under återstoden av juni månad att vikariera för Göt-
lind. Eriksson har dessutom under större delen av detta arbetsår, 
nämligen alltifrån 29/9  1924, av ock till tjänstgjort som tillfällig 
arbetsjälp vid arkivet. Som tillfällig arbetsjälp har även tjänst- 

4-284 vikarierade Götlind för honom. Under 
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gjort docenten T. Bucht under november 1924 samt under 
mars—maj 1925. 

Under hela arbetsåret 1924 	1925 har fil. dr L. Levander 
varit anställd som medarbetare i Undersökningen i ock för sin 
särskilda uppgift, dalmålsundersökningen. Levanders tjänst-
göringstider ha varit följande: 1/7-10/7, 1/9 31/7, 1924, 9,-28/2, 
164-30!6 1925. Han har honorerats dels av Kopparbärgs läns 
landstings anslag, dels av gåvomedel. 

Som expeditionsbiträde har hela arbetsåret tjänstgjort frö-
ken Dagmar Jönsson med undantag av sammanlagt fyra 
veckor under juli ock augusti 1924, då för henne vikarierade 
fröken Mär ta Enquist, som dessutom under kortare tider bi-
trätt som tillfällig arbetsjälp. 

För de arbeten, som utförts i Uppsala ock på resor av 
ovannämnda vetenskapliga medarbetare i Undersökningen även-
som av andra tillfälliga eller mera stadigvarande medarbetare 
vid densamma, skall i följande kapitel redogöras. Beträffande 
resornas sammanlagda omfattning skall emellertid här nämnas 
följande. 

Av statsanslaget ha under året bekostats resor utförda 
av 10 personer inom landskapen Norrbotten, Västerbotten, 
Dalarne ock Västergötland under en sammanlagd tid av 4 må-
nader ock 8 dagar. Sammanlagda beloppet av de understöd, 
som ur statsanslaget utbetalades till ovan angivna resor, upp-
gick till kr. 1,689: 60. Jämfört med förhållandena under närmast 
föregående år innebär detta en högst betydande nedgång. 
Under tiden 'h 1923 	3°4 1924 understöddes nämligen av stats- 
anslaget med ett sammanlagt belopp av kr. 3,933: 70 resor 
utförda av 21 personer inom nio landskap under en sammanlagd 
restid av omkring 131/ 2  månad'. Även omfattningen av de resor, 
vilka understötts av landstingsanslag ock av gåvomedel, visar 
under året en mycket stor nedgång. Under året 1923-1924 
understöddes sålunda av landstingsmedel ock av gåvomedel 
med ett belopp av sammanlagt kr. 3.691: 66 resor utförda av 
16 personer inom 8 svenska landskap samt dessutom i Estland. 

1) Sv. Landsm. 1924, s. 101. 
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Under året 1924-1925 uppgick sammanlagda beloppet av de 
reseunderstöd, som Undersökningen bestred ur landstingsanslag, 
till 1,387 kr., fördelade på 7 personer, som härför utförde 
undersökningar inom landskapen Ångermanland, Hälsingland 
ock Västmanland under en sammanlagd tid av omkring 6% 
månad. Härtill komma tvänne ur gåvomedel understödda resor, 
av vilka den ena, som gällde Härjedalen, understöddes med 
allenast 50 kr., ehuru den utsträcktes till omkring 1 månads 
resetid, ock den andra, som gällde Estland ock som utfördes 
av två personer gemensamt under en sammanlagd tid av 1 
månad, understöddes med sammanlagt 400 kr. gåvomedel. 

Räknat i medeltal för dag ock person ha de av statsan-
slaget utbetalade reseunderstöden uppgått till kr. 12: 42. Den 
högsta reseersättning för dag räknat, som utbetalats ur stats-
anslaget, har uppgått till kr. 20: 70 för resdag, den lägsta till 
kr. 7: 14 för resdag. De reseunderstöd, som utbetalats ur lands-
tingsanslag ock ur gåvomedel, ha — såsom av ovan meddelade 
siffror framgår — varit i stort sett ännu lägre i förhållande till 
faktiskt använd resetid. Medeltalet för alla resor tillsammans 
blir kr. 9: 12 för person ock resdag. Härvid är emellertid att 
märka, att vissa av de reseersättningar, som under året 1924-
1925 utbetalats, utgjort förskottsersättningar för resor, som på-
börjats våren eller försommaren 1925 för att fortsättas en 
kortare eller längre tid in på året 1925-1926, samt att slut-
likvid, som ägt rum efter resans avslutande, i regel något höjt 
de lägre reseersättningarnas medeltal, vartill hänsyn icke tagits 
i ovan meddelade, till budgetåret begränsade uppgifter. En 
annan omständighet, vartil hänsyn bör tagas vid bedömmande av 
dessa uppgifter, är förekomsten under året 1924 	1925 av 
tvänne ytterlighetsfall, som i hög grad bidraga att sänka medel-
talet för de av landstingsanslag ock av gåvomedel utgående 
reseunderstöden, nämligen dels en ovan berörd resa i Härje-
dalen, för vilken endast uppbars 50 kr., ehuru resan utsträcktes 
till en månad, dels en resa i Västmanland, utförd av tvänne 
undersökare gemensamt, som ehuru ej större belopp än 400 kr. 
fanns disponibelt till reseersättning för dem båda, utsträckte sin 
resa, den mäst givande som under året gjorts, till sammanlagt 
omkring två ock en halv månad. 
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På sätt av det följande närmare framgår, ha årets resor 
särskilt koncentrerats till två landskap, Dalarne ock Västman-
land, där resor nu påkallades å ena sidan av de inför snar 
avslutning stående utredningarna rörande Övre Dalarnes folkmål 
av L. Levander ock rörande Dala-Bärgslagen av P. Envall, å 
andra sidan av det stora arbetet på iordningställande ock 
fullföljande av Torsten Ericssons genom döden avbrutna Väst-
manlandsundersökning. Dessa båda landskap, Dalarne ock Väst-
manland, äro emellertid de enda, där resor av större omfattning 
under året kunnat komma till utförande, ock endast i Övre 
Dalarne har det varit möjligt att utan betydande beskärningar 
fullfölja de resor, som undersökningsplanen under året jämte 
tillgången på disponibla, lämpliga undersökare skulle ha krävt. 
Både i Västmanland ock än mer i Dalarnes Bärgslag ock 
allra måst i Norrland gjorde bristen på medel detta omöjligt. 

Understöd för sina arbeten ha några enskilda medarbetare 
i Uppsalaundersökningen sökt hos flera av de mycket få fonder 
ock institutioner, som kunna tänkas skola understödja arbeten 
av detta slag. 1 ett fall har under året en dylik ansökan haft 
framgång, nämligen då stiftelsen Lars Hiertas Minne i november 
1924 anslog 1,200 kr. till understödjande av förre folkskolläraren 
0. P. Petterssons språkliga, folkloristiska ock bygdehistoriska 
arbeten i Vilhelmina i Lappland. 

Liksom i tidigare årsberättelser har här på sina ställen 
angivits, när något arbete understötts av någon av de tre or-
ganisationer, Styrelsen för undersökning av Upplands folkmål, 
Styrelsen för östgötamålens undersökning ock Västgöta Folk-
målskommiW, vilka nu äro de enda kvarstående Uppsalaorga-
nisationerna för särskilda landsdelars undersökning. Rörande 
den förstnämnda, Styrelsen för undersökning av Upplands folk-
mål, är nu att nämna den förändring denna undergått, i det 
dess hittilsvarande ordförande, överbibliotekarien Cl. Anne r-
st e d t, ock sekreterare, professor A. Er d m an n, vilka båda 
oavbrutet beklätt dessa funktioner alltsedan styrelsen år 1896 
på professor Erdmanns iniativ stiftades, under år 1925 avgått 
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ock efterträtts av professor 0. von Friesen som ordförande 
ock lektor A. Schagerström som sekreterare. Samtidigt har 
förste bibliotekarien A. Gra pe inträtt i styrelsen som skatt-
mästare, en befattning som professor T. Tullber g beklädde 
från styrelsens stiftande till sin död 1920. 

II. Samlingarnas tillväxt ock användning. 

Landsmålsarkivets tillväxt under tiden 1/7  1924—"/6 1925 
utgöres huvudsakligen av handskrivna samlingar av följande om-
fattning: omkring 32,750 lappar i 16:o-format (varav omkring 
24,500 utgöras av renskrivna ordsamlingar, omkring 1000 av 
renskrivna ortnamnssamlingar); omkring 1,700 blad 8:o (varav 
1,009 utgöras av fil. mag. A. Thorfors' anteckningar om dialektal 
jordbruksterminologi i Västmanland); mer än 3.800 blad 4:o 
(varav 2,100 blad utgöra renskrift av största delen av Torsten 
Ericssons reseanteckningar från Västmanland samt av alla hans 
smärre reseanteckningar från Dalarne, Uppland, Gästrikland, 
ock Hälsingland); omkring 400 blad folio samt 48 band eller 
häften (varav 2 Lundells typordlistor; återstoden utgöres i allmän-
het av anteckningsböcker från resor). 

Bland årets akcessioner märkas särskilt tre framlidna upp-
tecknares samlingar, nämligen samlingar av lektor E. Brate 
(t 1924), läroverksadjunkten K. A. H a gso n (t 1923) ock gods-
ägaren fil. dr C. J. L. Lönnberg (t 1905). Lektor Brates genom 
gåva av fru Fanny Brate till Landsmålarkivet överlämnade sam-
lingar utgöras huvudsakligen av följande: en i koncept på omkr. 
4000 lappar föreliggande ordbok över Norbärgsmålet i Västman-
land, av vilket under studentåren begynta, men sedan avbrutna 
arbete lektor Brate under sina sista år utredigerat partiet a—h, 
som han åren 1923 ock 24 såsom gåva överlämnade till arkivet; 
vidare av folkloristiska ock kulturhistoriska samlingar rörande 
Västmanland ock södra Dalarne, samlingar rörande personnamn 
ock ortnamn samt smärre samlingar till svensk grammatik 
ock lexikografi. Läroverksadjunkten Hagsons efterlämnade 
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samlingar innehålla komplement till i Landsmålsarkivet för-
ut befintliga samlingar från Föreningen för svenska språket 
i Linköping ock från Östgöta landsmålsförening i Uppsala, 
vilka båda föreningar stiftats av Hagson, samt dessutom 
anteckningar rörande folkspråk ock folktraditioner i Östergötland 
ock nordöstra Småland, som Hagson under många år fortsatt att 
samla. Av C. J. L. Lönnbergs skriftliga kvarlåtenskap har genom 
gåva av hans son, lasarettsläkaren I. Lönnberg, till landsmåls-
arkivet överlämnats en antagligen under 1860-talet påbörjad ock 
under flera årtionden fortsatt, omkr. 300 foliosidor omfattande 
ordbok över östgötskan (särskilt i norr ock öster) samt smärre 
folkloristiska anteckningar. 

Arkivets referensbibliotek har under tiden V, 1924-3% 
1925 tillväxt med 90 nummer, innefattande 316 subnummer. 
Liksom föregående år ingå häri till mycket stor del gåvor. 

Gåvor antingen till handskriftsamlingen eller till samlingen 
av tryck har arkivet under tiden 1/7  1924-396  1925 mottagit 
från följande förening-er ock institutioner: Akademie der Wissen-
schaften i Wien; Dalarnes Fornminnesförening, Falun; Dalslands 
Folkhögskoleförening, Färgelanda; Det Fonetiske Institut, Oslo; 
Föreningen Heimbygda, Östersund; Nordiska Museet, Stock-
holm; Svenska Akademiens Ordbok, Lund; Södermanlands 
Fornminnesförening, Strängnäs; Uppsala Universitetsbibliotek, 
Uppsala; Västerbottens läns Hembygdsförening, Umeå; Väst-
svenska Folkminnesföreningen, Göteborg; Videnskabsselskabet i 
Oslo; samt från följande enskilde: hemmansägaren Gustaf An-
dersson, Göteve; fil. mag. D. Arill, Torsby; docent I. Arwids-
son, Uppsala; fru Karin Bengtsson, Kläppe, Östersund; ama-
nuensen fil. kand. Gösta Berg, Stockholm; lektor G. Bergman, 
Sundsvall; fru Fanny Brate, Stockholm; docent T. Bucht, Upp-
sala; dr phil. R. Th. Christiansen, Oslo; dr Fr. Clason, Uppsala; 
fil. lic. B. Collinder, Uppsala; rektor G. Danell, Uppsala; ingenjör 
N. Ericsson, Vikmanshyttan; fil. mag. M. Eriksson, Uppsala; 
intendent S. Erixon, Stockholm; länsantikvarie E. Festin, Öster-
sund; herr E. Folkwar, Ocke; skriftställaren K. E. Forsslund, 
Sörvik ; fröken Maja Forsslund, Kopparbärg; herr 0. Fredriks-
son, Ocke; docent H. Geijer, Uppsala; fil. dr J. Götlind, 
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Uppsala; hemmansägaren L. Hansback, Älvdalen; fröken N. 
Hasselberg, Tingslunda; fil. lic. J. Hedlund, Linköping; fil. lic. 
G. Hedström, Lund; professor B. Hesselman, Uppsala; fil. lic. 
R. Jirlow, Uppsala; herr Jugas 0. Jonsson, Nås; lektor G. 
Kallstenius, Uppsala; professor T. E. Karsten, Helsingfors; fil. 
lic. E. Klein, Stockholm; lektor M. Klintberg, Visby; professor 
Kaarle Krohn, Helsingfors; fil. dr G. Lech, Lund; docent N. Lid, 
Oslo; folkskollärare A. Lindkvist, Delsbo; stud. Algot Lundberg, 
Uppsala; professor J. A. Lundell, Uppsala; dr 1. Lönnberg, 
Karlshamn; docent Birger Nerman, Uppsala; docent E. Neuman, 
Uppsala; f. d. läroverksadjunkten J. Nordlander, Stockholm; 
professor A. Noreen, Uppsala(); docent E. Noreen, Stockholm; 
fröken A. Norrlander, Öjung, Norr-Edsbyn; professor Magnus 
Olsen, Oslo; fröken E. Olivecrona, Uppsala; lektor J. Palm&, 
Lund; hemmansägaren P. Peterson, Vallda; professor D. A. Seip, 
Oslo; lektor N. Sjödahl, Falun; professor Bruno Sjöros, Åbo; 
dr phil. 0. Skulerud, Oslo; amanuensen Sigfrid Svensson, Stock-
holm; docent C. W. von Sydow, Lund; docent E. WesAn, 
Uppsala; professor W. Wiget, Dorpat; fil. mag. K. Rob. V. 
Wikman, Malm, Finland; docent 0. Östergren, Uppsala. 

Antalet antecknade besök under tiden 1/7  1924 	39, 1925 
utgör 1,997, varav på senare halvåret 1924 komma 844 ock på 
förra halvåret 1925 komma 1,153. 1 förhållandevis större 
utsträckning än tidigare har en betydlig del av användningen av 
arkivets samlingar ägt rum på universitetsbibliotekets allmänna 
läsesal utan samtidigt besök i arkivets lokal ock således utan att 
medräknas i ovannämnda siffror 1. 

Hemlån inom staden för bearbetning av landsmålsarkivets 
handskriftsmateriel har ägt rum i 76 fall. Antalet motsvarande 
lån utom staden är 88. 

1) Jfr. Sv. Landsm. 1923, s. 47, 1920, s. 31. 
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III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning. 
1. Arbeten honorerade av statsanslaget. 

Såsom ovan nämnts, ha Geijer ock Götlind under året 
tjänstgjort som Undersökningens tvänne årsanställde, av stats-
anslaget honorerade medarbetare, ock dessutom ha fil. mag. 
Manne Ericsson, docenten T. Bucht, fil. lic. R. Jirlow ock 
fil. mag. E. Holm kvist längre eller kortare tider tjänstgjort som 
tillfällig, vetenskaplig arbetsjälp ock därför honorerats av statsan-
slaget med timpänning. Årsanställda ha utom Geijer ock Götlind 
endast varit Undersökningens mångåriga expeditionsbiträde frö-
ken D. Jönsson, som honorerats av statsanslaget, samt fil. dr 
L. Levander, som honorerats av andra medel. 

Arbetsfördelningen har i huvudsaklig överensstämmelse med 
motsvarande förhållanden under föregående år varit den, att 
Geijer varit föreståndare för arbetena ock för arkivet samt sekre-
terare i Undersökningens styrelse ock arbetsutskott. Götlind 
har bestritt det mästa av den dagliga expeditionen, fört jurnaler 
ock kassaböcker samt med Geijer delat arbeten i ock för korre-
spondens, instruktion, granskning av inkommande samlingar 
m. m. Härvid har Götlind särskilt lett ock granskat sådana 
undersökares arbeten, vilka närmast gällt Västergötland ock an-
gränsande landskap. Geijer har, delvis med biträde av Götlind, 
Bucht, Levandsr ock P. Envall, lett arbeten, som gällt 
övriga landskap. De arbeten, som under året utförts i ock för 
utredigering ock katalogisering av arkivets samlingar, ha till 
största delen letts av Geijer, vad beträffar västgötskt eller därmed 
sammanhängande material dock av Götlind. Specialutredningar, 
som av särskilda anledningar företagits, rörande sådana frågor som 
den geografiska utbredningen av vissa ord ock därmed förbundna 
traditioner eller föreställningar, ha företagits av Geijer ock Göt-
lind gemensamt, under biträde av alla de ovannämnda med-
arbetare samt med biträde dessutom från andra personer. 

I senaste årsberättelse omtalades utförligt, hurusom under 
den tid, denna berättelse omfattade, arbetet inom arkivet särskilt 
koncentrerades dels på fullföljande av vissa oavslutade katalogi-
seringar, dels därpå att bringa i ett användbart skick vissa sam- 
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ungar, vilka i föreliggande skick endast med stor svårighet eller 
alls icke läto sig utnyttja av forskare, som av olika anledningar 
ville ta del av dem Under året 1924 	1925 ha de i föregående 
berättelse angivna katalogiseringsarbeten, vilka vid ingången 
av detta arbetsår återstodo att avsluta eller att företaga, ej kun-
nat fortsättas. En förutsättning för detta arbete var nämligen, att 
extra arbetsjälp skulle kunna anlitas för hithörande uppgifter, 
såsom under 1923-1924 i förhållandevis stor utsträckning ägde 
rum, då med sådan jälp under ledning av Geijer ock Götlind 
katalogiseringen av äldre delar av arkivbeståndet fullföljdes i en 
utsträckning, vartill motstycke ej funnits sedan de första åren av 
Undersökningens värksamhet 2. Nu omöjliggjordes emellertid 
genom statsanslagets nedsättning de små, men oumbärliga utgif-
ter till extra arbetsjälp, som fullföljandet av katalogiseringen 
skulle ha krävt, varför detta arbete fick till största delen ned-
läggas. Dock utfördas i juli ock augusti 1924 av fröken M. 
Enquist under Götlinds ledning en innehållskatalog över väst-
götasamlingarna, motsvarande den uppländska realkatalog, som 
i senaste årsberättelsen beskrivits 3. I övrigt har katalogiserings- 
arbetet under året 1924 	1925 väsentligen upptagits av att nog- 
grant ock fullständigt behandla vad som under året inkommit. 

Detsamma gäller för det mästa även om stämplingen av 
ordlappar. Dock har en större räst från äldre tid, nämligen de 
stora Hallenderska samlingarna från Barne härad i Västergötland, 
nu fullständigt genomgåtts med påstämpling av signa. 

Under året 1924-1925 har en början till bättre installering 
gjorts för sådana landsmålsarkivets samlingar, vilka varken kunna 
installeras i vanliga ordlappskartonger eller inbindas. Hittils ha 
sådana samlingar ävensom det synnerligen myckna, som i brist 
på medel till inbindning ännu sedan åtskilliga år väntar på att 
bli inbundet, provisoriskt lagts i konvolut, som försetts med signa 
ock med påskrift om innehållet samt därefter ställts på hyllor, 
där de sammanhållas, så gott sig göra låter, av stöd, en anordning 
som ej på längden kan bibehållas, utan att papperen ta skada. När 

Se Sv. landsm. 1924, s. 106 if. 
Se Sv. landsm. 1924, s. 108 f. 
Se Sv. landsm. 1924, s. 109 f. 
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Torsten Ericssons stora samlingar voro färdiga för uppställning 
efter det ej blott de i förra årsberättelsen omnämnda ordnings-
ock katalogiseringsarbetena avslutats 1,  utan jämväl åtskilliga 
delar av hans samlingar, som sedermera på olika håll anträffats, 
blivit inordnade i det övriga samt i sammanhang därmed katalo-
giserade ock signerade, ha alla hans samlingar uppställts i e n 
följd på arkivets hyllor, där de upptaga en längd av något mera 
än fyra meter, ock därvid har allt, som icke varit ägnat att ställas 
i ordlappskartonger, installerats i kapslar av samma slag, som 
användas i bibliotekets allmänna handskriftsavdelning. 

Detta är första gången som den i Landsmålsarkivet i regel 
tillämpade topografiska uppställningen, med landskap som 
huvudenheter, måst i väsentlig mån frångås vid ordnandet av 
uppteckningssamlingar. Den topografiska anordningen blir dock 
rådande i stort, även om för ett sådant fall som detta en annan 
uppställningsgrund, nämligen uppställning med författare-
namn som huvudrubrik, för en efterlämnad, ofullbordad 
samling, måste komma till användning. 

Arbetet på utredigering av samlingar har fortsatt i anknyt-
ning till förra årets motsvarande arbeten 2, dock med stora in-
skränkningar, föranledda av samma orsaker, som föranlett den 
ovan berörda inskränkningen av katalogiseringsarbetet. Utan 
inskränkning har arbetet på inom arkivet utförd, grundlig utredi-
gering av under året i konceptskick inlämnade samlingar full-
följts blott på e n punkt, nämligen vad som inkommit från 
Dalarne. Alla Levanders under året i konceptskick inlämnade 
orduppteckningar från Övre Dalarne ha av fröken Jönsson 
under Levanders inseende utredigerats på något över 1,600 ord-
lappar. Av i konceptskick inkommande samlingar från Dalarnes 
Bärgslagsdel blev åtminstone den största posten på mot-
svarande sätt utredigerad, nämligen inemot 700 nya ordlappar 
från Folkärna. Av tidigare samlingar blevo vissa från Jämtland 
ock Ångermanland föremål för fortsatt utredigering, i det dels 
Geijer ock Bucht utredigerat tillsammans över 3,000 ordlappar 
ur egna samlingar från ett par orter i mellersta ock östra Jämt- 

') Se Sv. landsm. 1924, s. 109. 
9) Se Sv. landsm. 1925, s. 110 ff. 
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land samt över 500 lappar ortnamn från samma orter, dels Bucht 
ensam utredigerat ur egna anteckningar från ett tiotal orter i 
Ångermanland omkring 5,100 ordlappar. Det ojämförligt största 
arbete av ifrågavarande slag, som under året utförts, har dock 
varit det som ägnats åt utredigering av Torsten Ericssons efter-
lämnade samlingar, vilka i särskilt hög grad grad påkallat dylikt 
arbete 1. Dechiffreringen ock renskrivningen på kvartblad har i 
enlighet med den i förra årsberättelsen framställda beräkningen 
hunnit därhän, att i juni 1925 alla hans samlingar från Västman-
land förelågo renskrivna i dylik form, varvid dock det utrymme, 
renskriften tagit i anspråk, kunnat ej oväsentligt begränsas: 
Torsten Ericssons något över 1,000 oktavblad original-
anteckningar från detta landskap motsvaras i renskrift av ej 
fullt 2,000 kvartblad. Arbetet har utförts av rektor Sam Jansson 
vad beträffar nästan allt, som härrör från Örebrolänsdelen av 
Västmanland, vad åter beträffar det övriga av Torsten Ericssons 
västmanländska samlingar har arbetet till allra största delen ut-
förts av fil. mag. Manne Eriksson. Densamme har dessutom under 
året 1924-25 på motsvarande sätt renskrivit Torsten Ericssons 
smärre anteckningar från Dalarne, Uppland, Gästrikland ock 
Hälsingland. Renskrivningen av anteckningarna från de fyra 
sistnämnda landskapen upptar sammanlagt omkring 600 kvartblad. 

Såsom i sista årsberättelsen nämndes, har renskriften på 
kvartblad av Torsten Ericssons samlingar beräknats skola närmast 
läggas till grund för en i orterna av nya undersökare utförd kom-
pletterande ock kontrollerande genomgång av materialet. Denna 
genomgång, varom mera detaljerade upplysningar skola lämnas 
under avdelningen "resor" i kap. IV, 2 nedan, har nu hunnit 
därhän, att större delen av hans anteckningar ock därmed även 
större delen av landskapet nu på avsett sätt genomgåtts. Härvid 
ha ej blott sådana tillägg ock rättelser gjorts, som direkt anknyta 
till Torstens Ericssons anteckningar ock som till väsentlig del in-
förts på därtill egnade tomrum på samma kvartblad, som innehålla 
renskriften, utan därjämte har självfallet under dessa nya under-
sökningsresor tillfälle ock anledning givits till mera självständiga 
uppteckningsarbeten av de utsända undersökarne, tillfällen som 

1) Se Sv. landsm. 1924, s. 113 f. 
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på många håll, fast icke genomgående, blivit ganska grund-
ligt utnyttjade. När nu snart alla Torsten Ericssons västmanländ-
ska samlingar komma att föreligga ej blott renskrivna, utan till-
lika reviderade ock ifyllda efter ovan berörda genomgång i 
orterna, är härmed vunnen en grundval för Västmanlands dialekt-
beskrivning ock dialektgeografi, som så länge ock så mycket 
saknats, under det för alla de omgivande landskapen ock över-
huvud för de flästa svenska landskap förelegat ett väsentligt 
lättillgäng-ligare dialektmaterial. Dock har härmed ännu icke 
uppnåtts en tillräcklig grad av vare sig fullständighet eller lätt-
tillgänglighet hos materialet. Torsten Ericssons västmanländska 
samlingar, som gjorts i syfte att vinna en översikt över ett av 
Sveriges i avseende på dialekterna minst kända landskap, ha 
dock aldrig gjort anspråk på att uttömma ämnet. De lämna 
både geografiskt ock sakligt sett mycket betydande luckor att 
fylla, ett förhållande som först vid en sådan sammanställning ock 
eftergranskning som den nu pågående kunnat fullt överblickas 
ock med avseende på sin betydelse i de särskilda fallen bedömmas. 
Därtill kommer som en mycket viktig omständighet, att det nu 
föreliggande västmanländska materialets yttre anordning gör det 
alltför ohanterligt. Den som nu på grundval av detta material 
vill följa ett visst ords eller någon viss företeelses utbredning ock 
variation inom Västmanland, måste slå upp på ett mycket stort 
antal ställen, av vilka i de flästa fall flertalet torde innehålla 
ingenting om det ord eller den företeelse, som för tillfället ut-
gör föremål för efterletandet. Endast A. Thorfors' ovan (s. 43) 
omnämnda samlingar rörande jordbrukets dialektala ordförråd 
i Västmanland bilda i detta avseende undantag, i det man i dessa 
samlingar på ett ock samma ställe (på ett eller flera i alfabetisk 
uppslagsordning ställda oktavblad) finner sammanförda alla från 
skilda orter inom landskapet erhållna upplysningar om ett ock 
samma ord. En anordning i liknande riktning av allt det väst-
manländska materialet är behövlig, när bearbetning i syfte att 
vinna översikt över det hela skall företagas. Liknande behov 
göra sig samtidigt gällande i fråga om även andra landskaps 
dialektmaterial, ehuru ej alltid ur samma synpunkter. Så har nu, 
när den grammatisk-språkgeografiska bearbetningen av materialet 
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från Övre Dalarne står inför avslutandet ock det direkt på dal-
målsordboken inriktade arbetet skall börja, framträtt behov av 
att ha det nu på 21 sockenavdelningar splittrade materialet från 
Övre Dalarne sammanfört i en enda, för hela området ge-
mensamt genomförd alfabetisk uppslagsföljd. Dock 
synes det fortfarande, t. o. m. på det stadium där bearbetningen 
av dalmålsmaterialet nu befinner sig, förefinnas så starka skäl för 
att ej fullständigt uppgiva ordmaterialets uppställning efter sock-
nar, att något försök knappast torde komma att göras att utan 
vidare sammanslå alla de 21 sockenordsamlingarna till en enda 
med gemensam alfabetisk ordningsföljd. I stället planeras för Övre 
Dalarnes vidkommande ock likaså för Västmanlands upplägg-an-
det av en från sockenordsamlingarna skild serie blad i större 
format än vanliga ordlappar, blad som böra kunna få karakter 
av kortsystem — en karakter som små ordsamlingar på lappar 
ofta i alltför liten grad eller ej alls rationellt förvärkliga — ock 
som i stereotyp geografisk följd skola upptaga allt material från 
de särskilda orterna, som finns ej blott i Landsmålsarkivets socken-
vis sammanhållna ordsamlingar, utan ock i andra källor inom ock 
utom Landsmålsarkivet. Detta upptagande av allt material torde 
ej behöva eller böra eller kunna ske genom att allt in extenso 
avskrives, men bör å andra sidan ej häller stanna vid blott hän-
visning till de källor, där upplysning om ordet eller saken finnes. 
Det är givetvis en angelägenhet av synnerlig vikt, att en 
rationell anordning nu åstadkommes, som kan uppfylla behovet 
av lätthanterlighet ock anpassningsförmåga efter det fortskridande 
arbetets krav, utan att dock den erforderliga arbetsmängden, som 
i alla händelser måste bli mycket betydande, kommer att stiga 
mer än strängt nödvändigt. Det är härvid också nödvändigt, att 
man från olika håll tar sikte på det allt närmare kommande be-
hovet av att ett gemensamt ordsamlingsregister för hela det 
svenska språkområdet upplägges, ett register som är detsamma 
som stommen till en ny allmän svensk dialektordbok. 

Under året 1924-1925 ha förekommit på samma sätt som 
tidigare, men i något större utsträckning, att specialutredningar 
eller specialsamlingar begärts ock värkställts rörande särskilda 
ord, ordgrupper, ortnamn eller folkloristiska företeelser. Så har 
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Sven ska Akademiens Ordbok vid några tillfällen begärt att 
få upplysning om vissa ords förekomst, uttalsformer ock betydelser 
i dialekter; Nordiska Museet har vid flera tillfällen— så när ny 
upplaga av "Vägledning genom Skansens kulturhistoriska av-
delning" skulle utgivas våren 1925 — begärt ock fått upplysningar, 
vilka i många fall krävde särskild utredning, om hur vissa före-
mål lämpligast borde benämnas, såväl när det gällde benäm-
ningar i riksspråksform, som när det gällde att med grov be-
teckning återge för särskilda orter karakteristiska dialektala 
benämningar; enskilda forskare ha begärt ock fått upp-
lysning om en mängd folkloristiska ock dialektologiska 
spörsmål. Som ett exempel kan nämnas de från Landsmålsarkivet 
lämnade språkliga ock sakliga upplysningar rörande vissa slakt-
bruk, vilka återfinnas i docenten N. Lids i Oslo avhandling 
"Ullinsoyra" i festskrift till professor M. Hg-stad 1925. För att 
för framtiden bättre sammanhålla sådant material, som vid dylika 
tillfällen sammanställts ur arkivets handskrifter eller som då er-
hållits på grund av särskild förfrågan från arkivets meddelare i 
landsorterna, ett material som i regel innehåller högst väsentligt 
mera, än som för ögonblicket kommer till direkt användning, har 
under året 1924-25 upplagts en särskild serie. Denna nya serie 
anteckningar, som tils vidare blott har en provisorisk yttre form, 
utgöres av i alfabetisk uppslagsordning ställda, små konvolut 
i en ordlappskartong, varje konvolut innehållande en eller 
flera lappar med upplysningar från vilken som hälst ort i 
riket rörande ett särskilt ord eller en särskild fråga. Även Ort-
namnskommittén, som vars sekreterare docenten T. Bucht 
under detta år börjat fungera vid sidan av dess tidigare se-
kreterare, docenten J. Sahlgren i Lund ock fil. dr E. Noreen 
i Stockholm, har i ganska stor utsträckning anlitat Landsmåls-
arkivets samlingar ock påkallat jälp av dess personal i ock för 
en mängd större ock mindre utredningar. I motsvarighet mot 
ovannämnda under året upplagda begynnelse till en gemensam 
serie anteckningar rörande ord- ock sakförhållanden har nu 
också upplagts en ävenledes provisoriskt anordnad serie an-
teckningskort i större format, avsedd för anteckningar om vissa 
ortnamn samt i ortnamn ingående appellativa ord eller orddelar, 
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uppställda i en för hela riket gemensam, alfabetiskt ordnad 
uppslagsserie. 

Om bearbetning av materialet, utförd inom arkivet av Un-
dersökningens ur statsanslaget honorerade medarbetare samt 
om av dem publicerade skrifter är följande att meddela. 

Götlind har under året 1924-1925 genomgått ock utrett 
västgötamålens konsonanter från ock med gj till ock med n, 
varvid dock ett par n-förbindelser, nämligen ns ock nt, ej blevo 
slutbehandlade. De av Götlind förut upprättade språkkartorna 
över Västergötland ha kompletterats ock nya språkkartor upp-
rättats, allteftersom materialbearbetningen givit anledning där-
till. Under året har Götlind i Tidskrift för Hembygdsvård pu-
blicerat recensioner över hembygdslitteratur. 

Geijer har under året icke fortsatt någon av sina tidigare 
större materialbearbetningar. Publicerat har Geijer följande 
skrifter: Berättelse om Undersökningens av svenska folkmål 
verksamhet iii 1923—"4 1924, tryckt i Sv. landsm. 1924; Troll-
Marksens svartkonstbok, tryckt i Heimbygda, Östersund, 1924 
—1925; en biografi över lektor C. J. Blomberg i Biografiskt 
Lexikon; artiklar i Nordisk Familjebok samt, i samarbete med 
C. W. von Sydow, "Ortnamnsundersökningarnas organisations-
fråga", tryckt i Namn ock Bygd 1924. På utredningar rörande 
organisation av folkmåls- ock folkminnesundersökningar har 
Geijer under året fortsatt att arbeta. 

Den sedvanliga instruktionskursen hölls av Geijer ock Göt-
lind under tiden fr. o. m. 5 maj t. o. m. 20 maj under samman-
lagt 16 timmar, varav Geijer föreläste 13 timmar ock Götlind 
3 timmar. Kursen besöktes av 18 deltagare. Utom de gemen-
samma föreläsnings- ock övningstimmarna gavs åt enskilda kurs-
deltagare ock andra enskilde kostnadsfritt enskild handledning 
av Geijer ock Götlind, i vissa fall också av Bucht. I anslutning 
till den gemensamma instruktionskursen företogs den 9 maj en 
exkursion till Nordiska Museet ock Skansen, varvid intendenten 
Sigurd Erixon för de 8 kursdeltagare, som deltogo i denna ex-
kursion, demonstrerade delar av museets allmogeavdelning samt 
delar av Skansens kulturhistoriska avdelning. Dessutom har 
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Erixon hållet två föreläsningar i Uppsala den 15 maj 1925 
över ämnet "riktlinjer för uppteckningar rörande materiell all-
mogekultur". Tidigare under terminen hade docenten C. W. 
von Sydow hållit en serie föreläsningar i Uppsala, avsedda att 
tjäna som ledning för uppteckningar av folkminnesmaterial, 
särskilt rörande tro på "naturväsen". 

2. Bearbetning utförd av Undersökningens 
övriga medarbetare. 

Det viktigaste av den bearbetningsvärksamhet, som under 
tiden 97 1924 	3°/6 1925 utförts av andra Undersökningens med- 
arbetare än de av statsanslaget honorerade, ter sig, för så vitt 
den gäller särskilda landskap, på följande sätt. 

Dalarne. Fil. lic. P. Envall har under året fortsatt sitt ar-
bete rörande Dalarnes bärgslagsmål ock har därvid under denna 
tid särskilt arbetat på jämförelser med angränsande mål i Väst-
manland, Gästrikland ock Hälsingland. 

Fil. dr L. Levander har fortsatt arbetet på sin bok om 
"Dalmålet", varav första delen, innehållande inledningen ock 
avdelningen om vokalerna, började tryckas i början av december 
1924, omedelbart efter det inledningen, som började författas 
den 2 november samma år, hade avslutats i manuskript. Partiet 
om vokalerna, som till större delen författats under år 1924, 
men avbrutits i början av november, förelåg fullt avslutat i manu-
skript den 10 mars 1925, då författande av partiet om konso-
nanterna omedelbart vidtog. Korrekturläsning till första delen 
samt författandet av anmärkningar till densamma har för övrigt 
upptagit en ej ringa del av Levanders arbetstid under förra halv-
året 1925, vid vars utgång första delen var i det närmaste fär-
digtryckt. 

Dalsland. Lektor Gösta Bergman har fortsatt sitt arbete 
på sammanställande av dalsländskt dialektmaterial under jäm-
förelse med vissa omgivande mål. 
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Gotland. Fil. lic. Herbert Gustavson har utarbetat en 
avhandling, "De viktigaste skiljaktigheterna inom den gotländska 
dialekten", grundad på de av honom ock andra sedan många år 
bedrivna undersökningar, som ekonomiskt understötts av Säll-
skapet för gotländsk forskning, en avhandling som av G. använts 
som licentiatavhandling. Vidare har G. under hösten 1924 läst 
korrektur på tre då uppsatta ock rentryckta ark av bokstaven 
b av den Säveska ordboken, ett ordboksparti vartill manuskript 
förelegat tryckfärdigt utarbetat av G. sedan 1922 '• Enär till-
räckliga medel till tryckning ej kunnat vare sig av statsmakterna 
eller på annan väg erhållas, har dock ännu intet utgivits, sedan 
första häftet utgavs 1918. 

Lektor M. Klintberg har fortsatt sitt arbete om de gotländ-
ska växtnamnen. Han har ytterligare fortsatt genomgången av 
sina samlingar rörande folkmål ock folkliv på Gotland. 

Medelpad. Lektor A. V est lun d har fortsatt arbetet på en 
översiktlig framställning av de medelpadska dialekternas utveck-
ling, varav första delen utgavs som akademisk avhandling 1923. 

Norrbotten. Fil. stud. Gerd Enequist har på 
grundval av anteckningar från alla delar av Nederluleå socken 
utarbetat en i Nordiska proseminariet ventilerad uppsats om 
"Gamla och nya diftonger i Nederluleåmålet jämte utvecklingen 
av i, y, o, u." 

Lektor C arin Pihl har under året påbörjat arbetet på andra 
delen av "Överkalixmålet", varav första delen utgavs som aka-
demisk avhandling 1924. 

Närke. Fil. stud. Sven Olsson har på grundval av egna 
under sommaren 1924 på resor gjorda undersökningar samt ar-
kivstudier på flera håll utarbetat en proseminarieuppsats om 
"Ortnamn i och vid norra Vättern". 

Uppland. Professor B. Hess el ma n har fortsatt arbetet på 
Upplandsordboken. 

1) Se Sv. landsm. 1923, s. 51 f. 
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Fil. stud. J. Björklund har utarbetat en proseminarieupp-
sats över ämnet "Termer och talesätt i samband med slåtter och 
skörd i Tierp". 

Västerbotten. Fil. lic. Seth Larsson har gjort en sam-
manställning av ord ur hela det västerbottniska dialektmaterialet, 
utgörande exempel på utvecklingen av vokalen a, för vilken 
frågas närmare utforskande han skrivit en särskild frågelista, be-
räknad för norrländska mål, varpå han över samma ämne förfat-
tat sin licentiatavhandling. Därjämte har han utarbetat en 
seminarieuppsats om dativböjning i Nysätramålet. 

Västmanland. Rektor Sam Jansson har efter en i samråd 
med Geijer uppgjord plan påbörjat en jämförande bearbetning 
av hela dialektmaterialet från västra delen av Västmanland, i vil-
ket material ingår som en huvudsaklig beståndsdel, jämte 
Torsten Ericssons av Jansson renskrivna ock i orterna genom-
gångna samlingar, de av Jansson själv ock hans son, fil. stud. 
Sam Owen Jansson samlade, mycket omfattande uppteckning-
arna från Linde, Fällingsbro, Ramsbärg m. fl. orter. 

Fil. mag. A. T hor f ors har återupptagit ett för många år 
sedan påbörjat arbete rörande det ordförråd i de västmanländska 
dialekterna, som särskilt avser jordbruket ', ett ämne som Thor-
fors redan år 1912 behandlade i en proseminarieuppsats, då med 
begränsning till sin hemort, Romfartuna socken. Ur sina sedan 
dess mycket utvidgade ock fördjupade samlingar i ämnet har 
Thorfors nu utvalt en särskilt viktig del, nämligen vad som gäller 
slåtter ock skörd, som han efter en i samråd med Geijer ock 
intendenten Sigurd Erixon uppgjord plan företagit till mera 
ingående behandling. 

Östergötland. Fil. dr F. Tydén har fortsatt bearbetningen 
av det östgötska dialektmaterialet ur vokallärans synpunkt. 

Fil. lic. T. Ål ander har fortsatt sitt år 1923 återupptagna 
arbete på utredning av konsonanternas utveckling i östgöta-
målen. 

1) Se Sv. landsm. 1920, s. 44; 1921, s. 36; 1922, s. 83 f. 
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Utom dessa helt eller väsentligen till särskilda landskap eller 
motsvarande geografiska enheter begränsade arbeten ha under 
året 1924 	1925 utförts vissa ej på dylikt sätt begränsade arbeten 
av flera av de i det föregående (under kap. III, 2) eller i det föl-
jande (under kap. IV, 2) nämnda medarbetare i Undersökningen, 
vilka ej åtnjutit arvode av statsanslaget. Rörande dessa arbeten 
må här meddelas följande. 

Docenten E. Neuman har återupptagit det av honom år 
1919 påbörjade arbetet rörande sådana äldre bröllopsdikter, som 
utgöra källor för kännedomen om dialekterna, i det han våren 
1925 med ledning av den av dr M. 0. Franzéni Stockholm efter 
samråd med Neuman upprättade, nu av Neuman reviderade för-
teckningen över ifrågakommande personaltryck i Kungl. Bibliote-
ket i Stockholm genomgått ock excerperat detta biblioteks 
samling bröllopsdikter från 1700-talet. 

Fil. lic. R. Ji rlow har i anslutning till en förut utförd under-
sökning rörande linodlingen ock linberedningens terminologi i 
tyska m. fl. språk företagit en sammanställning av i Landsmåls-
arkivet befintliga upplysningar från svenska dialekter rörande 
samma ämne samt i sammanhang därmed utarbetat en uppsats 
häröver, tryckt i Fataburen 1924, en uppsats som uteslutande 
avsett att tjäna upptecknare till jälp vid den insamling av kom-
pletterande upplysningar, som då anställdes. 

Bland under året 1924 	1925 av Undersökningens ,med- 
arbetare publicerade skrifter skall här nämnas ännu en, nämligen 
L. L ev anders i Tidskrift för Hembygdsvård 1925 tryckta upp-
sats "Folkminneskommitt&ls förslag till utforskande åv den 
svenska allmogekulturen. Redogörelse och kritik". Av samme 
författare utgavs år 1923, utom i föregående årsberättelse nämnda 
skrifter, ännu en, som torde böra tilläggas till vad där meddelats, 
nämligen "Skinnluva och andra gamla sagor i ny dräkt". Denna 
för barn avsedda sagosamling utgöres nämligen av en återgivning 
i för ändamålet lämpad form av några i Landsmålsarkivets sam-
lingar befintliga sagor av den kände samlaren Gustaf Ericsson '. 

i) Se Sv. landsm. 1920, s. 36. 
Se Sv. landsm. 1918, s. 70. 
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Andra under senast förflutna arbetsår utgivna skrifter, som 
författats av stadigvarande eller tillfälliga medarbetare i Under-
sökningen med mer eller mindre vidsträckt användning av 
dess samlingar, torde det vara överflödigt att här nämna, då 
de bli på lättillgängligt sätt förtecknade i bibliografisk litteratur. 

IV. Undersöknings- ock samlingsarbeten i bygderna. 
1. Resor utförda av Undersökningens av statsanslaget 

honorerade medarbetare. 

Götlin d har under tiden '/10—/10 1924 företagit en resa till 
Marks ock Kinds härad i Västergötland i ock för undersök-
ningar dels rörande förhållanden vid gränsen mellan dessa två 
härad, dels också rörande förhållanden vid gränsen mellan 
Marks härad å ena sidan ock Halland å andra sidan. Inom 
Mark besöktes socknarna Öxabäck, Älekulla, Gunnarsjö, Kung-
säter, Karl Gustav ock Grimmared; inom Kind besöktes Ljus-
hults socken. Under resan gjordes även folkloristiska uppteck-
ningar. Resekostnaderna bestredos dels av statsmedel, dels av 
Västgöta Folkmålskommitts medel. För övrigt har Götlind 
under året icke utfört någon undersökningsresa; dock har han 
under semestertid gjort smärre uppteckningar i Onsala ock 
Vallda socknar i norra Halland. 

Geijer har under året icke företagit någon resa i Under-
sökningens tjänst, bortsett från resor till Stockholm. 

2. Resor ock insamlingsarbeten utförda av övriga 
medarbetare. 

Det är med hänsyn till särskilt tvänne omständigheter 
något vanskligt att dra en konsekvent ock bestämd gräns för 
vad som skall upptagas i efterföljande redogörelse för sådana 
till senast avslutade arbetsår hörande resor ock samlingsarbeten, 
vilka utförts av andra än Undersökningens två av statsanslaget 
honorerade vetenskapliga medarbetare. Den omständigheten, 
att årets början ock slut här i anslutning till det nya budget- 
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året räknas från 1 juli, medför en viss olikformighet mot den 
naturliga avgränsningen av årets viktigaste resetid, sommaren. 
Många resor bli, om tidgränsen den 1 juli skulle i arbetsredo-
görelserna strängt genomföras, avskurna i skilda delar, hörande 
till var sitt arbetsår. De flästa sommarresor synas emellertid 
påbörjas först efter 1 juli, ock även av de resor, som anträtts 
tidigare, faller i regel huvudparten efter detta datum. Innan 
resultaten av resorna kunna överblickas på grund av till arkivet 
inlämnade, där genomgångna uppteckningar eller på annat sätt, 
dröjer det i allmänhet åtskillig tid efter resornas slut. Med 
hänsyn till dylika förhållanden ej mindre än till den nya av-
gränsningen av de perioder, redgörelserna omfatta, ha i denna 
liksom i närmast föregående årsberättelse sådana resor, som 
påbörjats, men ej avslutats före 1 juli, omnämnts under hän-
visning till närmare upplysningar, som skola lämnas i nästa 
årsberättelse. Vidare har en ej ringa grad av inkonsekvens 
ock ojämnhet knappt kunnat undgås ock bör knappast häller 
alltför ängsligt undvikas, när den ena detaljen upptages i mer 
eller mindre utförlig form, under det den andra förbigås. 
Stundom kan sådant bero på tillfälligheter, stundom på vissa 
hänsyn, av vilka en skall här framhållas: i allmänhet eftersträvas att 
i dessa arbetsredogörelser få med allt, som antingen redan före-
kommit i form av förskottshonorar eller som skall senare före-
komma i de ekonomiska redogörelserna i slutet av årsberättelserna. 
Omnämnts ha sålunda av sistnämnda hänsyn ett par av de upp-
teckningsarbeten, som inkommit såsom svar på från Landsmåls-
arkivet utsända rundfrågor, under det sådana svar annars i 
regel lämnats oomnämnda, även när de haft en ej ringa om-
fattning. Som exempel kan här nämnas de i de följande över-
sikterna ej berörda, från en mängd orter, särskilt i Östergötland 
ock Småland, härrörande uppgifter om linberedningens termino-
logi, som fil. lic. J. Hedlund i Linköping genom sina lärjungar 
vid folkskoleseminariet därstädes småningom införskaffat till 
Landsmålsarkivet. 

Måhända skall det synas, som om den omfattning, vari 
resor ock samlingsarbeten i bygderna enligt i det följande 
lämnade uppgifter bedrivits under året 1924 	25, i viss mån 
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skulle motsäga vad i det föregående yttrats om anslagsned-
sättningens stora betydelse för denna sida av värksamheten. 
Det torde dock böra uppmärksammas, att här ej blott före- 
ligger en mängd resor 	 resor som i regel anlagts i mycket 
liten måttstock i förhållande till uppgiften — utan att ock här 
alldeles saknas eller blott i mycket stympad form förekommer 
fortsättning av åtskilliga förut omtalade, påbörjade undersök-
ningar. Det torde också förtjäna beaktas, huru ofta vid om-
nämnandet av särskilda resor eller särskilda samlingsarbeten 
bifogas den upplysningen, att resan eller arbetet icke honore-
rats eller, om ersättning omtalas, detta sker under användande 
av ett sådant uttryck som "delvis" eller "i viss mån" eller 
dylikt. De belopp, som varje gång avses, återfinnas i den 
ekonomiska tablån i slutet av berättelsen; några statistiska sam-
manställningar återfinnas i det föregående s. 40 f. Ofta göres 
ett obetalt eller underbetalt arbete i en förhoppning, som är 
medvetet oviss, om en senare under gynnsammare omständig-
heter kommande ersättning; än oftare ock i större skala göras 
sådana arbeten utan hänsyn till möjligheterna härutinnan. I 
vilken utsträckning obetalat eller otillräckligt understött arbete 
ingår i Undersökningens årliga värksamhet eller i vad som göres 
i sammanhang därmed, kan ej direkt komma till synes. Här 
må dock framhållas, att om än frivilligt, av ekonomiskt vederlag 
mer eller mindre oavhängigt arbete är ock bör vara en mycket 
betydande faktor i en värksamhet av den art, som denna Under-
sökning driver, ett dylikt förhållande dock ej rimligen kan tagas 
till intäkt för en negativ ståndpunkt gent emot de krav på 
mycket stora utvidgningar av Undersökningens ekonomiska till-
gångar, som måste framföras. 

Dalarne. Folkskolläraren J. Back har i januari ock juni 
1925 gjort uppteckningar i flera byar i Älvdalens socken. Backs 
arbete har honorerats av statsmedel. 

Antikvarien hos Dalarnes Hembygdsförbund 0. Bann b e rs 
har tillsammans med dr Levander under tiden 3/9-90/9 utfört 
den resa, för vilken redogöres i det följande under Levander. 
Bannbers resa har honorerats av statsmedel. 
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Rektor fil. dr J. B ot hiu s har i september 1924 under 
några dagar arbetat på komplettering av sina samlingar från 
Orsa. BoRhius har för detta arbete ej åtnjutit någon ersättning. 

Fil. lic. P. Envall har i augusti 1924 rest i Norrbärke ock 
Grangärde under sammanlagt omkring två veckor; i november 
1924 har Envall under ett par dagar gjort kompletterande un-
dersökningar rörande kvantiteten i By ock Folkärna; i januari 
1925 har han under ett par dagar gjort kompletterande under-
sökningar i Ludvika ock i Söderbärke, ock i april 1925 har 
han under ett par dagar gjort kompletterande undersökningar 
i Hedemora. Envalls augustiresa har honorerats av statsmedel. 

Docenten A. Gagnr har under sommaren 1924 besvarat 
fyra frågelistor från dr Levander. Gagn6-s arbete har honorerats 
av statsmedel. 

Fil. stud. Maria K:son Häger har för Norrbärke socken 
besvarat frågelistor, uppställda av Envall. Hännes arbete har 
honorerats av statsmedel. 

Fil. lic. R. Jirlow har under ett par dagar i början av 
juli 1924 gjort uppteckningar i hembygdsmuseet i Leksand. 
Jirlow har för detta arbete ej åtnjutit någon ersättning. 

Fil. dr L. Levander har under tiden 37,,—"/, 1924 till-
sammans med 0. Bannbers på motorcykel rest genom följande 
orter: Bingsjö, Djura, Bjursås, Boda, Ore, Orsa, Våmhus, Mora, 
Sollerön, Venjan, Öje (Malung), Transtrand, Lima, Äppelbo, 
Järna, Nås, Mockfjärd. Ändamålet var att komplettera materialet 
rörande vokaler ock rörande ordböjning enligt särskilda fråg-
listor, som gjorts vid utskrivandet av manuskriptet till nämnda 
partier i "Dalmålet". Levanders resa honorerades av statsmedel. 

Fil. kand. A. Nygård har gjort undersökningar i Siljans-
näs, Leksand ock Al, från sistnämnda socken har han inlämnat 
en ordsamling å 560 ordlappar. För alla de nämnda socknarna 
har han besvarat frågelistor från Levander. Nygårds arbete har 
understötts av statsmedel ock räntemedel. 

Fil. kand. Ester Oliv ec rona har i Norrbärke socken 
gjort uppteckningar av dialektala ord m. m. rörande linbered-
ning, linspinning ock vävning samt över detta ämne utarbetat 
en till Landsmålsarkivet inlämnad uppsats. Fröken Olivecrona 
har för detta arbete icke åtnjutit någon ersättning. 
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Fil. stud. A. L:son S ers har sommaren 1924 för Gärdsjö-
målet i Rättvik ifyllt en mindre frågelista av dr Levander, 
avseende kompletteringar på enskilda punkter av det gramma-
tiska materialet. 

Dalsland. Amanuensen G. Ber g har i sammanhang med 
arbeten, som han utfört för Nordiska Museets räkning, fortsatt 
sitt arbete på en ordbok över Frändeforsmålet 1-, härvid även 
medtagande upplysningar från närliggande orter samt särskilt 
eftersträvande att fullständigare förteckna ock med förklaringar 
ock bilder belysa det ordförråd, som har avseende på allmogens 
materiella kultur. Arbetet, som fortsättes, har under året icke 
ekonomiskt understötts från Uppsalaundersökningen. 

Lektor G. Bergman har under eftersommaren 1924 till-
bragt sammanlagt två veckor på resor i Dalsland, där han be-
sökte Järbo, Eds ock Tösse socknar, allt under fortsatta un-
dersökningsarbeten. Dessutom besökte Bergman Oslo för studier 
i Storakers samlingar av folktro från Östfold, särskilt med hän-
syn till vad som härrör från närheten av gränsen mot Dalsland 
ock mot Bohuslän. Bergmans dalsländska ordsamling uppgår 
efter denna resa till omkring 2,200 ord. Av varje ord har 
Bergman upptagit variantformer från ett flertal orter inom land-
skapet. På varje ordlapp ha skrivits variantformer av ett ord 
från flera orter, så långt utrymmet medgivit, ock när en ordlapp 
blivit fullskriven, ha anteckningarna om samma ord fortsatts på 
ny lapp. Bergman har för sitt arbete under året icke åtnjutit 
något ekonomiskt understöd. 

Fil. kand. Nils Svensson har sommaren 1924 fortsatt 
sina uppteckningar i Laxarby socken 2, denna gång huvudsak-
ligen folktraditioner (sägner m. m.). Arbetet har bedrivits 
utan ekonomiskt understöd från Landsmålsarkivet, men delvis 
med något understöd från Nordiska Museet, i det en del av 
hans uppteckningar inlösts av museet. 

Gotland. Fil. lic. Herbert Gustavson har tillsammans 
med fil. mag. N. Tiberg fortsatt de av båda förut gemensamt 

Se Sv. landsmål 1924, s. 117 ock 125. 
Se Sv. landsm. 1924, s. 125. 
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bedrivna undersökningarna på Fårön, under kontrollering av 
äldre uppteckningar. Dessutom har Gustavson fyllt en s. k. 
sammandragen gotländsk typordlista för Anga socken samt 
gjort vissa smärre kontrollundersökningar på olika orter inom 
östra Gotland. Gustavsons ock Tibergs arbete har under-
stötts av Sällskapet för gotländsk forskning. 

Gästrikland. Fil. mag. Ingeborg Nordin har komplet-
terat sina anteckningar om gårdnamn m. m. i Ovansjö socken, 
ej blott på grund av muntlig tradition i orten, utan ock på 
grund av arkivundersökningar. Nordin har för det under året 
utförda kompletteringsarbetet icke åtnjutit någon ersättning. 

Hälsingland. Fil. kand. Nils Eriksson har fortsatt sin 
år 1919 påbörjade ordsamling från sin hemort, Jättenda11. 
Hans arbete har icke ekonomiskt understötts. 

Folkskolläraren A. Lindkvist i Näsviken har under året 
gjort uppteckningar rörande linhanteringen i Hälsingeland, 
rörande fäbodliv i Färila m. m., vilka uppteckningar inlösts till 
Landsmålsarkivet för statsmedel. Han har utgivit en liten sam-
ling av berättelser, värs m. m., som han författat på Färilamål 
under titel "Nåre ol från fäxkåmmår'n", Ljusdal 1924. I slutet 
av denna skrift finnas några "grammatiska anmärkningar" samt 
ordlista. 

Fil. kand. D. Strömbäck har under två resor,  
1924 ock "Ii, 1924—"Ii 1925, fortsatt sina tidigare undersök-
ningar i sydvästra Hälsingland. Under den förstnämnda resan 
har han bl. a. närmare undersökt den nordliga gränsen för cen-
tralt Alftamål under en färd till Långbo by, 2V2 mil norr om 
kyrkbyn i Alfta. Samma resa egnades för övrigt till väsentlig 
del åt uppteckningar i Norr Edsbyn i Ovanåker. Under den 
sistnämnda resan ha bl. a. gjorts närmare undersökningar rö-
rande gränsområdet mellan Alfta ock Ovanåker vid Ryggesbo 
by, belägen inom Ovanåkers socken omkring 214 mil n. v. 
från Alfta kyrkby. Under samma resa har Strömbäck även 

i) Se Sv. landsm. 1920, s. 41. 
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besökt ock för denna sockens vidkommande ifyllt en av Envall 
uppsatt frågelista, upptagande ord som ha intresse för utredande 
av förhållandet mellan Dalarnes bärgslagsmål ock sydhälsingska 
mål. Under båda resorna har Strömbäck på upptecknings-
orterna utredigerat delar av sina tidigare ordsamlingar. Av 
hans ordsamling från Alfta ha nu över 2000 renskrivna ord-
lappar, upptagande ord som börja med någon av bokstäverna 
a--k, inlämnats till Landsmålsarkivet. Även Strömbäcks ord-
samling från Ovanåker har börjat renskrivas i orten. Ström-
bäcks arbete har delvis honorerats av landstingsmedel. 

Härjedalen. Fil. lic. R. J i r lo w har under tiden 8/7 	'/8 
gjort uppteckningar i Älvros socken, där han dels genomgått 
Asanders samlingar från denna ort, dels oberoende därav gjort 
uppteckningar rörande fäbodliv, byggnadsskick ock textilier 
med dithörande dialektal terminologi. Jirlows arbete har delvis 
honorerats ur Åsanderska gåvomedlen. 

Jämtland. Docenten T. Bucht har i juli besökt Ragunda 
för handledning åt fil. stud. E. Burman, som då började upp-
teckningar därstädes, samt har i september 1924 under en 
vecka besökt orter i Offerdal, Mattmar, Hallen ock Oviken 
för kompletteringar på vissa punkter av Geijers ortnamnssam-
lingar till Årebladet. Buchts sistnämnda resa har honorerats 
av Rikets Allmänna Kartverk. 

Fil. stud. E. Burman har gjort uppteckningar i Ragunda, 
där han bl. a. genomgått Geijers äldre uppteckningar från 
Ammer m. fl. byar. Burman har ej uppburit någon ersättning 
för detta arbete. 

Fil. mag. Sven Svenson har under omkring en veckas 
tid i augusti 1924 fortsatt sina uppteckningar i Bodsjö socken. 
Svenson har ej uppburit någon ersättning för detta arbete. 

Lappland. Förre läraren vid Skytteanska skolan i Tärnaby 
0. P. Petterson har från ock med oktober 1924 fortsatt sina 
samlingsarbeten inom sin hembygd, Vilhelmina. Hans arbete 
gäller nu dels kompletteringar till hans ordbok över Vilhelmina- 
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målet 1,  dels folkloristiska samlingar, dels ock i synnerhet ett 
omfattande bygdehistoriskt arbete, som till väsentlig del bygger 
på folktraditionens grund. Pettersson genomgår gård efter gård 
ock by efter by i Vilhelmina, under det han uppsamlar vad som 
ännu kan anträffas i folkminnet rörande gårdarnas första bebyggare 
ock det viktigaste av gårdarnas senare historia. Samtidigt har 
han sökt reda på arkivaliska källor, även de av inga arkiv till-
varatagna gårds- ock byhandlingarna. I denna bygd, där går-
darna i regel ej äro äldre än högst ett par hundra år, är det 
ännu möjligt att genom kombination av arkivaliska undersök-
ningar med vad folkminnet bevarat komma till något, som torde 
kunna i viss mån jämföras med en "landnama". Petterssons arbete 
har understötts medelst ett anslag å 1,200 kr. från stiftelsen 
Lars Hiertas minne. 

Studeranden fröken Margit Ån g man har fortsatt sitt 
ordsamlingsarbete i Knaftens by i Lycksele, denna gång med 
ledning av bl. a. Larssons ovannämnda frågelista rörande ord, 
som belysa utvecklingen av vokalen a. Fröken Ångmans arbete 
har understötts av räntemedel. 

Medelpad. Lektor A. V e s tl u n d har fortsatt arbetet på 
sina samlingar rörande hela landskapets mål. 

Norrbotten. Fil. stud. E. Brännström har under som-
maren 1924 gjort uppteckningar i byn Hertsön i Nederluleå 
socken samt i vissa närliggande byar, särskilt Rutvik. I juni 
1925 har Brännström i Ängesbyn ock Smedsbyn i samma 
socken under omkring en veckas tid genomgått E. 0. Nord-
linders ordsamling från dessa byar. Brännströms sistnämnda 
arbete har, tillika med andra undersökningar, som han senare 
på sommaren 1925 utfört ock som skola i nästa årsberättelse 
närmare omtalas, honorerats av statsmedel. 

Fil. stud. Gerd Enequ ist har under hela sommaren 1924 
fortsatt sina i förra årsberättelsen omtalade undersökningar 

') Jfr. Sv. landsm. 1924, s. 128. 
2) Jfr. Sv. landsm. 1924, s. 128. 
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under resor genom alla delar av Nederluleå socken ock därvid 
kartlagt vissa företeelser inom socknen, särskilt vissa diftonger. 
Den 26 juni 1925 påbörjade hon en under återstoden av som-
maren fortsatt resa till Jokkmokk m. fl. orter väster ock sydväst 
om Luleå för undersökningar rörande Lulemålets utbredning 
ock dess gränsförhållanden. Enequists resa 1925 har under-
stötts av statsmedel. 

Fil. stud. 0. Högberg har under sommaren 1924 gjort 
undersökningar om strömmingsfisket vid Kluntarna i Luleå 
skärgård med antecknande av dithörande ord. 

Seminarieeleven A. Lundberg har efter i Landsmålsar-
kivet meddelade instruktioner fortsatt tidigare på egen hand 
begynta uppteckningar i sin hemort, byn Avan i Nederluleå, 
på gränsen mot Överluleå. 

Lektor H. Rut berg har under vintern bland sina lärjungar 
vid folkskoleseminariet i Luleå intresserat ock handlett några, 
som sedan under sommaren börjat sina lärospån som uppteck-
nare i var sin hemort på sätt, varför skall redogöras i nästa 
årsberättelse, varjämte hon på försommaren i Luleå haft väg-
ledande konferenser med alla här nämnda Norrbottensupp-
tecknare utom Lundberg. Slutligen har hon under senare delen 
av juni börjat en undersökningsresa, som till en början huvud-
sakligen gällt ortnamn i Nederkalix. För återstoden av hännes 
resa, som gällt dialektundersökningar i andra delar av Norbot-
ten ock i Lappland, skall redogöras i nästa årsberättelse. 

Närke. Fil. stud. E. Brevner har fortsatt sina i förra 
årsberättelsen omnämnda arbeten inom Askers ock Svennevads 
socknar rörande skogsarbetenas terminologi 1. Brevner har för 
detta arbete icke åtnjutit något ekonomiskt understöd. 

Fröken Maja Forsslund har från flera orter i Närke in-
samlat upplysningar om linodlingens ock linberedningens ter-
minologi. Hännes meddelares arbete har delvis honorerats av 
landstingsmedel. 

Fil. stud. Sven Olsson har fortsatt sina i förra årsberättelsen 

i) Jfr. Sv. landsm. 1924, s. 129. 
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omnämnda undersökningar i Askersunds landsförsamling ock i 
Hammars socken rörande namn på öar, uddar, vikar m. m. 1, 
ett samlingsarbete som efter att ha kompletterats med arkiv-
undersökningar, lagts till grund för hans ovannämnda uppsats. 
Olsson har icke för någon del av sitt arbete åtnjutit ersättning. 

Fil. stud. Inga S öd erste en har inom Askersunds lands-
församling gjort en ordsamling på omkring 450 ordlappar samt 
dessutom upptecknat vissa ortnamn ock personnamn ävensom 
täxter. Hännes arbete har icke honorerats. 

Småland. Fil. mag. Elin Carlsson har fortsatt sitt arbete 
i Burseryd, i det hon samlat ordboksmaterial. Hännes arbete 
har till en del honorerats av landstingsanslag. 

Frihärre E. K ruus e har under året huvudsakligen arbetat 
för de landsmålsföreningar i Lund, vilka värka för undersökning 
av olika delar av Småland, men han har tillika för Uppsalaunder-
sökningen gjort ett mindre arbete, i det han i anslutning till 
Jirlows ovannämnda skrift bidragit till besvarande av de från 
Uppsala utsända rundfrågorna om linodlingens ock linbered-
ningens terminologi. Kruuses hithörande uppteckningar, som 
förskriva sig från Våthult, ha honorerats av räntemedel. 

Södermanland. Fil. stud. E. B r evn er har i sammanhang 
med ovannämnda arbete i Närke gjort motsvarande undersök-
ningar även i den angränsande socknen V. Vingåker. 

Uppland. Fil. kand. J. Björklund har sommaren 1924 
gjort uppteckningar i Tierp, delvis som materialsamling till sin 
ovannämnda uppsats om slåtterns ock skördens terminologi. 
Hans arbete har understötts av Styrelsen för undersökning av 
Upplands folkmål. 

Fil. mag. Manne Eriksson har hösten 1924 i Ö.-Våla 
ock Tierp gjort en del kontrollundersökningar till sin uppsats 
"Bondeliv i norra Uppland" 2,  

1) Jfr. Sv. landsm. 1924, s. 129. 
') Jtr.  Sv. landam. 1920, s. 42. 
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Värmland. Fil. stud. Märta Engln har försommaren 
1925 gjort uppteckningar i Karlstads landsförsamling, särskilt 
som material till en uppsats om ordbildning hos substantiv 
ock adjektiv. Hännes arbete har icke honorerats. 

Lärovärksadjunkten fil. lic. H. G e r ri ng har sommaren 1924 
undersökt Nyskoga socken med hänsyn till förhållandet till om- 
givande dialektområden ock därvid funnit, att västra delen av 
socknen, ungefär från kyrkan västerut, har väsentligen samma 
dialekt som grannsocknen i norr, Södra Finnskoga, under det 
återstoden av Nyskoga socken närmast sluter sig till grann-
dialekterna i söder, Fryksdalsdialekterna. Härmed har konsta- 
terats den fullständiga utbredningen inom Värmland av den 
väsentligen norska dialekt, en avart av Solörmål, som förut ej 
varit känd från annan ort på svensk sida än Södra Finnskoga. 
Att Norra Finnskoga ej sluter sig till detta dialektområde, utan 
till det värmländska Älvdalsmålet, synes redan av de ytterst 
knapphändiga anteckningar, föga mer än ett 20-tal ordlappar, 
som Landsmålsarkivet sedan gammalt har från Norra Finnskoga. 

Fil. lic. J. Hedlund har-  återupptagit sina undersökningar 
i Ransäter 1. 

Fil. stud. Nils Svensson har i sammanhang med sitt 
ovannämnda arbete i Laxarby socken i Dalsland även gjort 
motsvarande samlingar i den värmländska grannsocknen Sillerud 
samt vidare på en cykelfärd genom en mängd socknar i västra 
Värmland gjort smärre folkloristiska anteckningar. 

Slutligen återstår att nämna, att den norske dialektforskaren 
fil. dr A mu n d B. Larsen försommaren 1925 började en un- 
dersökningsresa i Värmland för att personligen ta kännedom 
om det ovannämnda värmländska utbredningsområdet för en 
avart av Solörmålet, en företeelse som intresserar honom ej 
blott på grund av den roll, Solörmålet spelat i hans dialekto-
logiska arbeten, utan ock på den grund att dr Larsen nu pla-
nerar en bok om vissa förhållanden vid språkgränsen mellan 
svenska ock norska. Dr Larsen konfererade under denna resa 
med den svenske undersökare, som för omkring 25 år 

1) Jfr. Sv. landsm. 1920, s. 43 ock 1921, s. 26. 
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sedan undersökte Södra ock Norra Finnskoga, lektor S. Sa-
muelsson. 

Västerbotten. Fil. lic. Seth Larsson har sommaren 1924 
gjort undersökningar i Vännäs 114-1/i, i Nordmaling 
i Sävar 19/7_1/8, i Lövånger '4-9/8, i Skellefteå '/8—"/8, i Ny-
sätra 1818-978 samt i Bygdeå 23/8-25/8. Sommaren 1925 har 
Larsson fortsatt dessa undersökningar med början i Nordmaling 
vid mitten av juni. För 1925 års undersökningar skall närmare 
redogöras i nästa årsberättelse. De under alla ovannämnda 
resor gjorda ordsamlingarna ha börjat utredigeras på ordlappar. 

Västergötland. Utom Götlind, för vars resor i Väster-
götland har redogjorts ovan s. 58, ha följande personer gjort 
sådana undersökningar eller uppteckningar i landskapet, som 
synas här böra omnämnas. 

Folkskolläraren J. A. Björkman har kompletterat tidigare 
av honom till Västgöta FolkmålskommiW sända samlingar 
"Gamla Västgöta-ord från Häggesled". 

Fröken Britt e Brodin i Kungsäter har till Västgöta Folk-
målskommitté insänt uppteckningar av folkloristiskt innehåll. 

Fil. kand. M. Ivarsson har fyllt Götlinds frågelistor för 
Brämhults socken ock har fyllt vissa delar därav för Toarps 
socken, båda i Ås härad. Ivarsson har honorerats av Götlind 
ur dennes anslag från Längmanska kulturfonden. 

Lärarinnan fröken Amanda Jungner har fortsatt sin ord-
insamling från Jungs socken i Skånings härad 1. Antalet av 
de av hänne i ordboken införda orden uppgår nu till omkring 
20,000. 

Fil. lic. G. Lindberg har i juni 1925 påbörjat kontrolle-
ringen av tidigare gjorda typordlistor för Flo socken i Åse härad 
samt Ale-Skövde ock Nödinge socknar i Ale härad samt gjort 
uppteckningar därstädes. 

Lärarinnan Anna N orrlander har som gåva till Västgöta 
FolkmålskommiW insänt en samling skrock, sägner, ordspråk 
ock ordstäv från Torsö i Vadsbo härad. 

Se Sv. landsm. 1923, s. 64 f. 
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Härr Klas Olofsson i Fristad har fortsatt att till Götlind 
insända i Borås-prässen av honom själv publicerade artiklar 
rörande folkloristiska ämnen. Urklippen äro genomsedda ock 
rättade av Olofsson. 

Lärarinnan Edit Svensson har kompletterat tidigare upp-
teckningar från Hol ock Lena samt besvarat vissa delar av 
Götlinds frågelistor för Bråttensby, samtliga socknar i Kullings 
härad. 

Västmanland. Amanuensen G. Berg har sommaren ock 
hösten 1924 under en sammanlagd tid av två veckor i samman-
hang med ortnamnsundersökningar till delar av Örebrobladet 
gjort dialektundersökningar inom södra delen av Åkerbo ock 
Snevringe härader i anslutning till Torsten Ericssons anteck-
ningar, av vilka han då påbörjade en genomgång, som skall 
fortsättas. Bergs resa understöddes av landstingsanslag. 

Fröken Maja Forsslund har även detta år riktat Lands-
målsarkivet med talrika ock värdefulla uppteckningar av ej 
blott folkloristiskt ock kulturhistoriskt, utan även språkligt ma-
terial. Största arbetet av hännes under året insända anteck-
ningar torde vara nedlagt i "Ordlista över gruv- och hyttermer 
från Ljusnarsbergs socken", en 680 fullskrivna ordlappar upp-
tagande, illustrerad samling ordf örklaringar till hännes föregående 
år inlemnade skrift "Från gruvor och hyttor i Nya Kopparberg" i. 
Ordlistan, som är skriven med fullt genomfört landsmålsalfabet, 
under det uppsatsen blott använde en för sitt ändamål väl av-
passad grov beteckning, är försedd med rikhaltiga exempel. 
Givetvis åsyftar ordlistan ej att ge tekniskt uttömmande för-
klaringar. Arbetet är delvis honorerat av landstingsmedel. 
Vidare har fröken Forsslund under året besvarat för Ljusnars-
bärgs ock delvis även för andra västmanlandska orters vidkom-
mande frågelistor från Envall, Neuman, Thorfors ock Jirlow. 

Lektor A. Isaacss on började i juni 1925 en undersökning 
i Väster Färnebo i anslutning till Torsten Ericssons uppteck-
ningar från denna ort, som Isaacson i stor utsträckning kom- 

') Jfr. Sv. landsm. 1924, s. 133. 
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pletterade. Hans resa, som fortsatte efter 1 juli ock utsträcktes 
till flera orter i norra Västmanland, skall närmare omtalas i 
nästa årsberättelse. Han honorerades av landstingsmedel. 

Rektor Sam Jansson har under juli ock augusti 1925 
gjort undersökningsresor i Lindes, Ramsbärgs, Guldsmedshyttans, 
Nora ock Fällingsbro socknar under samarbete med sonen fil. 
stud. Sam Owen Jansson. Samarbetet har till stor del till-
gått så, att Sam Jansson d. ä. fört samtalen med meddelarne 
ock därunder antecknat endast en mindre del ord, under det 
Sam Owen Jansson utförligare antecknat ord ock fraser. Bådas 
resor ha delvis understötts av landstingsmedel. 

Fil. mag. E. Holmkvist gjorde i juli ock augusti 1924 
undersökningar i Ramnäs, Ryttern ock Nora. I de två först-
nämnda socknarna genomgicks ock kompletterades Torsten 
Ericssons material, i Nora, därifrån inga anteckningar av Tor-
sten Ericsson finnas, kompletterades ock kontrollerades Holm-
kvists egna tidigare samlingar. I juni 1925 började Holmkvist 
en genomgång av Torsten Ericssons stora samlingar från 
Västanfors. Holmkvists arbete har både 1924 ock 1925 under-
stötts av landstingsmedel. 

Docenten E. Neum an har under sammanlagt 8 dagar i 
september 1924 gjort resor i Kungsör, Medåker ock Torpa 
socknar för kontrollering ock komplettering av tidigare erhållna 
uppgifter därifrån. Neumans resa har honorerats av lands-
tingsmedel. 

Fil. mag. A. Thor f ors har under största delen av förra 
halvåret 1925 uppehållit sig i Kila socken, sysselsatt med att 
på samma gång han bearbetade sitt material rörande jordbrukets 
terminologi även komplettera det med nämnda socken som 
huvudstation. Av sina hithörande samlingar har han under 
året till Landsmålsarkivet inlämnat något över 1,000 oktavblad, 
varibland förhållandevis stora specialsamlingar om gärdesgårdar 
ock om tröskning, under det han tilsvidare behåller ett un-
gefär lika stort antal blad behandlande slåtter ock skörd, d. v. s. 
den del av ämnet, som är föremål för hans pågående bearbet-
ning. Hans arbete har understötts av landstingsmedel. 
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Ångermanland. Docenten T. Bucht har från slutet av 
juli till början av september 1924 gjort en resa genom Bjärtrå, 
Boteå, inklusive Gålsjö bruk, Dal, Sånga, Skorped, Anundsjö 
ock Mo, med längsta uppehållen i Boteå ock i Mo. Under 
resan upptecknades folkmål, ortnamn (i synnerhet vid Ånger-
manälven) samt folkmusik (musik blott i Boteå). Av särskilt 
intresse var att iakttaga förhållandena vid gränsen mellan de väl 
bevarade målen i socknarna Mo ock Anundsjö. Buchts resa 
bekostades i sin helhet medels anslag från Längmanska kultur-
fonden. 

Fröken Ella Ohlson, sedan många år tillbaka en av Nor-
diska Museets värksammaste meddelare, som emellertid i sina 
till museet sända uppteckningar från ett stort antal olika 
orter alltid använt uteslutande riksspråk, har våren 1925 börjat 
att på dialekt uppteckna smärre traditioner från sin hemort, 
Arnäs socken i Angermanland, ävensom ord ur Arnäsmålet. 
Sistnämnda arbete, för vilket fröken Ohlson under en kortare 
tids arbete vid Landsmålsarkivet inhämtat instruktioner, göres i 
anslutning till ock som komplettering av hr Sjöbergs nedan-
nämnda arbete. Fröken Ohlsons arbete har understötts av lands-
tingsmedel. 

Juris ock fil. kand. V. Sjöberg har gjort en ordsamling 
i sin hemort, Arnäs, varifrån han inlämnat omkring 1,250 ren-
skrivna ordlappar. Hans arbete har honorerats av statsmedel. 

Fil. kand. Hans A. Söderber g, student vid Lunds uni-
versitet, har efter att ha deltagit i den kurs för folkmålsupp-
tecknare, som givits av fil. lic. G. Hedström därstädes, ock 
efter att sedan under ett par dagars besök i Uppsala ha in-
hämtat ytterligare instruktioner, under försommaren 1925 
påbörjat en undersökning av målet i Sidensjö. Han har därvid 
dels i orten genomgått ock renskrivit en del av de uppteck-
ningar, docenten Bucht gjorde på samma ort 1920, dels själv-
ständigt gjort nya uppteckningar av ord ock (i mindre utsträck-
ning) även av folktraditioner, dels slutligen gjort utdrag av 
intressanta handlingar i byn Drömmes "bykista". Söderbergs 
arbete, som fortsatts under följande budgetår, har under bud-
getåret 1924-1925 understötts av landstingsmedel. 
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Östergötland. Fil. stud. Gustaf Olsson, student vid Lunds 
universitet, har fortsatt att för Landsmålsarkivet göra uppteck-
ningar i Hällestads socken. 

Fil. lic. T. Ålan d er har i sammanhang med sin bearbet-
ning av östgötamaterialet gjort vissa undersökningar i Ydre 
ock Kinda härader. Hans arbete har understötts av Styrelsen 
för östgötamålens undersökning. 

Utrikes orter. Fil. mag. N. Tiberg har i samarbete med 
en estsvensk, studeranden vid folkskoleseminariet i Uppsala 
Tomas Gärdström, född på Ormsön, vid mitten av juni 1925 
börjat en undersökningsresa till Dagö, för vilken närmare redo-
göres av Tiberg i hans i detta häfte av Svenska landsmål in-
tagna uppsats. Tiberg ock Gärdström, av vilka den sistnämnde 
jämväl gjorde undersökningar på Ormsö, honorerades av gåvo-
medel. 

Ännu en undersökning på utländskt område, som under 
året företagits av en av Landsmålsarkivets medarbetare, må 
här nämnas, ehuru undersökningsföremålet då ej utgjordes av 
något svenskt mål, nämligen en av docenten T. Bu ch t i juni 
1925 påbörjad undersökning av tröndska mål, bl. a. i Snaasen. 



Översikt av inkomster ock utgifter 
för under budgetperioden 	1924—% 1925 från 

Uppsala ledda undersökningar av 
svenska folkmål. 

A. Medel förvaltade av den statsunderstödda 
Undersökningen. 

1. Sammandrag av räkenskaperna för användningen av statsanslaget. 

Inkomster. 
Av 1924 års riksdag beviljat anslag för tiden 1/7  1924-30/6  1925 kr. 22,000. ou  

Summa kr. 22,000. oo 
Utgifter: 

Arvoden: till Geijer 	  kr. 9,000. 00 

» Götlind 	  » 6,000. 00 kr. 15,000. 00 

Reseersättningar: till Götlind 	  kr. 	150. oo 
folkskolläraren J. Back 	 » 	40. 00 
antikvarien 0. Bannbers 	 » 	372. 60 

fil. stud. E. Brännström. 	» 	150. 00 

fil. lic. P. Envall 	 » 	300. 00 
docent A. Gagner 	 » 	75. 00 

fil. stud. 0. Högberg 	 » 	100. 00 
fil. lic. S. Larsson 	 » 	125. 00 
fil. dr L. Levander  	252. 00 
fil. kand. A. Nygård 	 » 	75. 00 
fil. kand. A. L:son Sers 	50. 00 kr. 1,689. so 

Inlösen av handskrifter: 
till härr Carl Augustson för ett manuskript rö-

randa »Linodling och linberedning> i Göt- 
lunda socken, Närke 	  kr. 	15. 00 

till antikvarien 0. Bannbers ersättning för be-
svarade frågelistor från Malungs ock Floda 
socknar i Dalarne  	30. ou 

Transport kr. 	45. 00 	16,689. 60 
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Transport kr. 
till 	docent T. Bucht för dialektsamlingar från 

Revsunds socken i Jämtland  	» 
till 	härr Per Erik Eriksson för ett manuskript 

»Om linberedningen i Sävsnäs socken i Da- 
larne»  	» 

till fröken Valborg Hagson för framlidne läro- 
värksadjunkten K. A. Hagsons samlingar rö- 
rande folkmål 	ock folktraditioner 	i 	Öster- 
götland ock norra Småland 	» 

till fil. stud. Maria K:son Häger för frågelistor 
ifyllda för Norrbärke socken i Dalarne 	 

till folkskolläraren Alfred Lindkvist för manu- 
skript 	rörande linberedning, 	fäbodliv m. m. 
från Färila ock Delsbo socknar i Hälsingland 	» 

45. 00 

129. oo 

15. 00 

250. 00 

20. 00 

50. 00 kr. 

75 

16,689. 60 

509. 00 

Materialier: böcker ock kartor kr. 456. 51, kar- 
tonger kr. 73. 00, 	papper ock övriga materi- 
alier kr. 514. ii 	  kr. 1,043. 62 

Arvode åt fröken D. Jönsson 	  » 2,360. 08 

Tillfällig arbetshjälp: 
docent T. Bucht 	  kr. 	96. 00 
fröken M. Enquist  	» 	258. oo 
fil. mag. M. Eriksson 	» 	515. 00 
stud. T. Gärdström  	» 	107. oo 
rektor S. Jansson  	» 	112. oo 
fil. lic. R. Jirlow 	» 	22.50 » 1,110. 50 

Diverse 	expenser: 	maskinskrivning 	kr. 	97.14, 
telefon- ock telegramavgifter samt postporton 
kr. 178. 60, frakter, bud ock övriga expenser 
kr. 11. 46  

	287. 20 kr. 4,801. 4 0 

Summa kr. 22,000. oo 

2. Redogörelse för de landstingsanslag för år 1924, för vilka den 
statsunderstödda Undersökningen är redovisningsskyldig. 

a. Gävleborgs läns landsting. 
Inkomster: 

Anslag för år 1924 	  kr. 300. Im 

Summa kr. 300, 00 
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Utgifter: 

Till fil. lic. P. Envall för dialektundersökningar i Ovanåkers 
ock Alfta socknar i Hälsingland 	  kr. 50. o 

Till fil. kand. D. Strömbäck för dialektuppteckningar i Alfta 
ock Ovanåkers socknar i Hälsingland 	  » 100. oo 

Till densamme för dialektuppteckningar i sydöstra Hälsingland 
under julen 1924-25 	  » 150. o o 

Summa kr. 300. 00 

b. Jönköpings läns landstings anslag. 

Inkomster: 

Anslag för år 1924 	  kr. 250. oo 

Summa kr. 250. o 

Utgifter: 

Till frihärre Erik Kruuse för landsmålsundersökningar i Mellby 
socken 	  kr. 250. o o 

Summa kr. 250. 00 

Kalmar läns södra landstings anslag. 

Inkomster: 

Anslag för år 1924 	  kr. 150. 00 

Summa kr. 150. 00 

Utgifter: 

Till frihärre Erik Kruuse för landsmålsundersökningar i Ryssby 
socken 	  kr. 150. 00 

Summa kr. 150. 00 

Kopparbärgs läns landstings anslag. 

Inkomster. 

Behållning från år 1923 	  kr. 373. 9 5 
Anslag för år 1924 	  » 4,000. 00 

Summa kr. 4,373. 9 5 
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Utgifter. 

Till fil. dr L. Levander för bearbetning av övre Dalarnas 
folkmål under tiderna 1/,--39/2, 7 /3--30/4, 1/9---31/3, 	1 924 1 	 kr. 4,373. 95 

Summa kr. 4.373. 95 

e. Kr onobärgs läns landsting. 

Inkomster: 

Behållning 	  kr. 275. 00 

Summa kr. 275. 00 

Utgifter: 

Behållning 	  kr. 275. 00 

Summa kr. 275. 00 

f. Västm anlands läns landstings anslag. 

Inkomster. 
Behållning från år 1923 	  kr. 533. 34 
Anslag för år 1924 	  » 	750. 00 

Summa kr. 1,283. 34 

Utgifter: 
Till fil. mag. Manne Eriksson ersättning för arbete med ord-

nande ock utredigering av Torsten Ericssons folkmålssam- 
lingar 	från Västmanlands län 	under 	sammanlagt 	1901/3  
timmar 	  kr. 	571. 50 

Till fil. mag. A. Thorfors för dialektuppteckningar inom Kila 
socken m. m., speciellt rörande jordbruksterminologien 	 » 100. 00 

Till fil. mag. E. Holmkvist för 	dialektundersökningar 	inom 
norra delen av Snevringe härad, gjorda i ock för utredi-
gering ock komplettering av T. Ericssons samlingar från 
detta område 	  » 300. 00 

Transport kr. 971. 50 

1) Dr Levanders arvode, som liksom föregående år beräknats efter 
en norm av 600 kr. per arbetsmånad, har för tiderna 1/6-1°/, 1924 bestritts 
av gåvomedel. Hans arvode för december månad 1924 har med kr. 413, 95 
bestritts av landstingsmedel, med 100 kr, av gåvomedel ock med kr. 26. 05 
av räntemedel. 
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Transport kr. 
Till 	rektor Sam Jansson för dechiffrering ock utredigering 

av delar av T. Ericssons efterlämnade folkmålsanteckningar 
från vissa orter i Åkerbo härad m. m.  	» 

971. 50 

50. co 
Till 	docent E. Neuman för dialektundersökning i Medåker 

m. m. 	  » 116. 00 
Till fil. kand. Gösta Berg för dialektundersökningar i anslut-

ning till T. Ericssons samlingar inom södra delen av Åkerbo 
och Snevringe härader 	  » 100. 00 

Behållning till år 1925 	  » 45. 84 

Summa kr. 1,283. 34 

g. Örebro läns landstings anslag. 

Inkomster: 

Behållning från år 1923 	  kr. 35. 00 
Anslag för år 1924 	  » 750. oo 

Summa kr. 785. 00 

Utgifter: 

Till fröken Maja Forsslund för ett manuskript »Från gruvor 
och hyttor i Nya Kopparbärg» 	  kr. 300. oo 

Till rektor Sam Jansson för dechiffrering ock kontrollering av 
T. 	Ericssons 	efterlämnade 	samlingar 	från Fällingsbro ock 
Näsby samt 	en 	del av hans samlingar från Grythyttans 
socknar 	  » 55. 00 

Till densamme för av honom tillika med fil. stud. Sam Owen 
Jansson gjorda undersökningar i Linde, Ramsbärgs, Fällings- 
bro ock Nora socknar, sommaren 1924 	  » 400. 00 

Till 	fil. 	mag. 	Manne 	Eriksson 	för 	ordnande 	av samlingar 
från 	Örebro län under sammanlagt 10 timmar i november 
månad 	  » 30. oo 

Summa kr. 785. 00 

Av 1924 års landstingsanslag belöper på tiden 
i/7 —"/,»  1924 följande: 

Inkomster: 
Behållning '7, 1924 	  kr. 3,671. 29 

Summa kr. 3,671. 29 
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Utgifter: 
För arbeten under tiden 9.,—"/„ 1924 	  kr. 3,350. 45 

Behållning 317,, 1924  	320. 84 

Summa kr. 3,671. 29 

Av 1925 års landstingsanslag belöper på tiden 
Vi —"/8  1925 följande: 

Inkomster: 
Behållning '71  1925 	  kr. 320.84 
Under tiden Vi —"/, 1925 influtna landstingsanslag  	6,700. 00 

Summa kr. 7,020. 84 

Utgifter: 
För arbeten under tiden 9,—"/, 1925 	  kr. 5,146. oo 
Behållning 70/6  1925  	1,874. 84 

Summa kr. 7,020. 84 

Fullständig redogörelse för användningen av de för år 1925 bevil-
jade landstingsanslagen skall lämnas i nästa årsberättelse. 

3. Redovisning för till Undersökningens disposition stående gåvo-
medel under tiden 9, 1924-3°4 1925. 

Aktie-Bolaget Graningevärkens gåvomedel. 

Inkomster: 
Behållning 1/7  1924 	  kr. 250. oo 

Summa kr. 250. 00 

Utgifter: 
Till docent T. Bucht för utredigering av dialektsamlingar från 

Vibyggerå, Ullånger, Nordingrå, Boteå ock Sånga i Ånger- 
manland 	  kr. 250. 00 

Summa kr. 250. 00 

Hellbergska gåvomedel för undersökningar 
rörande svenskarna i Estland. 

Inkomster: 
Behållning 1/7  1924 	  kr. 400. 00 

Summa kr. 400. 00 
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Utgifter: 
Till fil. mag. Nils Tiberg för en i juni 1925 tillsammans med 

stud. T. Gärdström börjad resa till Estland i ock för under- 
sökningar på Dagö 	  kr. 400. 00 

Summa kr. 400. 00 

c. Murrayska gåvomedel för docent E. Neumans 
västmanländska undersökning. 

Inkomster: 
Behållning 9, 1924 	  kr. 1,215. 77 

Summa kr. 1,215. 77 

Utgifter: 
Behållning "/, 1925 	  kr. 1,215. 77 

Summa kr. 1,215. 77 

d. Stora Kopparbärgs Bärgslsgs Aktie-Bolags 
gåvomedel. 

Inkomster: 
Behållning 9, 1924 	  1,296. 07 

Summa kr. 1,296. 07 
Utgifter: 

Behållning '°/, 1925 	  kr. 1,296. 07 

Summa kr. 1,296. 07 

e. Zornska gåvomedel för dalmålsundersökningen. 

Inkomster: 
Behållning 1 /, 1924 	  kr. 300. 00 

Summa kr. 300. 00 
Utgifter: 

Till fil. dr L. Levander arvode för bearbetning av övre Dalar- 
nas folkmål under tiden 1/7-10/7  1924 	  kr. 200. 00 

Till densamme, del av arvode för december 1 	  n 100. 00 

Summa kr. 300. 00 

i) Jfr. ovan s. 77 not. 
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f. Åsanderska gåvomedel. 

Inkomster: 

Behållning 1/ 7  1924 	  kr. 674.50 

Summa kr. 674.50 

Utgifter: 

Till fil. lic. R. Jirlow bidrag till kostnaderna för en resa till 
Älvros i Härjedalen i juli 1924 i ock för genomgång av S 	 
Åsanders uppteckningar därifrån 	  kr. 50. oo 

Behållning "/„ 1925 	  » 624.50 

Summa kr. 674.50 

4. Redovisning för av Undersökningen disponerade räntemedel. 

Inkomster: 

Räntebehållning 1/7  1924 	  kr. 491.02 
Under tiden 1/7  1924—"4 1925 upplupna räntor 	  » 270.72 

Summa kr. 761.74 

Utgifter: 

Till stud. Nils Ljungqvist för stämpling av ordlappar under 24 
timmar i juni månad 1924 	  kr. 18. oo 

Till frihärre Erik Kruuse," del av arvode för uppteckningar i 
Ryssby socken 	  » 50. oo 

Till fil. dr L. Levander, del av arvode för december' 	 » 26.05 
Till fröken Margit Ångman för dialektsamlingar från Lycksele » 50. oo 
Till antikvarien 0. Bannbers ersättning för arbete som med- 

jälpare åt dr Levander på resa i Dalarna 2 /8—"/„ 1924 	 » 150. o o 
Till fil. kand. A. Nygård för en ordsamling från Åls socken i 

Dalarne  	75. oo 
Till vaktmästare Hj. Bergh för fotografering av manuskript 	 » 14.40 
Till fil. dr J. Götlind för av honom erlagd ersättning till fil 	 

mag. Eriksson (kr. 78.00), fil. lic. R. Jirlow (kr. 15. ou) ock 
fil. mag. E. Holmkvist (kr. 12: oo) för vikariatstjänstgöring 	 » 105.00 

Behållning 30/6  1925 	  » 273.29 

Summa kr. 761.74 

1) Jfr. ovan s. 77 not. 

6 
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B. Medel som förvaltats av särskilda föreningar 
ock styrelser i Uppsala. 

1. Sammandrag av Styrelsens för östgötamålens undersökning 
i Uppsala räkenskaper under tiden 1 / 7  1924-3°4 1925. 

Inkomster: 

Behållning 'h 1924 	  kr. 5,538. 91 

Under tiden V, 1924-3°4 1925 upplupen ränta 	  » 193. 65 

Summa kr. 5,732.56 

Utgifter: 

Till 	fil. dr 	F. Tyden för 	bearbetning av östgötskt dialekt- 

	

material 		  kr. 1,250. oo 
Till 	fil. lic. T. Ålander för bearbetning av östgötskt dialekt- 

material 	  » 600. 00 

Materialier (huvudsakligen papper) 	  » 63. 80 

Behållning "4 1925 	  

	

 	» 3,818.76 

Summa kr. 5,732.56 

2. Medel förvaltade av Västgöta folkmålskommitté i Uppsala 
under tiden 1/ 7  1924—% 1925. 

Inkomster: 

Behållning 1/ 7  1924 	  kr. 4,245. 05 

Under budgetåret upplupna räntor 	  » 211.08 

Summa kr. 4,456.13 

Utgifter: 

Till fil. dr J. Götlind för bearbetning av västgötskt dialekt- 
material under tiden 1/, 1924-3°4 1925 	  kr. 1,200. 00 

Till densamme bidrag till resa i Västergötland 	  » 	75. oo 
Behållning 304  1925 	3,181.13 

Summa kr. 4,456.13 
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Sammanfattning av redogörelserna för särskilda 
kassor under budgetåret 1924-1925. 

Inkomster. 

A. Medel förvaltade av den statsunderstödda Undersökningen 
i Uppsala. 

Statsanslag för tiden 1/ 7  1924—d°/6  1925 	 kr. 22,000. o 
Landstingsanslag 1/7  1924—"/„ 1925 	 » 10,371. 29 
Gåvomedel V, 1924—"/„ 1925 	  » 4,136. 34 
Besparade räntor  	761. 74 kr. 37,269. 37 

B. Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala. 

1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning. 
Behållning 1/7  1924 	  kr. 5,538. 91 
Inkomster 	  » 	193. 65 kr. 5,732. 56 

2. Av Västgöta folkmålskommitte. 
Behållning V, 1924 	  kr. 4,245. 05 
Inkomster 	  » 	211. os kr. 4,456.13 

Summa kr. 47,458. 06 

Utgifter. 

A. Medel förvaltade av den statsunderstödda Undersökningen 
i Uppsala. 

Utbetalningar av statsanslaget för budgetåret 1924-25 	 kr. 22,000. o o 
» landstingsanslag under tiden 

1/7  1924-80/6  1925 	 kr. 8,496. 45 
Behållning av landstingsanslag "/, 1925 	 » 1,874. 84 n 10,371. 29 

Utbetalningar av gåvomedel under tiden V, 
1924—"/, 1925 	  kr. 1,000. 00 

Behållning av gåvomedel "/, 1925 	 » 3,136. 34 1 4,136. 34 

Transport kr. 36,507. 63 
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Transport kr. 36,507. 63 

Utbetalningar av räntemedel under tiden 1/, 
1924—"/, 1925 	  kr. 	488. 45 

Behållning av räntemedel 30/6  1925 	 « 	273. 2 9 » 	761. 74 

B. Medel förvaltade av särskilda styrelser ock föreningar 
i Uppsala. 

1. Av Styrelsen för östgötam ålens undersökning. 
Utbetalningar under tiden 'i, 1924—"/, 1925 	 kr. 1,913. so 
Behållning "/„, 1925 	  » 3,818. 76 kr. 5,732. 56 

2. Av västgöta folkmålskommitte. 
Utbetalningar under tiden 	1924—"4 1925 	 kr. 1,275. oo 
Behållning 00/8  1925 	  » 3,181. 13 kr. 4,456. is 

Summa kr. 47,458. 06 



Meddelanden från landsmåls- 
föreningarna i Lund rörande arbets- 

året 1924. 

I. Översikt av inkomster ock utgifter. 

1. Skånska landsmålsföreningen. 

Inkomster. 
Behållning vid årets början 	  kr. 3,453. 24 
Anslag av Malmöhus läns landsting 	  „ 1,200. 00 
Statsanslag 	  

97 	600. 00 
Räntor m. m. 	  „ 140. 03 

Summa kr. 5,393. 27 

Utgifter. 
För uppteckningar 	  kr. 2,700. 00 
Diverse utgifter . 	  

99 	109. 77 
Behållning vid årets slut 	  „ 2,583. 50 

Summa kr. 5,393. 27 

2. Halländska landsmålsförenin g e n. 

Inkomster. 
Behållning vid årets början 	  kr. 475. 29 
Räntor 	  

79 	20. 15 
Statsanslag 	  „ 750. 00 
Medlemsavgifter ock tillfälliga bidrag 	  „ 	200. 00 

Summa kr. 1,445. 44 
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Utgifter. 
Arvode åt Härr P. N. Pettersson för redigering 

av Vallda-samlingarna 	  kr. 300. 00 

Åt undersökare  	300. 00 

Materiell, porto m. m. 	  >7 	191. 80 

Behållning vid årets slut  	653. 64 

Summa kr. 1,445. 44 

Småländska 	landsmålsföreningen. 
Inkomster. 

Behållning vid årets början 	  kr. 1,571. 37 

Statsanslag 	  „ 600. 00 

Anslag av Kronobärgs läns landsting 	 » 250. 00 

11 	„ 	Jönköpings 	9 f 	 „ 7, 250. 00 

Räntor 	  Il 70. 71 

Summa kr. 2,742. 08 

Utgifter. 
Arvoden till upptecknare 	  kr. 700. 00 

Diverse utgifter 	  7. 30 

Behållning vid årets slut 	  „ 2,034. 78 

Summa kr. 2,742. 08 

Landsmålsföreningen för Blekinge 
ock Kalmar län. 

I n ko m s te r. 
Behållning vid årets början 	  kr. 2,001. 48 

Statsanslag 	  71 	600. 00 

Anslag av Kalmar läns södra landsting 	 150. 00 

Räntor 	  7> 	81. 60 

Summa kr. 2,833. 08 
Utgifter. 

För uppteckningar 	  kr. 1,050. 00 

Materiell 	  „ 52. 25 

Behållning vid årets slut 	  „ 1,730. 83 

Summa kr. 2,833. 08 
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II. Översikt över värksamheten. 

1. Skånska landsmålsföreningen. 

Undersökningar ha under året utförts inom Bjäre härad 
av kand. G. Lindskog, i Norra Åsbo härad av frk. Anna 
Berner, i Västra Göinge härad av kand. M. Areskoug, i 
Torna härad av kand. S. Persson, i Oxie ock Skytts hära-
der av kand. I. Ingers samt i V emmenhögs härad av bib-
liotekarie A. Malm. Dessutom har kand. H. Areskoug under-
sökt målet i gränssocknarna mellan Frosta ock Färs härader 
ock kand. Sv. Hallquist målet i gränssocknarna mellan Färs 
ock Ingelstads härader. Uppteckningarna från Bjäre härad gälla 
företrädesvis tärmer tillhörande åkerbruk ock boskapsskötsel, 
de från Norra Åsbo härad huvudsakligen tärmer, som falla inom 
området för kvinnliga göromål. 

Resultatet av bibliotekarie Malms undersökningar föreligger 
icke ännu i fullt färdigt skick. Genom de övriga undersök-
ningarna ha till föreningen inkommit: 

från Bjäre härad 	  1,305 ordlappar 
» N. Åsbo härad 	  685 » 
» V. Göinge härad 	 

	

 	3,099 » 
» Torna härad 	  965 » 
» Oxie 	» 751 » 
» Skytts 	» 

	

 	2,093 » 
» Frosta ock Färs härader 	  1,191 » 
» Färs ock Ingelstads härader 	 911 » 

Summa 11,000 ordlappar 

2. Halländska landsmålsföreningen. 

Fil. kand. C. G. Lindberg har under året fortsatt sina före-
gående år påbörjade undersökningar av målet i Hishult, ock 
som resultat av dessa inlämnat c. 3,500 ordlappar. Härr P. N. 
Pettersons arbete med redigerandet av Valldasamlingarna 
har under året fortskridit så långt, att bokstäverna k, I, m, n, 
w, o, p ock r, eller inemot en tredjedel av materialet, äro ut-
skrivna. 
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LANDSMÅLSFÖRENINGARNA 1 LUND 1924 

Även en del äldre samlingar ha under året tillförts för-
eningen. Statsrådet E. Vigforss har överlämnat primärmaterialet 
till sin avhandling "Södra Hallands folkmål" (57 antecknings-
böcker). Från Skånska landsmålsföreningen har överlämnats en 
på 1890-talet gjord samling uppteckningar från Ljungby ock 
från landsmålsarkivet i Uppsala en år 1917 av J. Raning ifylld 
typordlista från Eftra. 

Småländska landsmålsföreningen. 

Uppteckningar ha under året inlämnats av baron E. Kruuse 
från socknarna S. Hestra, Gryteryd, Femsjö ock Långaryd 
i Jönköpings län ock av fil. stud. G. Lindskog från V. Torsås 
i Kronobärgs län. Baron Kruuses uppteckningar utgöras av 
c. 3,850 ordlappar, fil. stud. Lindskogs av c. 1,400 ordlappar. 
Uppteckningarna ha huvudsakligen varit inriktade på att skaffa 
kompletterande material för en blivande småländsk dialektord-
bok ävensom för en under utarbetning varande sammanfattande 
framställning av dialekterna inom den forna Tiohäraders lagsaga. 

Landsmålsföreningen för Blekinge 
ock Kalmar län. 

Undersökningar ha under arbetsåret gjorts av fil. mag. M. 
Mårtensson i Ramdala (Blekinge län), av fil. stud. G. Lindskog 
i Madesjö ock Vissefjärda (Kalmar län) — med huvudvikten 
lagd på uppteckningarna i Madesjö — samt av fil. mag. E. Hem-
ming-sson i trakten kring Vimmerby (Kalmar län). Genom dessa 
undersökningar ha till föreningen inkommit: 

från Ramdala 	  c. 2,500 ordlappar 
Madesjö 	  c. 550 
Vissefjärda 	  c. 160 
Vimmerbytrakten 	  c. 1,550 

Summa c. 4,760 ordlappar 

Dessutom har föreningen under år 1924 bekostat under-
sökningar för Landsmålsundersökningens i Uppsala räkning i 
Förlösa socken, Kalmar län. Uppteckningarna från denna 
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undersökning, som utförts av friherre E. Kruuse, ha inlämnats 
till Landsmålsundersökningen i Uppsala. 

Ovanstående uppgifter ha lämnats: för Skånska landsmåls-
föreningen av Fil. Doktor G. Lech, för Halländska av förste 
bibliotekarien B. Möller, för Småländska av fil. lic. G. Hed-
ström ock lektor J. Lundberg, för Blekinge-Kalmar landsmåls-
förening av professor E. A. Kock ock professor H. Petersson. 

Lund den 6 nov. 1924. 

För Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund 

Emil Olson 
Sekreterare. 



Årsberättelse 
från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid 

Göteborgs Högskola febr. 1924—febr. 1925. 

I. Organisation, val, antal sammanträden o. d. 

Institutets styrelse ock arbetsutskott ha under arbetsåret 
haft samma sammansättning som under föregående arbetsår. 

Till revisorer för kalenderåret 1924 ha från Institutets sida 
valts advokat 0. Rygård med prof. V. Lundström som supp-
leant, från Lärarerådets prof. Almquist med prof. Grän-
st röm som suppleant. Under arbetsåret ha hållits ett styrelse-
sammanträde ock tre sammanträden inom arbetsutskottet. 

Såsom assistent inom arkivet har febr.—maj tjänstgjort 
fil, kand. ock fil. mag. L. Levin, under nov.—febr. fil. stud. 
Astri Petander. 

II. Ekonomi. 

Institutet har under arbetsåret av Hvitfeldtska stipendiein-
rättningens överskottsmedel erhållit ett anslag på 800: — kr. 
att använda dels till bekostande av genomgång av Institutets 
dialektsamlingar i visst syfte, dels till honorering av hr M. 
Svenungssons dialektuppteckningar (se om bådadera V 2). 
Dessutom har Institutet av ingenjör H. Leffler mottagit en gåva 
på 500: 	 kr. 

Med avseende på inkomster i övrigt ock utgifter under 



ARKIV. ARBETEN 	 91 

kalenderåret 1924 samt med avseende på Institutets ekonomiska 
ställning vid slutet av nämnda år hänvisas till den i Högskolans 
arkiv förvarade revisionsberättelsen. 

III. Institutets arkiv 
(Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv) 

har, vad handskrifter angår, tillvuxit dels ock huvudsakligen 
genom sukcessiv införlivning av de genom Institutet igångsatta 
arbetena (varom se IV), dels genom förvärvande av följande 
handskrifter: 

B. Bi ö r s e t h, Västsvenska inbyggarnamn (seminarieuppsats), 
Levin, Den halländska avledningsändelsen -eke (dito), 

A. Levin, Komplettering till anteckningarna över Land-
vettersmålet, 

A. P aulso n, Komplettering till anteckningarna över Kare-
bymålet, 

Sven un gsso n, Husdjursnamn från Hjärtums sn, 
ff 	 2 9 	 Två täxter på Hjärtumsmål. 

Institutet har tagit en avskrift av en i Vetenskapsakade-
miens arkiv förvarad handskrift av E. St ro b ill, betitlad "En 
Noga och Vthförligh Beskrifningh öfwer den Nordeste Deelen 
af Baahuus Lähns Skiärgårdh", från år 1702. 

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet. 

1. Undersökningsledarens egna arbeten. 
Undersökningsledaren har huvudsakligen varit sysselsatt 

med utarbetandet av manuskript till Bd II av "Ortnamnen i 
Göteborgs ock Bohus län", innefattande ortnamnen på Göte-
borgs stads nuvarande område. Första häftet därav föreligger 
delvis i korrektur ock beräknas utkomma före sommaren. Ma-
terialet har i icke ringa mån måst kontrolleras ock kompletteras. 

2. Av Institutet igångsatta arbeten. 
Med avseende på de allmänna principerna för arbetets be-

drivande under nuvarande ekonomiska förhållanden hänvisas 
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till årsberättelsen för arbetsåret 1922-23. I överensstämmelse 
med dessa principer har jordeboksexcerperingen i Kammar-
arkivet fortfarande varit inhiberad, då tillräckligt material för åt-
skillig tid framåt redan införskaffats. 

Arbetet på uppteckningen av dialekter 
ock levande ortnamnsformer har fortsatts av in-
struerade ock utsända högskolestudenter ock andra intresserade, 
delvis tack vare resestipendier från Kungl. Hvitfeldtska sti-
pendieinrättningen. Sålunda har en rikhaltig samling ord ock 
uttryck ur Vallamålet på Tjörn upptecknats efter hr Olaus 
Olsson i Bräcke, ock i samma socken ha även ortnamnsupp-
teckningar gjorts; dialektuppteckningar ha skett i Järbo sn i 
s. Dalsland, kompletterande ortnamnsuppteckningar i Askims 
härad. Uppteckningar av fisketerminologin på fisklägena har 
kunnat återupptagas, sedan Institutet därför lyckats förvärva 
amanuensen Karl Renckes medarbetarskap. Hemmansägaren 
M. Svenungsson har fortsatt sina uppteckningar av målet i 
Hjärtums sn, Inlands Torpe hd; hans samlingar uppgå nu till 
omkr. 20,000 lappar med ord ock uttryck, vid vilka genomförd 
fonetisk beteckning använts. 

Mag. L. Levin har utan ersättning fortsatt den i föregående 
årsredogörelse omnämnda genomgången av Institutets dialekt-
samlingar, avsedd att resultera i en ordförteckning till ledning 
vid materialets systematiska komplettering i bygderna. 

Fil. kand. D. Palm har, likaledes utan ersättningsanspråk, 
bearbetat bebyggelsenamnen inom Askims sn ock är sysselsatt 
med samma namn i Råda sn. 

Såsom assistenter ha mag. L. Levin ock fil. stud. Astri 
Petander huvudsakligen handlagt löpande arkivgöromål. 

V. Undersökningsledarens undervisning. 

Vid vårterminens slut gavs som vanligt en instruktionskurs 
för dialekt- ock ortnamnsuppteckning på 10 timmar, med om-
kring 10 fasta deltagare. I april hölls en föreläsning över 
dialekt- ock ortnamnsuppteckning på Västsvenska folkminnes-
föreningens instruktionskurs för folkminnessamlare. 
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VI. Undersökningsledarens resor. 

I samband med resor av enskild natur har undersöknings-
ledaren företagit namnkontrollering i Generallantmäteriarkivet i 
Stockholm samt har besökt det norska ortnamnsarkivet i Oslo. 

Göteborg den 26 febr. 1925. 

Otto Sylwan. 	Evald Liden. 	Johan Visin g. 
P. 0. Wigelius. 	Nat. Beckman. 

Hjalmar Lindroth. 



Table des mati&es et resumés (1925). 
Les Suedois dans l'ile de Dagö par NILS TIBERG. P. 5-16. 

Dans l'ile de Dagö, dans la mer Baltique, pris de l'Esthonie, il y avait 
en 1780 plus de 1,000 Suedöis (dont en 1781 la plupart forces 
d'emigrer s'etablirent au midi de la Russie, å Gammalsvenskby, 
l'on parle encore suedois). A present, il n'y a qu'une douzaine de 
personnes (dans le village de Svenskby) qui peuvent se faire en-
tendre tant bien que mal en suedois, et seulement dans une famille le 
suedois est le langage de tous les jours. Renseignements sur la vie 
materielle, assez pauvre, du village et sur l'esprit tres conservateur du 
peuple. 

Mouvements religieux å Falun entre 1850 et 1870, par E. HERLENIUS. 
P. 17-31. 
On appelle en Suede "liseurs" (läsare) des hommes pieux (quelquefois 
d'une piete problematique) qui aiment å lire certains livres edifiants, 
pietistes ou neoevangeliques. Ils condamnent la vie mondaine des 
gens ordinaires, blåment certaines manieres de se vetir, de se coiffer 
etc. Souvent ils desapprouvent le culte de reglise officielle. A Falun, 
ville de la province de Dalecarlie, le mouvement a subi diverses 
fluctuations, dont l'auteur rend compte. 

Lettres d'un paysan, Olof Halfvarsson, å sa fiancee, communiquees 
par EMIL HERLENIUS. P. 32-37. 
Les lettres datent des annees 1806-1808; elles sont publiees dans 
l'orhographe de l'original. 

Recherdes sur les dialectes de la Suede pendant l'annee bud-
getaire 1924-25, par H. GEI JER. P. 38-84. 
Organisation. Voyages et travaux (province par province). A ccr oi s-
sem ent des archives d'Upsala: 32,750 fiches en 16:o (dont 24,500 
environ contiennent des mots, 1,000 environ des noms de lieux), 
1,700 feuilles in 8:0 et plus de 4,200 feuilles in 4:o et in-folio, 48 
cahiers. R e c et te s et dep e ns e s: somme totale 37,279 cour. (dont 
22,000 cour. allocation du gouvernement). 

Notices sur les societes d'etudiants å Lund pour des recherches 
dialectales en 1924. pp. 85-89. 
Recettes et transport de l'annee precedente: 12,413 cour. (dont 
2,550 cour. allocation du gouvernement). Depensees pendant l'annee 
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498 cour., reservees pour l'annee suivante 7,002 cour. Accroissement 
des archives : 24,500 fiches en 16:o (materiaux de dictionnaire). 

L'institut de recherches sur les noms de lieux et les dialectes 
de la Suede d'ouest å Gotembourg. Compte-rendu de 
l'exercice 1924-25. P. 90-93. 
Organisation. Des mots et des noms de lieux sont annotes dans les 
provinces de Bohuslän et de Dalsland. Accroissement des archives. 
On a poursuivi la revision des materiaux dejå recueillis. 



Namnförteckning. 

Geijer, Herman, stockh., fil. lic. (Upps.), docent vid Uppsala 
universitet: 
Undersökningen av svenska folkmål 1924-25, s. 38. 

Halfvarsson, Olof, i Östgården, Särna (Dalarna): 
Några fästmansbrev från Särna, s. 32. 

Herlenius, Emil, värml., fil. ock teol. kand. (Upps.), lektor 
vid allm. lärovärket i Falun: 
Religiösa rörelser i Falun på 1850-70-talen, s. 17. 
Utg. Några fästmansbrev från Särna, av Olof Halfvarsson, 
s. 32. 

Lindroth, Hjalmar, stockh., fil. dr (Upps.), professor vid 
Göteborgs högskola: 
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforsk-
ning vid Göteborgs högskola febr. 1924—febr. 1925, s. 90. 

Olson, Emil, fil. dr (Lund), professor vid Lunds universitet: 
Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rörande 
arbetsåret 1924, s. 85. 

Tiberg, Nils, gottl., fil. mag. (Upps.): 
Dagösvenskarna, s. 5. 

Till årg. 1925 höra som bilagor: 
Orsamålet, av Jox. BaTHIUS, tit. ock s. 67-146. IV. 4 (i h. 166). 
Malungs skinnarmål, av 0. BANNBERS. IV. 5 (i h. 166). 
Häxprocesser i norska Finnmarken 1620-1692, av HULDA 

RUTBERG. XVI. 4 (h. 167). 
Vok. u ock o i gammal kort stavelse i upp- ock mellansvenska 

folkmål, av FOLKE TYAN. B 23 (h. 168). 

Redaktion: Professor J. A. LUNDELL med biträde av 
prof. A. KOCK ock bibliotekarien A. MALM för Lund, 
prof. 0. F. HULTMAN ock prof. HUGO PIPPING för Hälsingfors. 

För årg. 1925 har tidskriften av allmänna medel haft ett 
understöd av 5,500 kr. 



Innehåll. 

Dagösvenskarna. Några orienterande anteckningar. Av NILS 
TIBERG, S. 5-16. 
Besök på Dagö 1923 ock 1925. 1780 skall det ännu hava varit mer 
än 1000, 192 ännu 40--50, som kunde tala svenska. Blott i en 
familj talades nu flytande svenska, ock utom dem talade ett 10-tal 
någorlunda svenska (estniskan uttränger det gamla språket). In-
tressanta upplysningar lämnas rörande det yttre livet ock om fol-
kets lynne. Befolkningen är till ytterlighet konservativ. Utvand-
rare från Dagö kom mo 1781 till Gammalsvenskby i S. Ryssland, där de 
ännu tala svenska. 

Religiösa rörelser i Falun på 1850 	70-talen Av EMIL HERLENIUS. 
S. 17-31. 
Den förste "läsaren", kardmakare Anders Skog, kom till Falun på 
1840-talet. Rörelsen hade då ännu ringa omfattning. I slutet av 
1850-talet började en ny andlig rörelse, som fick sin medelpunkt i Evan-
geliska Fosterlandsstiftelsen ("nyevangelism"). Många av de första 
kolportörerna voro skojare, genom stiftelsens kontroll förbättrades 
tillståndet, ock läseriet värkade hälsosamt i hela Dalarne. Som pre-
dikanter värka även män med teologisk bildning, ock flera av stats-
kyrkans präster ställde sig sympatiska till rörelsen. På 1850-talet 
uppträdde i Dalarna även mormoner ock baptister. Mormonförsam-
lingen var fåtalig ock upplöstes snart. Även baptistförsamlingen 
upplöstes snart, men reorganiserades på 1870-talet. År 1862 bildades 
den första missionsföreningen, ock den byggde 1865 eget bönhus. 
Den litteratur som lästs bestod huvudsakligen av översättningar från 
engelska ock amerikanska original. På 1870-talet vållade Walden-
ströms försoningslära splittring. Läsarnas uppfattning exemplifieras 
genom ett brev från en "syster i tron". 

Några fästmansbrev från Särna, skrivna under åren 1806-1808. 
Meddelade av EMIL HERLENIUS. S. 32-37. 
Breven, 8 till antalet, äro skrivna av en Olof Halfvarsson ock publi-
ceras med noggrant återgivande av författarens skrivsätt. 

Undersökningen av svenska folkmål 1924-1925. Av HERMAN 
GEI JER. S. 38 	84. 
Redogörelsen omfattar budgetåret 1/7  1924—n/6  1925. Förvaltning: 
ungefär samma bestämmelser som förut; fast anställda ha varit 
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docenten Geijer ock fil. dr J. Götlind. Bland styrelsens med-
lemmar avgick i juli 1925 prof. Ad. Noreen med döden. — Sam-
lingarnas tillväxt ock användning: omkr. 32,750 lappar i 16:o 
(därav omkr. 24,500 behandla ordförrådet ock omkr. 1000 ortnamn); 
omkr. 1,700 blad i 8:o; över 3,800 blad 4:o (därav omkr. 400 blad 
fyllas av T. Ericssons nu renskrivna anteckningar från resor, huvud-
sakligen Västmanland); omkr. 400 bl. i fol. samt 48 band eller häften. 
Till arkivet ha bl. a. skänkts efterlemnade uppteckningar av lektor 
E. Brate, lärovärksadj. K. A. Hagson ock godsägaren fil. dr C. J. 
Lönnberg. Besök 1097, hemlån 76.— Arkivarbeten ock materi-
alets bearbetning, dels honorerade av arkivets statsanslag, dels 
av andra medel (ordnade efter landskap). — Inkomster ock ut-
gifter: statsanslag kr. 22,000: —; från landsting kr. 10,381:29; gåvo-
medel kr. 4,136: 34; räntor kr. 761:74. Tills. kr. 37,279:37. Dessutom 
redogöres för medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala 
(tills. kr. 10,188:69). 

Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rörande arbets-
året 1924, [undert.] EMIL OLSON, S. 85-89. 
Inkomster ock utgifter: behållningar vid årets början kr. 7,501: 38, 
statsanslag kr. 2,550: —, från landsting kr. 1,850: —, diverse kr. 
512: 49, tillsammans kr. 12,413: 87; behållning vid årets slut kr. 
7,002:75. — Värksamhet: uppteckningar inom olika socknar av 
Skåne, Halland, Blekinge ock Småland ha tillfört samlingarna 
omkr. 24,500 ordlappar. 

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning 
vid Göteborgs högskola febr. 1924—febr. 1925, s. 90-93. 
Organisation. Inkomster från Hvitfeldska stipendieinrättningen 800 kr., 
av enskild person 500 kr. För inkomster ock utgifter i övrigt hän-
visas till revisionsberättelse i högskolans arkiv. Arkivet har ökats 
med 6 häften (grammatik, ordsamlingar, täxter). Uppteckning av 
dialekter ock levande ortnamnsformer ha gjorts på Tjörn, r Askims 
ock Inlands Torpe här, samt i Dalsland. Revision av institutets ord-
ock namnmaterial har fortsatts. Undervisning. Resor. 

Table des matieres, s. 94. 
Namnförteckning, s. 96. 
Innehåll, s. 97. 



Häftet inledes av "Anvisningar för insamlingen" (med 
rubrikerna: Folkminnen ock folkminnesinsamling av D. Arill, 
Gamla samfundsvanor ock byliv av Sig. Erixon, Lekar av 
K. Agren, Svensk forntro ock folksed kring det späda barnet 
av Martin Lundqvist, "Frieri ock bröllop" samt "Dödstro ock 
begravning" av D. Arill, Frågor ang. läkekunniga i Väst-
sverige av Martin Lundqvist, "Dräktskicket"). Därefter följer 
materialet: Folkliv ock folktro s. 19-40; Folksägner s. 41-66 
(från Värmland, Dalsland, Bohuslän, Västergötland, Småland, 
Halland); Folksagor s. 67 	75; Visor ock rim s. 76 	79. 
Lokaler ock sagesmän äro överallt angivna. Samlingen ger i 
förening med Arills "Bohuslänska folkminnen" ock hithörande 
partier av Göteborgs jubileumspublikationer en god föreställ-
ning om Västsveriges folkliv ock folkminnen ock vittnar sy n-
1 igen förmånligt om föreningens livaktighet ock sak-
kunniga ledning. 

Från midsommar till kyndelsmässa, av Hilding Celander. 
Särtryck ur "Västsvensk forntro och folksed" i Göte-
borgs Museumspublikationer. Göteborg 1923. 96 s. 4:o. 
Förf. behandlar slåttern, skörden, tröskningen, förbe-

redelserna till julfirandet, Lucia, Tomas, julaftonens morgon, 
fågelkärven, doppa i grytan, kreaturen ock ladugården på 
julafton, julbadet, stugans julklädsel, julkronorna, julgran, 
julhalmen, julbrasan, julklappar, julbordet ock julbröden, 
julaftonens kvällsvard, tydor ock märken julaftonen ock jul-
natten, julnattens andeväsen ock hemligheter, kristen tolkning 
av julaftonens festbruk, juldagen, annandagen, mellandagarna 
ock julgillena, julbockar ock annan utklädsel, juldockar, nyår 
ock nyårsvarsel, trettondagshelgen ock stjärngossespelen, 
dagen efter trettondedagen, tjugondag Knut, kyndelsmässa, 
märkesdagar — med talrika avbildningar. Det hela utgör 
en mångsidig ock rikhaltig, med vetenskaplig precision utförd 
ock ordnad materialsamling. Huvudkällan har varit Väst-
svenska folkminnesförening,ens arkiv; därjämte ha anlitats 
Nordiska museets ock Uppsala landsmålsarkivs samlingar 
(från västra Sverige). 

Vår bygd 1924-1925, utg. av Hallands hembygdsförbund. 
Göteborg 	Halmstad 1924-25. 4:o. Pris 1 kr. pr år- 
gång. (rekvir. från Vår Bygds exp., Varberg). 
Det är 9:de ock 10:de årg. av denna publikation, som 

härmed presenteras ock rekommenderas. Hembygdsförening-
ens intresse sträcker sig utom folklivet även till natur, forn- 



minnen ock historia. Om f olk liv et handla i de två årg. 
1824 	25 följande artiklar: Bastun, Halländskt arbetsliv (det 
gamla krukmakeriet i Falkenberg, ullberedning, spånad ock 
bindslöjd), Prästen i Hasslöv ock snapphanarna, Hillasgårs-
Hansa vals. Därjämte meddelas biografiska upplysningar om 
tre halländska bygdekännare (arbetaren Lars Joh. Bengtsson i 
Steninge, Edv. Erlandsson i Veinge ock folkskolläraren Joh. 
Kakn i Fagered), notiser om utgivna arbeten om Halland 
samt redogörelse för de olika föreningarnas ock förbundets 
arbete. Om levande kulturhistoriskt intresse i Halland vittnar 
antalet av de föreningar, som ingå i Hallands hembygdsför-
bund: Hallands museiförening, Norra Hallands kulturhistoriska 
förening, Nordhallands hembygdsförening, Södra Hallands 
hembygds- ock fornniinnesförening, Arstads ock Faurås hem-
bygdsförening. 

Rart falk. Fyra berättelser på närkengska åv J. L. Saxon. 
Stockholm 1925. 31 s. 8:o. Pris 50 öre. 

Den älsta Närkesbeskrivningen i översättning och med kom-
mentarier utg. av J. L. Saxon. 2 uppl. Stockholm 1925. 
21 s. 8:o. Pris 1 kr. 
Saxon — annars känd under namnet Lindström, känd 

som förf, till boken "I jämtebygd" ock som redaktör för 
"Såningsmannen" 	 har egnat dessa två häften åt sin hem- 
bygd. Språket i de fyra berättelserna i "Rart fölk" är svårt 
smittat av riksspråk både i ordval ock satsbyggnad (någon 
särskild socken är ej angiven som dess hemort). Om 
innehållet är ingenting annat än gott att säga. — Närkesbe-
skrivningen är ursprungligen författad ock tryckt på tyska: 
"Lust und Nutz der Provintz und Landschafft Nerkia in 
Schweden", Västerås 1639. Författaren, Dionysius Fischer från 
Meissen, var "liv- ock hovbarberare" hos drottning Kristina, 
senare vad vi skulle kalla överfältläkare i Riga. Hans be-
kantskap med Närke har förmedlats genom vistelse hos 
bekanta i Örebro ock på närliggande bruk. Rör huvudsak-
ligen bärgsbruket, bärgsmän ock bönder samt ortens finnar. 


