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Undersökningen av svenska folkmål 
1926 - 1927. 

AV HERMAN GEIJER. 

I. Allmän översikt över personal ock ekonomi. 
Det statsanslag, som i första rummet varit grundvalen 

för Undersökningens ekonomi, har under budgetåret 1/7  1926 
—30/6  1927 utgjorts av ett av 1926 års riksdag beviljat reser-
vationsanslag på extra stat å 28,650 kr. Detta anslag innebar 
en höjning med 2,650 kr. i förhållande till motsvarande anslag 
å 26,000 kr. för budgetåret 1925-1926. Genom k. brev den 
28 maj 1926 föreskrevs, att beträffande användningen av det 
för budgetåret 1926-1927 beviljade anslaget enahanda be-
stämmelser skulle gälla, som gällt för användandet av motsva-
rande för budgetåret 1925-1926 beviljade anslag1, dock med 
den ändring att den tidigare bestämmelse, enligt vilken mini-
mitiden, vartill de av statsanslaget understödda resorna måste 
uppgå, fastställts till sju månader, nu upphävdes ock ersattes 
av den nya bestämmelsen, att av statsanslaget minst 6,000 kr. 
skulle användas till resor, varjämte den nya bestämmelsen 
tillades, att högst 3,000 kr. av statsanslaget finge användas 
till "tillfällig arbetsjälp för förvaltningsändamål". Motiveringen 
för dessa med hänsyn till anslagets höjning vidtagna ändringar 
återfinnes i den motivering, varpå chefen för k. ecklesiastik-
departementet grundat sitt förord för "en mindre höjning" av 
anslaget, med tillmötesgående av ett par av de önskemål, för 
vilka i ansökan den 28 augusti 1925 hade begärts höjning av 
anslaget till 35,000 kr. Av dessa flerahanda önskemål blevo 
två, nämligen dels det som gällde utvidgade resemöjligheter, 
dels det som gällde ökad tillfällig arbetsjälp för förvaltnings- 

1  Se Sv. landsm. 1926, s. 47. 
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ändamål, upptagna i den till grund för K. Maj:ts proposition 
i ämnet liggande beräkning, under det beträffande övriga i 
samma ansökan framställda önskemål uttalades, att de "för 
närvarande" ej kunde upptagas, "utan torde med deras till-
godoseende kunna ännu något anstå".1 De belopp, som be-
räknades i den k. propositionen, överensstämde genomgående 
aned den i ansökan framställda förslagsstaten för året 1926-
1927, men de i ovannämnda k. brev den 28 maj 1926 med-
.delade bestämmelser, enligt vilka det för resor beräknade be-
loppet fastställdes som ett minimibelopp ock å andra sidan 
det för tillfällig arbetsjälp beräknade beloppet fastställdes som 
ett maximibelopp, saknade motsvarighet i ovannämnda ansökan 
ock utgjorde en nyhet i förhållande till bestämmelserna i tidi-
gare k. brev. Den sedan gammalt åt Undersökningens led-
ning medgivna friheten att beträffande en utgiftspost vidtaga 
höjning, beträffande en annan minskning, allenast anslagets 
slutsumma ej överskredes — en frihet från vilken hittils endast 
arvodesbeloppen till Undersökningens vetenskapliga medarbe-
tare varit genom de av K. Maj:t givna bestämmelserna undan-
tagna — bibehölls visserligen även i ovannämnda k. brev den 28 
maj 1926, men inskränktes genom de nyss anförda bestäm-
melserna i samma k. brev. Ifrågavarande inskränkningar ha 
sedermera undanröjts genom de bestämmelser, som i k. brev 
den 20 maj 1927 meddelats rörande användningen av det för 
året 1927-1928 beviljade anslaget. 

Undersökningens styrelse har i kraft av ovannämnda k. 
brev den 28 maj 1926 under året utgjorts av samma personer 
som närmast föregående år, nämligen professorerna von Friesen, 
Hes s elman ock Lundell, överbibliotekarien vid Universitets-
biblioteket i Uppsala J. M. Hulth, intendenten vid Nordiska 
Museet Sigurd Erixon samt docenten Herman Geijer.2  

Inom sig har denna styrelse till arbetsutskott omvalt 
samma personer, som föregående år beklätt motsvarande upp-
drag, nämligen Lundell ordförande, Geijer sekreterare ock 
överbibliotekarien skattmästare. 

1 Bilaga till 1926 års statsverksproposition, 8:e huvudtiteln, s. 669. 
2  Jfr Sv. landsm. 1926, s. 47 f. 
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Liksom föregående år har Undersökningen även detta år 
understötts med anslag från vissa landsting för folkmålsunder-
sökningar inom varje särskilt landstings område, varvid ifråga-
varande arbeten, i enlighet med landstingens i anslutning till 
ansökningarna fattade beslut, avsett ej blott dialekterna, utan 
även folktraditioner, i den mån dessas upptecknande ock ut-
forskande lämpligen låtit sig förena med dialektforskningen. 
De landsting, från vilka anslag under året uppburits, ha varit 
följande: Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs, Västman-
lands, Örebro, Jönköpings, Kronobärgs samt Kalmar läns 
norra ock södra landsting. Beloppen ock användningen framgå 
av efterföljande tablå över ekonomien. Vad de fyra sist-
nämnda landstingen beträffar, ha deras anslag liksom föregå-
ende år beviljats på sådant sätt, att anslagen halverats mellan 
Undersökningen i Uppsala ock Centralstyrelsen för landsmåls-
föreningarna i Lund. Från ytterligare ett landsting, nämligen 
Älvsborgs läns landsting, har under året anslag stått till förfo-
gande för från Uppsala anordnade folkmålsundersökningar ock 
därmed förbundna arbeten på upptecknande ock utforskande 
av folktraditioner. Sistnämnda landstings anslag har emeller-
tid detta år liksom tidigare ställts till förfogande av Västgöta 
Folkmålskommitte, bestående av Geijer, ordförande, Götlind, 
sekreterare, ock docenten E. Neuman, skattmästare. 

Vidare ha även gåvomedel detta år stått till förfogande, 
ehuru i ej synnerligen stor utsträckning. De särskilda gåvo-
medlens belopp ock användning framgår av efterföljande tablå. 

De räntemedel, varöver Undersökningen detta år dispo-
nerat, bestå uteslutande av besparade ränteinkomster från 
detta ock de föregående åren, uppkomna därigenom att lands-
tings- ock gåvomedel stått insatta på bankbok någon tid 
mellan mottagandet ock användandet. På statsanslaget, som 
alltid insättes på giroräkning i Riksbanken, åtnjuter Under-
sökningen ingen ränteinkomst. Räntemedlens belopp ock an-
vändning framgår av efterföljande tablå. 
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Under året har till Undersökningens förfogande ställts 
ett belopp av 70,200 kr. ur lotterimedel. Såsom redan i 
berättelsen för arbetsåret 1925-1926 berörtsl, bifölls näm-
ligen genom k. brev den 26 mars 1926 en av Undersökning-
ens styrelse gemensamt med Nordiska Museet m. fl. medsö-
kande gjord framställning om erhållande av lotterimedel, var-
med skulle möjliggöras att under en kortare tid, beräknad till 
ett par år, påskynda ock utvidga den av de sökande bedrivna 
värksamheten för tillvaratagande •av ett försvinnande material. 
I ovannämnda k. brev den 26 mars 1926 föreskrevs, att de 
lotterimedel, som härmed tilldelades "Landsmålsarkivet" — vil-
ket ord användes i detta k. brev såsom synonymt med "Under-
sökningen av svenska folkmål" — skulle användas enligt i an-
sökan framställd plan. Detta innebär, att de skola användas 
ej blott för rent språkliga samlingar ock undersökningar, utan 
jämväl för insamling ock undersökning av folktraditioner. 
Enligt i Uppsala hävdvunnen praxis ock i överensstämmelse 
med de av K. Maj:t till efterrättelse för Undersökningen med-
delade föreskrifterna ha arbeten av sistnämnda slag, ehuru i 
långt ifrån tillräcklig omfattning, nära förknippats med dia-
lektforskningen, vadan namnet "Undersökningen av svenska 
folkmål" ej helt täcker Undersökningens värksamhet eller 
Landsmålsarkivets samlingar. 

Enligt ansökan skulle arbetet främk, bestå i fullföljande 
av undersökningar inom vissa uppräknade landskap, nämligen 
Dalarne, Västmanland, Östergötland tillika med de delar av 
Småland, som i fråga om språk ock folkkultur närmast sluta 
sig till Östergötland, vidare Västergötland samt Ångerman-
land med närstående bygder i angränsande landskap, ock 
slutligen skulle däri ingå ett till inga särskilda landskap be-
gränsat arbete på tillvaratagande, utredande ock ordnande av 
särskilt det ordboksmaterial, som gäller folkliga arbeten ock 
inventarier, under nära anknytning mellan språkliga, folkloris-
tiska ock kulturhistoriska synpunkter. Samma anknytning 
gäller även alla de ovannämnda landskapsundersökningarna. 
Rörande dem har det tillika framhållits, att de allesammans nått 

1  Se Sv. landsm. 1926, s. 64. 
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det stadium, då en övergång från det övervägande grammatisk-
dialektgeografiska materialsamlingsarbetet till materialsamling 
med särskilda ordbokssynpunkter vore en aktuell angelägen-
het. Om allt ifrågavarande ordsamlingsarbete framhölls slut-
ligen, att det borde utgöra direkta förarbeten för vad som är 
hela undersökningens största uppgift: en allmän svensk dia-
lektordbok. 

Då det ovannämnda beloppet 70,200 kr. endast utgjorde 
65 0/0  av det i ansökan begärda beloppet, har det blivit nöd-
vändigt att vid utförandet i hög grad beskära planen. Sålunda 
har det blivit omöjligt, att vid Undersökningen för de när-
maste åren fästa alla de vetenskapliga arbetskrafter, som, 
därest hela det sökta beloppet erhållits, skulle just vid denna 
tidpunkt kunnat ställa sig till förfogande för var sin särskilda 
landskapsundersökning, för vilken vederbörande genom före-
gående arbete förvärimt särskilda förutsättningar såsom kän-
nare på ifrågavarande område. Endast för de landskaps-
undersökningar, som gällt Dalarne, Västmanland, Östergötland 
jämte norra Småland ha genom lotterimedlen de beräknade 
vetenskapliga arbetskrafterna kunnat fästas vid Undersök-
ningen, däremot ej för Ångermanland, liksom ej häller någon 
särskild vetenskapsman kunnat anställas för den ovannämnda, 
till ingen viss landsdel begränsade undersökningen rörande 
folkliga arbeten ock inventarier, deras ordförråd ock därvid 
knuten tradition. En kännare av Västergötland ock delar av 
närliggande landskap har Undersökningen redan genom stats-
anslaget fäst vid sig, nämligen d:r Götlind, men hans arbets-
tid, som till största delen upptages av andra Undersökningens 
angelägenheter, har ej kunnat frigöras för västgötaundersök-
ningens fullföljande på sätt som beräknades, när lotterimedlen 
söktes. 

För att med minsta möjliga uppskov kunna påbörja ar-
betet har Undersökningens styrelse utan att avvakta den tid-
punkt i april, 1927, då de beviljade lotterimedlen skulle utbetalas, 
redan ett halvt år tidigare, nämligen i oktober 1926, öppnat 
löpande räkning med Svenska Handelsbanken på ett kredit- 
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belopp intill 30,000 kr. Sedan lotterimedlen utfallit, har den då 
i anspråk tagna delen av detta kreditbelopp omedelbart guldits.1  

Undersökningens två av statsanslaget honorerade ve-
tenskaplige medarbetare ha liksom föregående år varit do-
centen Herman Geij er ock fil. d:r Johan Götlind. Geijer 
har liksom förut varit föreståndare för undersökningsarbetena 
ock för arkivet. Geijers ock Götlinds tjänstgöring har under 
året fördelats på följande sätt: 

Geijer tjänstgjorde i Uppsala följande tider: 1/7-2/7, 
5/7_11/7, 13/7_22/7, 24/8_12/10, 27/11_12/4, 12/4_21/5, 31/5_33/8, 
alltså sammanlagt omkring nio ock en halv månad. På resor 
i Undersökningens tjänst har Geijer tillbragt följande tider: 
23/7 _23/8 ock 2o/10_26 /in,  dock med avbrott för nedan nämnda 
semestertider, vadan Geijers resetid uppgår till sammanlagt 
49 dagar. Dessutom har Geijer under ovannämnda tjänstgö-
ringstider i Uppsala vid säx tillfällen i Undersökningens ärenden 
rest till Stockholm för en dag eller del av en dag. Semester 
uttog Geijer följande tider: 3/7, 13/7, 3/8,  7/8,  11/8,  13/8,  13/8, 

3/11-5/11, 13/11_22/11, 13/4, 14/4, 23/_3O/ ,  55  sammanlagt 25 dagar, 
vartill kommer en till sammanlagt 20 dagar beräknad ledig-
hetstid, som Geijer uttagit under tiderna25/4_21/5  / ock 31/5— 
12/6, då han åtnjöt partiell tjänstledighet för sjukdom, vadan 1  

hela den sammanlagda semestertid av 45 dagar, vartill de för 
anslagets användning gällande föreskrifterna berättiga, var 
uttagen vid sistnämnda tidpunkt, den 12 juni. Då Geijer 
emellertid även under återstoden av året, alltså under tiden 
13/6-30/e  åtnjöt partiell tjänstledighet för sjukdom, tillämpades 
för sistnämnda tid samma förfaringssätt, som föregående år 
tillämpats, när Götlind efter tilländalupen semestertid åtnjöt 
tjänstledighet för sjukdom 2, i det nämligen Geijer med en 
tredjedel av sitt arvode bidrog till bestridande av kostnaderna 
för den extra arbetsjälp, som under tiden var tillkallad. 

Götlind tjänstgjorde i Uppsala följande tider: 1/7-3/7, 
13/_12/ 144 8, 8  _22/ 28/_30/ 8 	1, 	 8, 

1  Jfr s. 93 not 2 i det följande. 	2  Jfr Sv. landsm. 1926, s. 50. 

sammanlagt nio månader ock tre 
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veckor. På resor i Undersökningens tjänst har Götlind till- 
bragt följande tider: 11/8_13/8, 23/1_22/1, 31/1_12 ,i8, sammanlagt 
23 dagar. Dessutom har Götlind under ovannämnda tjänst-
göringstider i Uppsala företagit resor till Stockholm i Under-
sökningens tjänst den 6/11  ock 21/5  samt under hälger gjort 
smärre undersökningsresor. Semester har Götlind åtnjutit föl-
jande tider: 2/7_10/8,  14/8,  27/1___30/1, 27/6, sammanlagt 43 dagar. 
Utom sitt arvode ur statsanslaget har Götlind ur Västgöta 
Folkmålskommittes medel uppburit 1,100 kr. 

Under Geijers frånvaro från Uppsala 30/7-23/8  vikarierade 
för honom dels fil. lic. Herbert Gustavson, nämligen under 
tiden 30/7-154 dels Gö tlind, nämligen under tiden 16/8-234. 
Under Geijers frånvaro från staden 20/10_22/11  vikarierade för 
honom Götlind, som även under tiden 23/5-30/5, då Geijer för 
sjukdom åtnjöt fullständig ledighet, vikarierade för honom. 
Under tiderna 25/4_21/5  ock 81/5-30/6, då Geijer för sjukdom 
åtnjöt partiell tjänstledighet, bestred Götlind i samråd med 
Geijer en väsentlig del av dennes åligganden. 

Som expeditionsbiträde har även detta år fröken Dag-
mar Jönsson fortsatt att tjänstgöra, med en månads ledighet 
på sommaren (12/7 i_11 18) ock med tjänstledighet för sjukdom 
under tiden 11/4_31/8. Under sistnämnda tid tjänstgjorde som 
vikarie för henne fil. mag. Märta Nordin. 

Utom ovannämnda årsanställda personal har under året 
för kortare eller längre tider varit engagerad sådan tillfällig 
arbetsjälp, som honorerats ur statsanslaget under den för så-
dant ändamål beräknade utgiftsposten. Sammanlagda beloppet 
av under denna utgiftspost ur statsanslaget utbetalade honorar, 
som enligt ovannämnda k. brev den 20 maj 1926 fingo uppgå 
till högst 3,000 kr., stannade, såsom av den i det följande 
meddelade tablån framgår, vid kr. 2,572: 63. De personer, 
som mot honorar ur ifrågavarande medel engagerades voro 
de ovannämnda fil. lic. Herbert Gustavson ock fil. mag. 
Märta Nordin samt dessutom fil. lic. Dag Strömbäck. 
De båda förstnämnda ha utöver nyss berörda vikariattjänst-
göringar tjänstgjort som extra arbetsjälp mot honorar ur stats-
anslaget under följande tider: Gustavson 297_4/8  1926 ock 
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94-13/6  1927 ock Nordin under december 1926 samt vissa 
delar av vårterminen 1927. Strömbäck, som jämväl föregå-
ende år haft motsvarande tjänstgöring, har medvärkat som 
extra arbetsjälp mot honorar ur statsanslaget dels under tiden 
1/7_21/7  1926, dels under tiden 14/,-31/3  1927. Såväl Gustav-
son ock Strömbäck som Nordin ha under de tider, för vilka 
de uppburit arvode ur statsanslaget, varit helt ock hållet 
upptagna av arbete vid expedition av löpande ärenden, kata-
logisering eller andra till Undersökningens förvaltning hörande 
uppgifter, varibland för Strömbäcks del granskning av inkom-
mande samlingar samt biträde vid uppsättande av skrivelser 
i stor utsträckning förekommit. Gustavsons ock Strömbäcks 
arbete har honorerats med 3 kr. i timmen, Nordins till en 
början med kr. 1: 50 i timmen. Rännes arvode höjdes emeller-
tid genom styrelsens beslut den 29 januari 1927 till 2 kr. 
i timmen. Dessutom ha såväl Gustavson som Strömbäck ock 
Nordin under andra tider än de ovan nämnda mot arvode ur 
andra medel än statsanslaget medvärkat vid vissa undersök-
ningsarbeten, varför i det följande skall redogöras. 

Tack vare lotterimedlen har under året 1926-1927 ej 
blott kretsen av de personer, som arbetat såsom utsända under-
sökare i olika orter eller såsom bygdemeddelare, kunnat högst 
väsentligt utvidgas, utan även kretsen av dem, som arbetat 
vid Undersökningen i Uppsala. 

Av lotterimedel honorerade vetenskapliga medarbetare 
ha under året varit följande: 

Fil. d:r L. Levander, som sedan 1 maj 1920 arbetat 
i Undersökningens tjänst på sätt, varför i föregående årsbe-
rättelser redogjorts, har under året 1926-1927 fortsatt sitt 
arbete på dalmålsundersökningen med uppgift att jämväl i 
vissa avseenden, för vilka i det följande skall närmare redo-
göras, förbereda ordsamlingsarbete ur vidare synpunkter, ock 
har för sitt arbete honorerats dels av Kopparbärgs läns lands-
tings anslag, dels av lotterimedel. Detaljerna framgå ur 
efterföljande tablå. Levanders arvode, som tidigare utgått 
efter en beräkningsgrund av 600 kr. i månaden, har vid in- 
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gången av detta arbetsår höjts till 1,000 kr. för arbetsmånad 
med en daglig tjänstgöringsskyldighet på Undersökningens 
arkiv å 6 timmar i stället för tidigare 5 timmar. Någon ledig-
hetstid med bibehållande av arvode eller del av arvode åt-
njuter Levander icke. Den höjning av Levanders arvode, 
som styrelsen alltså vidtagit, 'var nödvändig för att vid Under-
sökningen bevara Levander, vars arbete är för dalmålsord-
boken oumbärligt. Av Levanders arvode ha 600 kr. för arbets-
månad — alltså samma belopp som tidigare — utgått ur 
Kopparbärgs läns landstings anslag ock återstoden ur lotteri-
medel. Levanders arbetstider vid arkivet i Uppsala ha varit 
följande: 1/3_20/2, 1/4_84, 25/3_30/3. Om Levanders arbeten 
i Uppsala se nedan s. 59 ff.; om hans resor se s. 76 f. 

Docenten Natan Lindqvist har detta år nyengagerats vid 
Undersökningen för arbeten rörande Östergötland ock Små-
land, vilka i det följande skola bli föremål för redogörelse. 
Lindqvists arbete har, enär han under denna tid varit mycket 
upptagen jämväl av andra arbeten, ej kunnat bindas vid viss 
daglig tjänstgöring på arkivet. Hans tjänstgöring, som började 
den 20/9, avslutades för året den 3/6  ock uppgick till samman-
lagt 6561/4  timmar. Arvodet, som betalats med kr. 4: 50 för 
arbetstimme på arkivet, har helt ock hållet utgått ur lotteri-
medel. Om Lindqvists arbeten i Uppsala se nedan s. 38 f., 61 f.; 
om hans resor se nedan s. 81 ock 87. 

Fil. mag. Erik Holmkvist har anställts i Undersökning-
ens tjänst för de arbeten rörande Västmanland, vilka nedan 
s. 63 f. skola närmare omtalas. Hans honorar, som utgått med 
3 kr. för arbetstimme på arkivet, har bestritts dels av lotteri-
medel, dels av Västmanlands läns landstings anslag. Hans 
arbetstider vid arkivet i Uppsala, som inskränkts dels av resor, 
dels av examensstudier ock förarbeten till doktorsavhandling, 
ha varit följande: 
Io/2 _26/2, 14/3_11/4, 19/4_104, 20/5_30/3, Om Holmkvists under 
mellantiderna utförda resor se nedan s. 77 ock 85 f. 

Dessutom ha av lotterimedel honorerats biträdande ar-
betskrafter, av vilka de flästa tjänstgjort blott under kortare 
tider. Den enda av dessa, som tjänstgjort under så gott som 

8/10___16/10,  11/11___1/12,  9/12___22/1 2, 
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hela arbetsåret, har varit fru Frideborg Beckman, som dels 
deltagit i vissa katalogiseringsarbeten rörande landskap, som 
närmast berördes av de genom lotterimedlen igångsatta under-
sökningarna, dels ock huvudsakligen biträtt docenten Lind-
qvist vid hans arbeten rörande Östergötland på sätt, som när-
mare omtalas nedan s. 62. Hännes arvode, som helt ock 
hållet bestritts av lotterimedel, utgick först efter en beräk-
ningsgrund av 1 kr. för arbetstimme, men höjdes enligt be-
slut vid styrelsens sammanträde den 29 januari 1927 till 
1: 50 för timme. Hännes tjänstgöringstider ha varit 1/„--15/i2  
samt 15/1-15/e  

Fil. kand. Anders Nygård engagerades för att dels som 
medjälpare åt Levander, dels självständigt arbeta vid dalmåls-
undersökningen. Till följd av sjukdom ha hans arbetstider i 
Uppsala stannat vid följande: 5/10-18/12  samt 812.28/8. Hans 
arvode, som helt ock hållet bestreds ur lotterimedel, beräk-
nades enligt en norm av 3 kr. för timme. Om hans arbeten 
i Uppsala se nedan s. 61, om hans arbeten i Dalarne se 
nedan s. 77. 

Fil. mag. Mär ta Nordin anställdes ej blott för att, på 
sätt ovan omtalats, tjänstgöra som tillfällig arbetsjälp mot ar-
vode ur statsanslaget, utan jämväl för att på andra tider, mot 
ur lotterimedlen utgående arvode, beräknat efter samma grun-
der, som gällde för hännes ur statsanslaget utgående arvode, 
deltaga i arbeten rörande särskilt Västergötland ock Småland 
samt i de till följd av Undersökningens utvidgning ökade arkiv-
göromålen. Enskilda angelägenheter ha emellertid hindrat 
fröken Nordin från att häråt ägna mer än kortare delar av 
arbetsåret, nämligen dels vissa tider i september ock oktober 
1926, dels vissa tider i mars ock april 1927. Om hännes ar-
beten i Uppsala se nedan s. 24 ock 64, om hännes resor se 
nedan s. 82 ock 84. 

Fil. lic. D. Strömbäck har likaledes utom under de ovan 
omtalade tider, då han mot arvode ur statsanslaget tjänstgjort 
som tillfällig arbetsjälp, under kortare tider medvärkat även 
vid de genom lotterimedlen igångsatta arbetena mot arvode ur 
sistnämnda medel, ett arvode som beräknats efter samma 
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grunder som det förra. Strömbäcks här ifrågavarande arbete 
har helt ock hållet bestått i att biträda Geijer ock Götlind 
vid sådana arbeten, som blivit en följd av de genom lotteri-
medlen igångsatta undersökningarna, särskilt korrespondens 
ock kontrolleringar. Om Strömbäcks resor se nedan s. 78. 

Ur landstingsmedel ha vissa av de ovannämnda veten-
skapliga medarbetarnas arvoden för deras arbete i Uppsala 
till en del utgått, nämligen Levanders ock Holmkvists, på sätt 
framgår av ovanstående redogörelse jämförd med den ekono-
miska tabellen nedan. Även det arvode, 0-ötlind uppburit 
från Västgöta Folkmålskommittå, utgick till en del ur lands-
tingsanslag, på sätt som framgår av den ekonomiska tablån 
nedan. 

Ett mindre bidrag ur landstingsmedel, nämligen 200 kr. 
ur Gävleborgs läns landstings anslag, har också utgått till fil. 
mag. P. E. T. Lindkvist för hans på arkivet under tiderna 
18/8-29/9  ock 8/10-9/12  1926 bedrivna arbete på bearbetning 
ock ordnande av det till största delen av honom själv hop-
bragta materialet från Gästrikland, varav vissa mera avslutade 
delar inlösts till arkivet. För övrigt understöddes hans arbete 
i Uppsala dessa tider särskilt genom ett anslag från Läng-
manska kulturfonden. 

Undersökningens materialanskaffning har detta år ut-
vidgats, i det att nu för lotterimedel anskaffats sådana för-
nödenheter, som omedelbart blevo nödvändiga i sammanhang 
med igångsättandet av de av lotterimedel bekostade arbetena. 
I första rummet har anskaffats papper för kortsystem, vartill 
förberedande planläggningar länge sedan pågått. Om beställ-
ningen av ett större parti särskilt för ändamålet tillvärkat 
lumppapper, som möjliggjordes genom välvilligt tillmötesgå-
ende från styrelsen för Grycksbo pappersbruk ock särskilt 
disponenten kapten W. Niss e r, har talats i förra årsberät-
telsen.' Den därjämte största anskaffningskostnaden har ut- 

1  Sv. landsm. 1926, s. 03 f. 
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gjorts av tryckningen av frågelistor, vilket företag underlättats 
för Undersökningen därigenom, att redaktionen av tidskriften 
Svenska landsmål intagit frågelistorna i tidskriften på det 
villkor, att kostnaderna för sättning, tryckning ock korrektur-
läsning halveras mellan tidskriften ock Undersökningen. Pap-
pers- ock häftningskostnaderna för separatupplagan har Under-
sökningen själv bestritt. Därjämte har överenskommelse träf-
fats mellan Undersökningen ock andra institutioner: Nordiska 
Museet, Hylten-Cavalliusstiftelsen i Lund, Institutet för folk-
minnesforskning vid Göteborgs högskola, Institutet för ort-
namns- ock dialektforskning vid samma högskola samt Institutet 
för svensk etnologi vid Åbo universitet därom, att dessa institut 
överta visst antal exemplar för självkostnadpris eller i utbyte 
mot för landsmålsarkivet behövliga skrifter. 

Av ekonomiska förhållanden skall här ytterligare beröras 
endast följande, som gäller dispositionen av resemedlen. 

Av statsanslaget ha under året bekostats resor utförda 
av 25 personer inom Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lapp-
land, Norrbotten, Småland, Södermanland, Uppland, Väster-
botten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland ock 
Östergötland samt Estland. Sammanlagda tiden för dessa resor 
uppgick till något över 19 månader. Sammanlagda beloppet 
av de reseunderstöd, som under året utgingo ur statsanslaget, 
uppgick till kr. 6,014: 30. Medeltalskostnaden för varje resdag 
uppgick i fråga om de av statsanslaget understödda resorna 
till kr. 10: 25. Utom de av statsanslaget understödda resorna 
ha även utförts andra resor, som understötts av lotterimedel, 
landstingsanslag ock gåvomedel. Av lotterimedel understöddes 
resor, som under en sammanlagd tid av något över 16 må-
nader utfördes av 17 personer inom följande landskap: Da-
larne, Småland, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, 
Öland, Östergötland. Sammanlagda beloppet av de reseunder-
stöd, som under året utgingo av lotterimedel, uppgick till kr. 
4,251: 40. Av landstingsanslag understöddes resor, som under 
en sammanlagd tid av 11 månader utfördes av 13 personer 
inom följande landskap: Dalarne, Hälsingland, Härjedalen, 
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Närke, Småland, Västmanland, Ångermanland. Sammanlagda 
beloppet av de reseunderstöd, som under året utgingo av 
landstingsmedel, uppgick till kr. 2,260. Av gåvomedel under-
stöddes en resa till Härjedalen, utförd under omkring en ock 
en halv månad av en person. Sammanlagda tiden för de 
av statsanslaget, av lotterimedel, av landstingsanslag ock av 
gåvomedel understödda resorna har sålunda under året upp-
gått till ej fullt 47 månader, fördelade på 44 personer ock- på 
16 svenska landskap, vartill kommer Estland. Sammanlagda 
beloppet av under året utbetalade reseunderstöd uppgår till 
kr. 12,825: 70. Medeltalskostnaden för resedag uppgår, om 
alla de ur olika kassor utbetalda reseunderstöden räknas i ett, 
till kr. 9: 11. Den dyraste av de resor, som under året hono-
rerats från Undersökningen, har dragit en medeltalskostnad 
av kr. 23: 68 folk resdag. 

Rörande dessa siffror må framhållas, att samma anmärk-
ningar gälla, som framhöllos i berättelsen för förra året.1  Den 
redan genom k. brev den 22 oktober 1920 införda friheten 
för Undersökningens ledning att utan bundenhet vid någon 
viss taxa utbetala växlande reseersättningar allt efter sig före-
teende omständigheter har visserligen å ena sidan för Under-
sökningens ledning medfört ej oväsentligt ökat arbete, men 
har också visat sig vara ett oumbärligt medel, när det gällt 
att avpassa reseersättningarna efter de högst växlande arter av 
resor som förekommit, samt att överhuvud söka få resemedlen 
att räcka så långt som möjligt. Det är emellertid ej blott 
denna frihet vid bestämmandet av reseersättningarnas belopp som 
utgjort förutsättning för den stora tänjbarheten i förhållandet 
mellan resemedel ock resetid eller — vilket är väsentligen 
detsamma 	medeltalskostnad för resdag, utan därtill bidrager 
väsentligt också ett annat i föregående årsberättelser redan 
berört förhållande, nämligen det att ej sällan vissa av de 
personer, som utföra ifrågavarande resor, utsträckt sina rese-
tider betydligt över det mått, som skulle inneburit en' full-
ständig, om än aldrig så blygsamt beräknad ersättning för de 
kostnader, som resan måste ha dragit, varvid även det till- 

1  Jfr Sv. landsm. 1926, s. 51 f. 
2 Sv. landsm. 1927 
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mötesgående, som i orterna visats de resande, torde spelat en 
ej obetydlig roll. Största betydelsen i sistnämnda avseende 
har under året den frikostighet haft, som Stora Koppar-
bärgs Bärgslags Aktiebolag samt Dannemora ock Grängesbärgs 
gruvförvaltningar visat, då överallt på dessa bolags egendomar 
fil. mag. E. Holmkvist åtnjutit fritt vivre under de resor, han 
utfört för undersökningar rörande gruvarbetarnas yrkesspråk 
ock traditioner. 

II. Samlingarnas tillväxt ock användning. 
Landsmålsarkivets handskriftsamlingar ha under året till-

växt på följande sätt, räknat efter yttre enheter. Av lösa 
blad ha tillkommit inom de olika formatgrupperna: omkring 
750 blad folio; omkring 8,230 blad kvarto; omkring 380 blad 
oktavo; omkring 31,500 ordbokskort i större format; omkring 
40,600 blad i sedesformat; omkring 230 blad i mindre format. 
Utom de fotografier ock teckningar, som ingå i ovannämnda 
poster, ha tillkommit omkring 60 blad teckningar ock 75 
fotografier. Härtill komma slutligen 83 häften eller band, 
till större delen anteckningsböcker från resor, samt 2 Lun.-
dellska typordlistor. Under året ha vidare inkommit 7 
f onogr af rullar, innehållande folkmusik från Västergötland. 

Fördelad på olika ämnesgrenar ställer sig årets handskrift-
akcession i huvudsak som följer: grammatiska materialsam-
lågar i bearbetat eller obearbetat skick uppta bland annat 
omkring 3,380 av ovannämnda omkring 8,230 kvartblad; ord-
samlingar uppta bl. a. över 37,500 av ovannämnda omkring 
40,600 sedeslappar samt största delen av de ovannämnda om-
kring 31,500 korten i större format; ortnamn uppta något 
över 1,500 lappar i sedesformat; täxter, monografiska 
skildringar ock f olkloristiska materialsamlingar uppta 
bl. a. inemot 4,400 kvartblad ock över 650 folioblad, varvid 
bör ihågkommas, att därutöver en betydande mängd hithö-
rande stoff ingår i ordsamlingarna. Att inom denna omfat- 

Jfr nedan s. 45 f. 
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tande grupp göra bestämda boskillnader skulle i många fall 
ställa sig vanskligt. 

Bland de under året tillkomna handskrifterna har ej ingått 
någon enda akcession, som i en post tillfört arkivet någon 
större samling. Ej häller ha bland årets akcessioner ingått 
anteckningar från äldre tid än de sista åren, med undantag 
av enstaka poster omfattande ett ringa antal blad. En av 
akcessionema torde dock böra särskilt omnämnas, nämligen 
de samlingar som av Norrbottens läns Hembygdsförening 
under hösten 1926 börjat till landsmålsarkivet insändas. Jäm-
likt k. brev den 28 maj 1926 skola Norrbottens läns Hem-
bygdsförening ock Norrlands kulturhistoriska museum i Härnö-
sand till Landsmålsarkivet i Uppsala insända de med understöd 
av till nämnda förening ock museum utgående statsanslag 
gjorda samlingar rörande lapska dialekter ävensom med 
understöd av samma anslag gjorda fristående, d. v. s. ej till 
insamlade museiföremål knutna anteckningar rörande lapsk 
etnografi. -De första samlingar, som tillföljd härav inkommit 
till arkivet, ha utgjorts av med understöd av det Norrbottens 
läns Hembygdsförening för ändamålet tilldelade statsanslaget 
utförda ordsamlingar från Kaitum av fil. lic. Björn Collinder, 
vidare med understöd ur samma medel av komminister H. 
Grundström gjorda etnografiska undersökningar rörande Lule-
lapparna samt slutligen av fil. lic. N. Moosberg gjorda under-
sökningar rörande Tärna-dialekten. 

Arkivets trycksamling har under året tillväxt med 208 
nummer, varav 22 innefatta sammanlagt 89 subnummer. Häri 
ingår liksom föregående är en mycket stor del gåvor. 

Gåvor antingen till handskriftsamlingen eller till tryck-
samlingen ha under året mottagits från följande föreningar 
ock institutioner: 

Dalarnes Fornminnesförening, Falun; Dalslands Folkhögskole-
förening, Färgelanda; Dalslands Hembygdsförbund, Åmål; Föreningen 
Heimbygda, Östersund; Nordiska museet, Stockholm; Institutet för 
folkminnesforskning vid Göteborgs högskola; Institutet för ortnamns-
ock dialektforskning vid Göteborgs högskola; Norra Smålands Forn-
minnesförening, Jönköping; Svenska Akademiens Ordboks redaktion, 
Lund; Södermanlands Fornminnesförening, Strängnäs; Västerbottens 
Hembygdsförening, Umeå; 
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Akademie der Wissenschaften i *Wien; Instituttet for samman-
lignende kulturforskning, Oslo; Udvalg for Folkemaal, Köpenhamn; 

Intendenten Th. Althin, Stockholm; jurnalisten Anton Anders-
son, Uppsala; jurnalisten Wilhelm Andersson, Kalmar; docenten 
I. Arwidsson, Uppsala; fru Frideborg teckman, Uppsala; amanu-
ensen G. Berg, Stockholm; fil. kand: C. M. Bergstrand, Seglora; 
fröken Anna Blomberg, Björna; fil. kand. R. Brännström, Uppsala; 
fil. d:r T. Bucht, Lund; folkskolläraren M. Carlberg, Degerfors; 
lektor H. Celander, Göteborg; fil. lic. B. Collinder, Uppsala; rektor 
G. Danell, Uppsala; hemmansägaren Salomon Ericsson, Funäsdalen; 
intendenten Sigurd Erixon, Stockholm; museiföreståndaren Th. Er-
landsson, Fårösund; länsantikvarien E. Festin, Östersund; f. d. 
kornmerserådet I. Flodström, Stockholm; docenten H. Geijer, Upp-
sala; fil: d:r J. Götlind, 'Uppsala; hemmansägaren L. Hansback, 
Älvdalen; fil, lic. Fr. Hazelius, Åkarp; fil. lic. G. Hedström, Lund; 
professor B. Hesselman, Uppsala; länsveterinären P. Heurgren, Öre-
bro; landstingsmannen A. Hilding, Söderfors; fil. mag. E. Holmkvist, 
Uppsala; fil. kand. I. Ingers, Åkarp; rektor Sam Jansson, Lidingö; 
härr Knut,  Johansson, Österfärnebo; folkskolläraren Levi Johansson, 
Främsta; lärarinnan Amanda jungner, Vänersborg; fil. kand. S. 
Kraft, Löderup; fil. mag. H. Kökeritz, Uppsala; härr Johan Lars-
son, Valbo; laroverksadjunkteri, fil. lic. Seth Larsson, Uppsala; 
nomadlärarinnan Helfrid Leijer, Oltoken, Tärnaby; fil. d:r - L. Le-
vander, Uppsala; fil. mag. H. Lidell, Uppsala; fil. d:r S. Liljeblad, 
Lund; fil. lic. G. Lindberg, Saltsjöbaden; docenten N. Lindqvist, 
Uppsala; professor Hj. Lindroth, Göteborg; folkskolläraren A. Lund-
berg, Kalmar; professor emer. J. A. Lundell, Uppsala; härr A. 
Lundqvist, Färnabruk; regementspastor E. Modin, Sollefteå; biblio-
teksamanuensen N. Moosberg, Uppsala; härr J. Möller, Korsbärga; 
fil. d:r A. Nordå, Stockholm; f. d. lärovärksadjunkten J. Nord-
lander, Stockholm; härr Klas Olofsson, Fristad; folkskollärarinnan 
Mathilda. Olson, Kortlanda, Charlottenbärg; härr Per Persson, Grim-
näs; harr Just. Pettersson, Kolaboda, Ånäset; f. d. folkskolläraren 
0. P. Pettersson, Västerhiske; docenten J. Sahlgren, Lund; med. 
kand. N. Sahlström, Uppsala; fru Cecilia Schmidt, Stockholm; pro-
fessor R. Sernander, Uppsala; fröken Hanna Sikström, Håknäs; 
lärovärksadjunkten A. Stalin, Skara; skriftställaren Fr. Ström, 
-Äppelviken; dispofienten B. Sundholm, Djursholm; docenten C. W. 
von Sydow, Lund; f. d. revisionssekreteraren W. Uppström, Stock-
holm; professor K: B. Wiklund, Uppsala; fil. stud. D. 0. Zetter-
lolm, Uppsala; fil. d:r N. Ödeen, Hälsingborg; docenten 0. Öster-
-gren, Uppsala; 

professor J. Brondum-Nielsen, Köpenhamn; docenten K. Don-
,n,er, Helsingfors; fil. mag. Elsa Enäjärvi, Helsingfors; professor L. 
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Gauchat, Ztirich; dr phil. G. G. Kloeke, Hamburg; docenten N. 
Lid, Oslo; docenten I. Manninen, Dorpat; professor II. Pipping, 
Hälsingfors; professor D. A. Seip, Oslo; docenten 0. Skulerud, 
Oslo; lektor V. E. V. Wessman, Ekenäs; fil. mag. K. R V. Wik-
man, Åbo. 

Antalet antecknade besök i arkivet har under året uppgått 
till 2,825. 

Hemlån för bearbetning ha egt rum till i staden vistande 
medarbetare ock upptecknare i 48 fall. Det hemlånade har i 
de flästa fall utgjorts av sådant, som låntagaren själv skrivit. 
Lån utom staden har egt rum i 113 fall. De lån, som sålunda 
vid sammanlagt 161 tillfällen egt ruin, ha omfattat inalles 836 
volymenheter (band, kapslar, samling ordlappar o. s. v.). 

III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning. 

1. Allmän redogörelse. 

Under rubriken "Arkivarbeten ock materialets bearbet-
ning" framställes i det följande ej blott vad som omedelbart 
avser de i arkivet befintliga samlingarnas vård ock bearbetning, 
utan jämväl sådana inom arkivet utförda arbeten, som avse 
ledandet av de i bygderna bedrivna arbeten, för vilka redo-
göres i kap. IV. 

De vid arkivet i Uppsala utförda arbetena ha tidigare, 
såsom av föregående årsberättelser framgått, fördelats väsent-
ligen på det sätt, att sådana arbeten, som erfordrats för arki-
vets förvaltning ävensom för att leda, kontrollera ock ekono-
misera hela undersökningsvärksamheten, bestritts av personer, 
som honorerats av statsanslaget, under det att de personer, 
som honorerats av andra medel, endast i ringa mån deltagit 
i arbeten av ovannämnd art ock huvudsakligen ägnat sig åt 
specialarbeten rörande vissa landsdelar eller vissa ämnen. 
Undersökningsuppgifter av sistnämnda slag, som ursprungligen 
— i enlighet med Undersökningens första planläggning ock de 
i sammanhang med det första statsanslagets beviljande av 
K. Maj:t 'utfärdade bestämmelserna' — ingingo i de av stats-
anslaget honorerade vetenskapliga medarbetarnes personliga 
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arbetsuppgifter såsom en huvudbeståndsdel däri, ha med tiden 
mer ock mer tillbakaträngts av de praktiska uppgifter, som 
Undersökningens utveckling medfört. Särskilt detta år har 
fortgången av tidigare medvärkandes arbeten till delvis nya 
uppgifter ock tillkomsten av många nya medvärkande såväl 
i Uppsala som i bygderna medfört en högst betydande ökning 
av det arbete, som erfordrats i ock för handledning, kontroll 
ock planläggning av såväl inom som utom arkivet bedrivna 
arbeten. På samma gång ha också expeditionsgöromålen vä-
sentligt ökats. Det har därför varit nödvändigt att i större 
utsträckning än tidigare anlita arbetsjälp vid ovannämnda 
göromåls handläggning av de personer, vilka i kap. I omta-
lades såsom honorerade av andra medel än statsanslaget. De 
möjligheter, som härvidlag förefunnits, ha emellertid varit 
ganska begränsade, ock det har därför varit förenat med vissa 
svårigheter att medhinna vad som bort medhinnas. Till ej 
ringa del ha dessa svårigheter ej kunnat övervinnas, ock 
Undersökningens fortsatta arbete tyngas därför alltjämt av 
betydande arbetsrestantier. 

De arbeten, som under året utförts i ock för ordnande 
ock katalogiserande av landsmålsarkivets samlingar, ha trots 
den ökade tillgången på arbetskrafter begränsats till vad som 
gällt nyinkomna samlingar, med ett par undantag, varom strax 
nedan skall nämnas. Allt inkommet har i detalj genomgåtts, 
sorterats ock åsatts rubriker samt signeringsnummer. De delar 
av de inkommande samlingarna, som varit skrivna på lappar 
i sedesformat, ha genomgående stämplats på samma sätt som 
tidigare samlingar, d. v. s. med utsättande av nummer i Lands-
målsarkivets akcessionskatalog samt därjämte upptecknarens 
ock ortens namn ock årtal då uppteckningen gjorts. Jäm-
sides med akcessionskatalogen har det alfabetiska kortregistret 
över upptecknare fortsatts, ävensom det topografiska kortre-
gister, varom strax skall närmare talas. Likaså ha akcessions-
katalog ock alfabetiskt kortregister för trycksamlingen förts 
fram till ock med årets akcessioner. 

Ett större katalogiseringsarbete, som avsett ej blott nyin-
komna, utan även äldre samlingar, har under året återupptagits, 
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ock med nedan nämnda undantag, slutförts för arkivets alla 
samlingar, nämligen det topografiska registret. Saknaden av 
ett ur topografiska synpunkter genomfört register har hittils 
gjort det omöjligt att utan tidsödande letning få en överblick 
över allt, som förut funnits samlat från varje ifrågakommande 
ort. Till en viss grad ock till en viss tid har denna brist 
kunnat uppvägas dels därigenom, att samlingarna från början 
uppställts i topografisk ordning, så långt en sådan låtit sig 
tillämpa, dels också genom den personliga kännedom om sam-
lingarna, som flera vid arkivet arbetande personer förvärvat. 
Den topografiska uppställningen har emellertid aldrig kunnat 
helt genomföras i detalj, då vad som finns från samma land-
skapsdel måste splittras på olika avdelningar: ordlappar, täxt-
blad, häften ock band av olika ursprung m. m., ock — vilket 
betyder ännu mer — innehållet i de särskilda manuskripten 
ofta härrör från ett flertal socknar. Till följd av vissa sam-
lingars ock samlingsdelars beskaffenhet har den topografiska 
uppställningen måst helt frångås i flera ej oväsentliga spe-
cialfall, som tillkommit under de senaste åren, ehuru den allt-
jämt bibehålles såsom en för det hela i stort sett lämplig 
huvudindelningsgrund. Härtill komma sådana svårigheter, som 
uppstå under begagnandet, i det för utlåning uttagna samlings-
delar ständigt göra, att luckor uppstå i de på hyllorna i topo-
grafisk ordning stående samlingarna. Redan längesedan har 
behovet av en särskild ur topografisk synpunkt genomförd 
katalogisering framträtt, men av ett sådant arbete ha hittils 
endast vissa mindre partier kunnat utföras, då disponibla 
arbetskrafter ock pänningmedel ej räckt till för arbetets 
fullföljande. Redan år 1914 upplades av Torsten Ericsson i 
koncept en topografisk katalog för Södermanland', år 1923 
utfördes i renskrift genom S. 0. Jansson enligt ett av Geijer, 
delvis med biträde av Levander ock med användande av 
Torsten Ericssons förarbeten, utstakat system ett topografiskt 
kortregister över alla samlingar från Västmanland ock en 
mindre del av samlingarna från Dalarne.2  Nu har med till- 

Se Sv. landsm. 1915, s. 39. 
2  Se Sv. landsm. 1924, s. 109. 
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lämpande av samma system ett topografiskt registreringsarbete 
utförts för samlingarna från alla landskap, som i landsmåls-
arkivet äro företrädda. Början gjordes med samlingarna från 
Östergötland, vilka under ledning av Geijer ock Lindqvist 
katalogiserades av fru Beckman; hon har sedan fortsatt med 
samlingarna från Småland. För Västergötland har arbetet 
utförts av fröken Nordin ock folkskolläraren J. Westin under 
ledning av Götlind, för övriga landskap i regel av fröken 
Nordin under ledning av Götlind. 

Detta topografiska kortregister har uppställts i landskapsav-
delningar. Inom varje landskapsavdelning stå i alfabetisk följd 
kort i formatet 127x203 mm. med sockennamn som uppslags-
ord. Vid varje sockennamn angives, till vilket härad eller 
motsvarande indelningsgrupp socknen hör. På kortet upp-
räknas, med början på ny rad för varje manuskript, alla de 
manuskript, som innehålla uppteckningar från socknen. Varje 
manuskripts signeringsnummer, författare, nedskrivningsår ock 
— i sammandrag — dess titel eller innehåll samt omfång an-
givas i stereotyp ordning. När ett manuskript ej kan antagas 
oblandat representera en socken, t. ex. när en samling syn-
nerligen intressanta ord ock talesätt upptecknats i Uppsala 
efter en sagesman, som är född i Arboga landsförsamling, 
men som är uppväxt i Fellingsbro ock huvudsakligen represen-
terar Fellingsbro sockens målformer med inslag från Arboga 
landsförsamling, förtecknas manuskriptet på ett kort med Fel-
lingsbro som uppslagsord, men på kort med Arboga till upp-
slagsord antecknas en hänvisning till Fellingsbrokortet, där 
utförlig uppgift finnes. Citeras en uppgift från detta manu-
skript ock kan ej den citerade uppgiften bestämt hänföras till 
endera orten, skrives som ortuppgift för det citerade "Fel-
lingsbro x Arboga". Manuskript, som visat sig representera 
ett större antal socknar, ha förts på särskilda kort utan något 
sockennamn som uppslagsord ock ha ställts först i sin land-
skapsavdelning under rubriken "Allmänt", varvid anteckning 
om de närmare ursprungsförhållandena gjorts allt efter om-
ständigheterna. När ett kort, vare sig på en sockenavdelning 
eller på en avdelning för "Allmänt" inom något landskap blivit 
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fullskrivet, har fortsättning skrivits på nytt kort med samma 
uppslagsord. 

Ovannämnda topografiska register, som alltifrån början fli-
tigt använts ock därunder visat sig väl motsvara sitt ändamål, 
har emellertid ej hunnit göras uttömmande, då som mål för 
arbetet på detsamma uppställdes, att det skulle — som också 
skedde — avslutas under förra hälften av vårterminen, samt 
att det, under den tid arbetet därmed pågick, aldrig kunde 
bedrivas med odelad arbetstid, utan alltid måste utföras jäm-
sides med andra arbeten. Vad som lagts till grund vid den 
topografiska registreringen har varit manuskripten själva, 
genomgångna i akcessionskatalogens ordning, men granskade 
endast i den mån omständigheterna medgivit. Detta innebär, 
att allt nyinkommande blivit noggrant bestämt med avseende 
på ursprungsorterna, möjligen med undantag för vissa detal-
jer. Däremot ha äldre manuskript blivit mindre ingående 
lokaliserade. Sålunda ha äldre, ännu ej med fullständiga inne-
hållsförteckningar försedda anteckningsböcker från resor, som 
berört ett större antal orter, tils vidare blivit summariskt be-
handlade. En fullständig bestämning av ursprungsorten för 
varje del av innehållet kan visserligen med ledning av i ar-
kivet tillgängliga källor i regel göras av speciellt sakkunnig 
person, men har omöjligen kunnat uppdragas åt de arbets-
krafter, som utfört det xnästa av det topografiska registre-
ringsarbetet, ock skulle, om de mera initierade medarbetarne 
deltagit i detta arbete i större utsträckning, än som skett, ha 
lagt beslag på mera arbetstid än som nu kunnat avses för 
-denna sak, hår viktig den är. Överhuvud ha sådana i lands-
målsarkivet bevarade, äldre samlingar, som ej ännu gjorts till 
föremål för tillräckligt ingående katalogiseringsarbeten, måst 
förbigås vid upprättande av den topografiska katalogen. Men 
även sådana delar av samlingarna, över 'vilka förut upprättats 
specialförteckningar, där man lätt kan slå upp vad som härrör 
från varje särskild av samlingen berörd ort, ha förbigåtts, vid 
upprättande av denna topografiska katalog. Sålunda måste 
man för att exempelvis se, vad som finns från Ods socken i 
Västergötland, slå upp icke blott det kort i det topografiska 
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registret, som har uppslagsordet Od, utan dessutom special-
katalogen över de samlingar, som år 1914 överlämnades till 
Landsmålsarkivet från Styrelsen för undersökning av Väster-
götlands folkmål, där allt, som finnes från Ods socken inom 
denna del av Västgötasamlingarna finnes överskådligt förteck-
nat på sitt ställe, enligt specialkatalogens uppställning, samt 
slutligen den särskilda akcessionsförteckningen över Västgöta 
Folkmålskommittes samlingar. 

Arbetet på det topografiska registret har till större delen 
bekostats av statsanslaget. Vad beträffar samlingarna från de 
landskap, som särskilt varit föremål för sådana undersökningar, 
som bekostats med lotterimedel — för vilka undersökningar 
detta register varit ett nödvändigt jälpmedel — alltså beträf-
fande samlingarna från Östergötland, Småland, Västergötland, 
Västmanland ock Dalarna, har denna katalogisering bekostats 
av lotterimedel. Detaljerna framgå av den ekonomiska tablån 
i det följande. 

Specialkatalogisering av under tidigare år till Landsmåls-
arkivet inkomna specialsamlingar har under året utförts endast 
i ett fall, i det nämligen OSCAR NORÉNS genom testamente till 
arkivet år 1925 överlämnade samlingar nu i detalj ordnats ock 
förtecknats genom fröken Nordin under ledning av Götlind. 

En mindre från föregående år väntande uppgift rörande 
arkivets ordnande har under året, då lämpligt tillfälle därtill 
yppades, gjorts till föremål för arbete, nämligen vad som gällt 
den lilla, men delvis mycket värdefulla samlingen av tidnings-
urklipp. En betydlig del av de gamla, stundom mycket gamla, 
oordnade, ouppklistrade ock nästan otillgängliga tidningsur-
klippen ha uppklistrats ock ordnats av några skolynglingar 
ock elever vid folkskollärareseminariet, vilka härvid arbetat 
enligt anvisningar, som givits av Götlind ock fröken Jönsson, 
varjämte även, ehuru blott i ringa omfattning, urklipp ur nya 
tidningar gjorts ock behandlats på samma sätt. En förteck-
ning över uppklistrade tidningsurklipp har försöksvis upplagts. 

* 
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Övriga specialuppgifter rörande arkivets ordnande ock 
katalogiserande ha under året ej varit föremål för arbete. 
Det har varit en större ock med det fortsatta insamlings-
arbetet i orterna för närvarande oskiljaktigt sammanhängande 
uppgift, som under detta år lagt beslag på huvudparten av det 
inre arkivarbetet. Denna uppgift har i första rummet gällt ord-
samlingarna samt i ordsamlingarna ingående eller därmed nära 
sammanhängande folkloristiskt ock kulturhistoriskt material, 
ock innefattat på en gång revision, utskrivning ock uppställning 
av samlingarna. En sammanfattande redogörelse för ifråga-
varande arbetes förutsättningar, sedda i sammanhang med 
Undersökningens inre •ock yttre arbete i det hela, torde här 
erfordras, ehuru en sådan sammanfattande redogörelse måste 
bilda en utvikning från det omedelbara ämnet för denna 
årsredogörelse ock ej kan undgå att upprepa något av vad 
som på ett par ställen i föregående årsberättelser uttalats eller 
antytts. 

I ock med samlingarnas tillväxt ock arbetets fortgång till 
nya undersökningsuppgifter har alltmer framträtt behovet av 
ett allmänt alfabetiskt ord- ock sakregister. Det har varit 
nödvändigt att begynnelsevis ock försöksvis arbeta på upp-
gifter, som avse att småningom så långt möjligt söka fylla 
detta behov, ehuru ett sådant företag i sin helhet vida över-
stiger Undersökningens resurser ock ytterst innebär ingenting 
mindre än att arbeta på stommen till en allmän svensk dialekt-
ordbok samt att därmed kombinera allt slags folkloristiskt ock 
kulturhistoriskt material, i den mån det till följd av förhållan-
denas natur lämpligen behandlas i sammanhang med arbetet 
på ordsamlingen. Att det inom arkivet arbetas på ett allmänt 
ord- ock sakregister, är något som oundgängligen kräves ej 
blott för materialets vetenskapliga bearbetning, utan ock för 
förberedandet ock kontrollerandet av det fortsatta insamlings-
arbetet i bygderna. 

Tidigare har behovet av ett allmänt alfabetiskt ord- ock 
sakregister ej gjort sig så starkt gällande som nu. Under en 
lång tid har det mästa arbetet ock den mästa uppmärksam-
heten för de allra flästa dialektforskares vidkommande tagits 
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i anspråk av materialsamlingar ock utredningar rörande 
först ljudhistoria ock formlära, senare även dialekt-
geografiska förhållanden, men även då med en företrädes-
vis ljudhistorisk ock formhistorisk inriktning. Andra sidor av 
dialektforskningen ha blivit mycket mindre odlade. Att tyngd-
punkten länge varit förlagd till vad som gäller ljudutveckling 
ock formutveckling, har varit helt naturligt. Detta ej blott 
med hänsyn därtill att inom de senaste årtiondenas lingvistisk-
språkvetenskapliga arbete över huvud taget ljudlära, särskilt 
ljudhistoria, ock formlära varit vad Som mitst allmänt odlats, 
utan även med hänsyn till dialektforskningens särskilda för-
hållanden. Uttalet, de regelbundna ljudmotsvarigheterna, ord-
böjningen måste alltid bli det allra första dialektforskaren har 
att sätta sig in i, innan han kan börja med vare sig att samla 
ord ur ordbokssynpunkt eller att uppteckna täxter. När detta 
närmast liggande arbete omfattas med mera djupgående intresse, 
leder det direkt in i vetenskapliga arbetsuppgifter, som av 
gammalt varit centrala inom språkforskningen. När sedan de 
nyare dialektgeografiska intressena framträtt, har detta under 
förhandenvarande omständigheter varit ägnat att på sitt sätt 
ge ny näring åt de äldre ljudhistoriska ock formlistoriska 
intressena. De dialektgeografiska forskningarna ägnas gärna 
i första rummet åt frågor rörande dialektgränser ock dialekt-
indelningar, ock då torde inga andra dialektmotsättningar falla 
så mycket i ögonen som de, vilka tillhöra ljudläran ocli form-
läran. Om nu också de gränser, som man konstaterat eller 
trott sig kunna konstatera mellan skilda områden med var sin 
karakteristiska utveckling av en viss till ljudlära eller formlära. 
eller båda hörande företeelse, ofta, kanske oftast vid närmare 
analys torde visa sig vara mycket mindre påtagliga, än man 
först kunnat tänka sig, så synas likväl inga andra sidor av 
språket erbjuda vare sig fastare eller talrikare skiljemärken än 
uttalet, ljudmotsvarigheterna ock ordböjningen. Ja, det vill 
synas, som om överhuvud inga vare sig språkliga eller folk-
loristiska eller kulturhistorisk-etnologiska föfeteelser erbjöde 
så täta eller så många relativt skarpt fixerade gränslinjer 
mellan socknar ock byar som ljudutvecklingens ock ordböj- 
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ningens företeelser, tagna var för sig. Om man däremot 
söker utfinna, över vilka områden ej vissa ljudutvecklingar 
eller vissa böjningstyper, utan vissa ord eller ordbetydel-
ser kunna vara utbredda, får man åtminstone ofta ofantligt 
mycket större utbredningsområden att räkna med, ock när 
man söker närmare fixera gränserna, har det i flera kända fall 
visat sig ännu svårare att avgöra, om en viss by eller en viss 
individ är att räkna till det område, där det efterforskade 
ordet eller ordbetydelsen hör hemma eller kan höra hemma, 
än att avgöra, hur ordet uttalas eller böjes inom ifrågavarande 
by eller av ifrågavarande individ. 

När Undersökningen av svenska folkmål började sin värk-
samhet, uppställdes som ett av de huvudsakliga mål, vilka 
närmast borde eftersträvas, att komplettera ock revidera det 
dialektgeografiska material, som tidigare åstadkommits, ett ma-
terial som redan då för vissa landskaps vidkommande var 
ganska omfattande, ehuru — med blott ett par undantag — 
för intet landskap planmässigt reviderat; för andra landskap 
förelåg blott sporadiskt material, om än på många enstaka 
punkter synnerligen givande; för stora områden saknades så-
dant material alldeles eller nästan alldeles, bortsett från äldre, 
smärre källor med stundom mycket primitiv ljudbeteckning. 
Dels genom Undersökningens egen värksamhet, dels ock ej 
minst genom enskilde forskares ock samlares arbete, oftast 
utfört under förbindelse med Undersökningen i en eller annan 
form ock med användande av det till Undersökningens arkiv 
hörande materialet, har numera ställningen ganska väsentligt för-
bättrats vad grammatisk-dialektgeografiska undersökningar be-
träffar. Däremot har den tillväxt ock förbättring, som samtidigt 
ägt rum i fråga om det andra stora huvudmål för dialektforsk-
ningen, som i den första ansökan om statsanslag framhölls', 
nämligen en lexikalisk insamling av folkmålens ord-
förråd, utförd under förbindelse av ordforskningens 
ock sakforskningens synpunkter, ej på långt när nått 

1  Se Bilaga till 1913 års statsvärksproposition, 8:e huvudtiteln s. 620 
'ff.; Sv. landsm. 1915; s. 17 ff. 
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upp till motsvarighet mot det grammatiskt inriktade arbetet. 
Sistnämnda arbetes nuvarande läge kan i korthet anges så-
lunda. På enhetligt sätt, fast med mycket olika inriktning i 
varje särskilt landskap ock med mycket olika grad av utför-
lighet, ha följande landskap i sin helhet genomgåtts, uppräk-
nade med början i norr ock anförande av namnet på den under-
sökare, som inom landskapet utfört det huvudsakligaste i detta 
sammanhang ifrågakommande arbetet: Västerbotten (läro-
verksadjunkten S. Larson), Medelpad (lektor A. Vestlund), Gäst-
rikland (fil. mag. E. Lindkvist), Dalarne (fil. dr L. Levander 
ock rektor P. Envall, den förre inom Övre Dalarne, den senare 
inom landskapets bärgslagsdel), Västmanland (fil. lic. T. Ericsson 
ock efter hans död rektor S. Jansson samt fil. mag. E. Holm-
kvist), Västergötland Västergötland (fil. dr J. Götlind), Östergötland (lektor 
F. TyUn, fil. licentiaterna T. Ålander ock E. Törnqvist samt 
docenten N. Lindqvist), Gotland (fil. lic. El. Gustavson), Öland 
(professor Hj. Lindroth). Av de övriga landskap, som under-
sökas från Uppsala, ha följande varit föremål för sådana un-
dersökningar i grammatisk-språkgeografiskt syfte, som fram-
gått över en betydlig del av landskapens område, ehuru ännu 
ej över hela landskapen: Lappland (lektor R Rutberg ock 
fil. stud. G. Enequist), Norrbotten (lektorerna II. Rutberg ock 
C. Pihl), Ångermanland (doc. H. Geijer ock• fil. dr T. Bucht), 
Jämtland (doc. II. Geijer), Härjedalen (fil. mag. S. Åsander 
ock efter hans död fil. dr J. Reitan), Dalsland (lektor G. Berg-
man, som härvid samvärkat ej blott med Undersökningen i 
Uppsala, utan även med Institutet för ortnamns- ock dialekt-
forskning vid Göteborgs högskola), norra Småland (docenten 
N. Lindqvist). Tre landskap ha under dessa år, medels under-
stöd från Undersökningen eller därmed samvärkande organisa-
tioner i Uppsala, gjorts till föremål för mindre omfattande 
kompletteringsundersökningar, nämligen Uppland (professor B. 
Hesselman), Södermanland (fil. lic. T. Ericsson) ock Värmland 
(lektor G-. Kallstenius). Vad Uppland ock Södermanland be-
träffar har detta arbete varit i första rummet inriktat på 
lexikalisk ordsamling; vad Värmland beträffar, har det gällt 
avslutande av den grammatisk- dialektgeografiska undersök- 
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ningen. Hälsingland har under samma tid endast till ganska 
liten del undersökts (biblioteksamanuensen D. Strömbäck). Blott 
ett av de landskap, vilka undersökas från Uppsala, nämligen 
Närke, för vilket landskap av gammalt finnes ett förhållandevis 
ej ringa material, har hittils icke under dessa år gjorts till 
föremål för någon grammatisk-dialektgeografisk undersökning, 
men väl för smärre lexikaliska ock folkloristiska samlings-
arbeten. 

Under samma tid ha dialekt-geografiska landskapsredogö-
relser publicerats för följande landskap: 

Södermanland. Grundlinjer till undersökning av Söder-
manlands folkmål av Torsten Ericsson. Med karta. Sv. landsm. 
B. 8. 1914; 

Medelpad. Medelpads folkmål I av Alfred Vestlund, Sv. 
landsm. 1923 (Ak. avh.). Fortsättning är under utarbetning; 

Dalarne. Dalmålet I av Lars Levander, 1925. Del IL 
som utgör avslutning av detta endast ljudlära ock formlära i 
Övre Dalarnes folkmål behandlande arbete, är under tryckning 
ock utkommer sommaren 1928; 

Öland. Ölands Folkmål I av Hjalmar Lindroth, 1926. 
För fortsättningen föreligga sto,ra förarbeten; 

Värmland. Översikt av Värmlands svenska folkmål av 
Gottfrid Kallstenius, Sv. landsm. 1927. 

Under tryckning är en redogörelse för vissa viktigare 
språkgeografiska ock språkhistoriska förhållanden i folkmå-
let inom Dalarnes bärgslag av rektor P. Envall, vilket arbete 
torde utkomma som akademisk avhandling våren 1928. Under 
utarbetning äro utförliga redogörelser för målen inom hela 
landskapen Västergötland, Östergötland, Gotland, Gästrikland, 
Västerbotten. En mindre utförlig redogörelse planeras för 
Västmanland. Kortare uppsatser, vari lämnats översikter över 
hela landskaps folkmål ha i flera fall publicerats, senast av J. 
Götlind för Västergötland i Falbygden I, 1927 ock av Seth 
Larsson för Västerbotten i Västerbottens läns Hembygdsför-
enings årsbok 1927. Dessutom ha i ett flertal större ock mindre 
monografiska avhandlingar, som helt eller delvis byggt på det 
i landsmålsarkivet samlade materialet, redogjorts för dialekter 
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inom mindre delar av något av ovannämnda landskap eller 
för vissa dialektala språkutvecklingsprocesser inom större eller 
mindre delar av hela området. 

Det grammatisk-dialektgeografiska material, som nu före-
ligger från ovannämnda landskap, är visserligen samlat med 
olika grader av grundlighet ock mångsidighet. Det är mycket 
tidsödande att under nuvarande förhållanden genomgå det-
samma, ock det lämnar ej svar på alla de frågor, som en 
ljudhistorisk eller dialektgeografisk forskare kan ställa. Så 
mycket synes dock kunna anses sannolikt, som att alla de 
viktigare ljudövergångarnas ock formutvecklingarnas utbred-
ning skall kunna på grundval av det redan samlade materia-
let i huvuddragen skönjas, när materialet genomarbetas. 
Det förhållandet, att härvid givetvis flera luckor komma att 
visa sig, som man ej nu kan förutse, upphäver dock ej giltig-
heten av vad som i stora drag kan urskiljas. Viktigare än 
att söka få varje sådan lucka fylld, som kan förefinnas i 
materialet rörande alla ljudutvecklingars ock böjningstypers 
geografiska utbredning ock historiska utveckling, är det dock i 
närvarande situation — då tiden tvingar därtill — att söka 
så mycket som möjligt framtränga till de mindre odlade 
sidorna av dialektforskningen. Dit måste räknas en mera in-
gående fonetisk analys av uttalet, utförd ej blott med gehör, 
utan jämväl med jälp av instrument; tillvaratagande av språk-
prov ej blott genom täxtuppteckning, utan i viss mån även 
genom fonograf eller annan apparat; vidare ordbildnings-
lära, syntax ock framför allt lexikalisk ordsamling. Den sist-
nämnda arbetsuppgiften är av den art, att den å ena sidan 
förutsätter, att ett grundligt grammatiskt ock språkgeografiskt 
arbete först undangjorts, men å andra sidan självt utgör det 
mångsidigaste ock oumbärligaste jälpmedel som finnes för 
dialektforskningens alla grenar. 

Även för fullföljande av de undersökningar, som den äldre 
ljudhistorisk-dialektgeografiska forskningen påbörjat, men delvis 
ej avslutat, är det nödvändigt, att ett stort lexikaliskt arbete på' 
insamling ock granskning av folkmålens ordförråd nu av alla 
krafter bedrives. Härigenom drives materialsamlingsarbetet in 
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på de mäst givande vägar, som nu stå att finna, varvid också ett 
viktigt tillskott erhålles till de stundom trots all strävan efter 
fullständighet, stereotypt ensidiga exempelsamlingar, som i 
grammatisk-dialektgeografiska syften hopbragts. Det säger sig 
självt, att ett lexikaliskt. ordsamlingsarbete oundgängligen 
kräver, att materialet finnes uppställt i lätthanterlig alfabetisk. 
ordning. Hittils ha stora delar av materialsamlingarna fått 
stå i annan uppställningsordning än alfabetisk, ock de i alfa-
betisk ordning uppställda delarna äro långt ifrån lätthanterliga, 
till följd av förhållanden som i föregående årsberättelser be-
rörts 1  ock i det följande skola ytterligare beröras. Men redan 
för dem, som arbetat med landskapsundersökningar av ovan 
angivet slag, alltså med förhärskande grammatisk-dialektgeo-
grafiska, ej lexikaliska synpunkter, liksom för alla som ur 
andra synpunkter vilja utnyttja samlingarna, har svårigheten 
att behärska det växande materialet utan genomförd upp-
ställning i alfabetisk ordning eller registrering i sådan ordning 
blivit allt större. Således gör sig behovet av en mera lätt-
hanterlig alfabetisk anordning av materialet gällande ur flera 
synpunkter samtidigt, ej blott för det lexikaliska ordsamlings-
arbetets skull. Det är en mångsidigare ordforskning förbunden 
med sakforskning som nu synes bli den största angelägen-
heten för dialektforskningen. Med intresset för denna ange-
lägenhet måste förbindas det för oss aktuella intresset att 
revidera de gamla ordsamlingarna, så vitt det ännu är möjligt. 
Det är i många fall viktigare att göra detta än att samla på 
hög så mycket nytt råmaterial som möjligt, ett material som 
därest det ej hinner granskas, innan den muntliga traditionens 
källor sinat, kommer att självt bli en mycket oklar, källa för 
framtiden. 

De allra flästa, som i Sverige samlat dialektmaterial, ha 
åt detta arbete ej kunnat ägna mera än en ganska begränsad 
tid. På några veckor har en utsänd stipendiat ej kunnat hinna 
mera än att enligt instruktioner insamla material till belysande 
av en dialekts ljudskick ock andra grundläggande gramma-
tiska förhållanden samt att dessutom göra en del mindre 

1 Jfr särskilt Sv. landsm. 1925, s. 50 f. ock 1926, s. 57. 
3 Sv. landsm. 1927 
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omfattande ord- ock täxtuppteckningar, som ofta stannat vid 
en obetydlighet. Till ordsamlingsarbete av mera systematisk 
ock ingående anläggning är en mycket längre tid erforderlig. 

Resultatet har blivit att, om de uppteckningssamlingar, som 
gjorts för varje särskild undersökt ort, utskreves på ordlappar 
med regelbundet angivna uppslagsord i riksspråksform eller mot-
svarande konstruerad form, skulle de uppgå till ett mycket 
litet antal uppslagsord. De flästa stanna, när de nått till ett 
par tusen ord eller mindre. Ofta äro exemplen på ordens an-
vändning tunnsådda ock föga upplysande. De undersökningar, 
som fortsatts till ett något mera framskridet stadium ock där-
vid sökt tillämpa lexikaliska samlingssynpunkter, ha i ett 
påfallande stort antal fall stannat vid en omfattning, som 
karakteriseras av ett antal av omkring 6000 ordlappar för en 
socken. Många av de sistnämnda ordsamlingarna ha utförts 
åv undersökare, som tillhört de mäst intresserade ock kunniga, 
ock de ha alltid krävt väsentligt mer arbetstid än en sommar, 
stundom ha dylika arbeten pågått under en rätt lång följd av 
år. 	De som fortsatt sina ordsamlingar, tils de nått en väsent- 
ligt större omfattning, äro ett fåtal, ock bland dem ha de 
allra flästa haft tillfälle att åt detta arbete ägna ej blott några 
somrar, utan längre, sammanhängande tider. En siffra, som 
förhållandevis ofta framkommit vid hopräknande av det antal 
ordlappar, vartill de största ordsamlingarna uppgått, har varit 
12000 eller något tal omkring denna siffra. Det vill synas, 
som om vid ett ordlappsantal av omkring denna storlek — 
för så vitt upptecknaren ej givit sig in på att i stor utsträck-
ning samla sammansättningar ock avledningar, även när dessa 
äro av vad man skulle kunna kalla självklar beskaffenhet — 
en gräns vore uppnådd, vars överskridande innebär, att man 
ej längre möter några lättillgängliga massor av nya ord ock 
att ett fortsatt samlande kräver ej blott förhållandevis mera 
tid, utan ock en ytterligare utveckling av tillvägagångssättet. 
Det kan härvid vara värt ihågkomma, att när första gången 
i vårt land ett ordsamlingsarbete för en begränsad, enhetlig 
dialekt genomfördes fram till ett stadium, som avsåg att inne-
bära ett någorlunda fullständigt tillvaratagande av dialektens 
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ordskatt, nämligen då Jan Magnusson i Granbäckstorp sam-
lade ord ur målet i Nedre Fryksdals härad i Värmland för 
att komplettera såväl sina egna tidigare samlingar av ord ur 
samma mål som A. Noreens år 1878 utgivna Ordbok över 
Fryksdalsmålet, visade sig ordförrådet i Noreens samling 
uppgå till omkring 6600 ock antalet av Magnussons samlade 
ord, som ej funnos hos Noreen ock som sedan under med-
värkan av Noreen utgåvos av Magnusson i Sv. landsm. II 
(1880), till omkring 3000 ord. Sammanlagda antalet ord, som 
då samlats ur Fryksdalsmålet, uppgick alltså till inemot 10000, 
ett antal som sedan ofta framhållits såsom ett sannolikt mini-
mimått på ett svenskt allmogemåls ordförråd. Det förhållan-
det, att detta antal förhållandevis föga skiljer sig från det 
antal av omkring 12000 uppslagsord, vid vilket — såsom ovan 
nämndes — flera nyare dialektordsamlingar stannat, synes 
väl också kunna innebära något mera än en tillfällighet. Det 
är emellertid tydligt, att någon uttömmande samling av ett 
svenskt allmogemåls ordförråd ej kan anses vara på långt när 
uppnådd vid denna gräns. Även sådana ordsamlingar, som 
gjorts med ganska sträng begränsning i fråga om upptagande 
av mindre genuina ord, liksom av sammansättningar ock av-
ledningar, ha nämligen visat sig kunna med fasthållande av 
sträng begränsning fortsättas långt efter det antalet uppslags-
ord överstigit 12000. 

Till belysande av vad som menas med den antydda be-
gränsningen i upptagandet av ord, må några exempel anföras. 
Till massor av värb kunna i många dialekter bildas substantiv 
på -ing av typen anörping till värbet snörpa. Det kan i många 
sådana fall ej råda något tvivel om att det avledda ordet är 
att räkna som ett genuint dialektord, men dock inträffar det 
ofta eller oftast, att man genom att anteckna det avledda 
ordet ej riktar ordboken med någonting, som ej helt eller 
nästan helt ock hållet faller av sig självt. Det individuella 
exemplet på ordets användning, sammanhanget eller betydelse-
skiftningen kan ha ett betydligt värde för ordboksmaterialet, 
men ej på samma sätt uppdrivandet av största möjliga mängd 
naket antecknade ord, som blott representera ordstammar ock 
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ordbildningstyper, vilkas förekomst i dialekten redan är nog-
samt känd. Upptagandet av dylika avledningar kan därför 
med rätta tillbakasättas för upptagandet av mindre självklara 
betydelser hos stamordet, såsom "vara snål" hos ordet snörpa, 
eller till form eller betydelse mindre självklara ordbildningar, 
ock ej minst samlandet ock klarläggandet av synonymer av 
olika slag. I all synnerhet in värkar antalet sammansättningar 
på antalet "ord". För att ta ett exempel ur den senast ut-
komna större ordsamlingen från en lokalt begränsad svensk 
dialekt, finnas till ordet socker 12 sammansättningar i J. 
Kalkns Ordbok över Fageredsmålet, men av dessa 12 sam-
mansättningar äro de flästa av typen sockerbit, sockergryn etc. 
Knappast en tredjedel synes innebära någonting, som ej faller 
av sig självt, men här saknas förklaringar. -Vad menas i orten 
med setkadre'k, sitka mas? Den omständigheten, att orden stundom 
rätt mycket avvika från riksspråksuttalet, såsom exempelvis 
.981ca1tda, innebär ej ensamt för sig tillräcklig anledning att 
räkna dem till de icke självklara orden, 'för så vitt nämligen 
varken sammansättningsleden socker (sikar) eller sammansätt-
ningsleden lada (18da) eller en regelbunden utveckling av "tjockt" 
1 i sammansättningsfogen i dylikt fall eller slutligen det sam-
mansatta ordets betydelse ock användning erbjuder något nytt 
eller karakteristiskt. Men också ordsammansättningar, som be-
teckna föremål av mera genuin karakter än sockergryn, socker-
låda o. dyl,, måste givetvis i mycket stor utsträckning räknas till 
sådana självklara ting, som måste tillbakasättas för vad som 
är viktigare, även vid ganska omfattande ordsamlingsarbeten. 
Sålunda kunde man väl till det änkla ordet välling nästan var 
som hälst lätt uppdriva flera sammansättningar, som visserligen 
för ortens folkmål ock allmogekultur ha vida större betydelse 
än sockergryn o. dyl., exempelvis korngrynsvälling, men som 
det dock ej kan komma i fråga att söka få belagda, exempli-
fierade ock förklarade från så många orter som möjligt, där 
en undersökare kunde ha tillfälle att uppteckna ock förklara 
ett sådant ord. Man måste nöja sig med ett mycket begränsat 
antal belägg, men söka få de erhållna beläggen på lämpligast 
möjliga sätt placerade samt tillika så noggrant upptecknade ock 
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så väl exemplifierade• ock förklarade som möjligt. Alltså måste 
vid de flästa ordsamlingsarbeten varje strävan efter fullständig-
het eller ens rikhaltighet i fråga om ord av typen korngryns-
välling vara utesluten, under det större vikt faller på det enkla 
ordet välling samt på sådana sammansättningar ock sådana an-
vändningar av vare sig änkla eller sammansatta ord, där uppteck-
naren har anledning förmoda att han träffar någonting mindre 
allmänt ock självfallet. Sålunda kan exempelvis ordet slåtter-
välling antecknas ock förklaras på en ort, där korngrynsvälling 
förbigås, ehuru det sistnämnda ordet i det dagliga livet spelar en 
större roll. Den på sin tid behövliga maningen till dialektupp-
tecknare att ej blott medtaga egendomliga ord, utan jämväl all-
dagliga, som äro gemensamma för målet ock riksspråket, har ofta 
tillämpats med sådan överdrift, att en reaktion varit påkallad. 
Genom en sådan reaktion nedbringas naturligtvis antalet ord 
ock ordlappar. 

Överhuvudtaget får man vid betraktande av de jämförelse-
vis ej stora antal ordlappar, som ingå i Uppsalasamlingarna, 
ihågkomma de övan berörda förhållandena, nämligen att å ena 
sidan stora delar av dessa samlingar aldrig utskrivits på ord-
lappar, utan föreligga i annan' form, såsom anteckningsböcker, 
grammatiska materialsamlingar av olika slag m. m., ock å andra 
sidan att även de största ordsamlingarna i Uppsala varit jäm-
förelsevis mycket sparsamma vid upptagandet av sammansatta 
ock avledda ord. Slutligen måste också hänsyn tagas till det 
förhållandet, att de exempel, som antecknats till de särskilda or-
den; i Uppsalasamlingarna av gammalt brukat skrivas på samma 
ordlapp, så långt utrymmet medgivit. 

Vid utgången av arbetsåret 1926-1927 uppgingo de på ord-
lappar i sedesformat utskrivna ordsamlingarna i Landsmålsarki-
vet till något över 740,000, vartill komma omkring 30,000 på 
samma slags lappar utskrivna ortnamn (vilket blott utgör en 
mindre del av de i annan form antecknade ortnamnen). På 
samma slags lappar ha ytterligare skrivits åtskilliga andra 
smärre uppteckningar: småtäxter, grammatiska notiser m. m., 
som ej inräknats i ovannämnda siffror. I jämförelse med an-
talet av de lappar, som samlats genom landsmålsföreningarna 
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i Lund (vid samma tidpunkt något över 300,000, innehållande 
utom ord smärre uppteckningar av andra slag), är Uppsala-
antalet betydligt mindre, än man kunnat vänta med hänsyn 
till undersökningsresornas omfattning ock undersökarnes antal. 
Men såväl i Lundasamlingarna som i Göteborgssamlingarna har 
ej blott det lexikaliska, utan även det grammatiska materialet 
utskrivits på lappar till ojämförligt större del än i Uppsala. 
Lappsamlingarna äro därför både i Lund ock Göteborg domi-
nerande i förhållande till samlingarnas övriga beståndsdelar 
på ett sätt, som ej har motsvarighet i Uppsala. 

Antalet av de till Landsmålsarkivet hittils inkomna ord-
samlingar, som för en socken eller motsvarande språkområde 
innehålla mer än 12,000 ord (i betydelsen uppslagsord), har 
emellertid ej hunnit längre än till ett tiotal; antalet av dem, 
som uppgå till omkring 20,000 eller däröver, är ännu endast 
två. Av dessa får den ena, nämligen N. L. Hallenders ord-
samling från Ryda socken i Barna härad i Västergötland', 
räknas till dem, som i jämförelsevis stor utsträckning uppta 
självklara sammansättningar ock avledningar; om än ingalunda 
med sådan överdrift, som stundom annars ägt rum, ock kanske 
aldrig med överskridande av gränserna för vad som har hemorts-
rätt i folkmålet; medan däremot den andra, docenten N. Lind-
qvists samling från Vists socken i Hanekinds härad, som utan 
jämförelse är den största som gjorts i Östergötland, ock på 
samma gång sannolikt en av de innehållsrikaste samlingar 
som gjorts i hela landet, iakttagit en betydligt strängare 
begränsning vid upptagandet av sammansättningar, än i stora 
ordsamlingar är vanligt. Vad dess omfattning i fråga om 
antalet uppslagsord beträffar har en exakt beräkning över 
denna nu under utredigering varande samling ej ännu kunnat 
göras, utan endast en ungefärlig överslagsberäkning på grund-
val av anteckningsböckerna. Lindqvists ordsamling har aldrig 
utförts på ordlappar i vanlig ordning. Den har hösten 1926 
inkommit till Landsmålsarkivet i form av en deposition av 15 
stora anteckningsböcker ock några stora buntar lösa blad inne-
hållande utom ordsamlingar stora samlingar av ortnamn samt 

1  Jfr J. Götlind i En Västgötabok, 1919, s. 69 f. 
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av kulturhistoriska ock folkloristiska uppteckningar, alltsammans 
skrivet i den mer eller mindre tillfälliga ordning, varunder 
materialet erhållits under mångåriga resor, som utförts för 
Bjärka-Säbyundersökningens räkning på dess bekostnad. För 
att göra detta material tillgängligt ock fruktbärande för fort-
satta undersökningar inom Östergötland i det hela var det 
nödvändigt att söka få det renskrivet ock bragt i sådan ord-
ning, att man kunde med ledning av uppslagsord i alfabetisk 
ordning finna såväl ord- som sakupplysningar. 

Samma är förhållandet med stora delar av landsmålsar-
kivets övriga samlingar från såväl detta som andra landskap. 
Ett exempel härpå må i detta sammanhang anföras. De i 
Landsmålsarkivet deponerade, till huvudsaklig del grammatisk-
dialektgeografiskt anlagda samlingar, som sammanbragts från 
Östergötland genom Styrelsen för undersökning av östgöta-
målen, ha i regel icke utförts på ordlappar, utan föreligga, 
utom i ett 70-tal anteckningsböcker ock ett 50-tal typordlistor, 
dels i form av stora grammatiskt uppställda excerptsamlingar 
på kvartblad m. m., dels i form av över 300 språkkartor, dels 
slutligen i avhandlingar eller flerahanda slags förarbeten till 
avhandlingar. Detta material, över vars omfattning i avseende 
på antal "ord" ock belägg någon närmare beräkning ej på 
nuvarande stadium låter sig göra, förefaller som om det i 
sitt slag vore det raäst omfattande, som inom någon del av 
riket samlats. Antalet uppslagsord torde dock för denna sam-
lings vidkommande ej kunna väntas uppgå till någon hög 
siffra. Till allra största delen består nämligen detta material 
av ur grammatiska synpunkter sammanställda samlingar av 
exempelord, av vilka vart ock ett belagts från ett stort antal 
socknar. Ej få exempelord ha belagts från ej mindre än 130 
av landskapets 150 socknar. Av hänsyn till pågående bear-
betning har detta av Styrelsen för östgötamålens undersökning 
sammanbragta material tils vidare ordnats på ovan nämnt sätt, 
ehuru saknaden av en genomgående alfabetisk uppslagsordning 
gjort användningen av dessa samlingar allt mer tidsödande, 
ju mer de tillväxt. De utgöra likväl ett oumbärligt källma-
terial ej blott i fråga om de grammatisk-dialektgeografiska 
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undersökningar, som vid deras planläggande utgjorde det do-
minerande, närmaste huvudsyftet, utan även i fråga om fler-
faldiga andra undersökningsgrenar, även folkloristiska ock 
kulturhistoriska. Genom nyssnämnda styrelses försorg ock 
på dess bekostnad har därför för flera år sedan påbörjats ett 
fortlöpande alfabetiskt hänvisningsregister till dess samlingar, 
som emellertid blott förts i provisorisk form. 

De anförda exemplen på samlingar, som aldrig utskrivits 
på ordlappar, ha motsvarigheter bland Uppsalasamlingarna 
från andra landskap, om än inga andra landskapssamlingar 
'torde ha varit till så stor del oöverskådliga ur andra syn-
punkter än bearbetarens. 

Den i ock för sig naturliga' fordran på dem, som värk-
ställa insamlingsarbetet, att de skola lämna ifrån sig sina 
uppteckningar i fullt färdigt, renskrivet skick — vilket ej 
under alla omständigheter inneburit eller innebär utskrivning 
på ordlappar av allt material, som kan skrivas i denna form — 
upprätthålles jämförelsevis lätt, när det gäller upptecknare 
på ett mindre framskridet stadium; men när det gäller de 
viktigaste upptecknarne, kan både .av billighetsskäl ock ur 
ändamålsenlighetens synpunkt en i friare form ock på längre 
sikt ställd indrivning av undersökningens resultat vara påkallad. 
Just de förnämste upptecknarne ha 'ofta mindre möjligheter än 
andra att förfoga över så mycken tid för utredigering, som 
deras samlingar strängt taget skulle kräva. Det är ej samma sak, 
när å ena sidan en upptecknare med mer eller mindre om-
fattande, men jämförelsevis enkla ock lätthanterliga, ej så ömtå-
liga eller kringspridda anteckningar, renskriver vad han samlat, 
ock å andra sidan när en samlare, som arbetar med en mer eller 
mindre individuell Vetenskaplig apparat, skall bringa sina sam-
lingar i definitiv ordning för framtiden. I sistnämnda fall gäller 
det ej helt enkelt renskrivning eller något, som till huvudsaklig 
del blott består däri, utan då förutsätter renskrivningen ett redi-
geringsarbete, som ofta innebär en ej oväsentlig vetenskaplig 
bearbetning av materialet. Även om insamlingsresorna kunna 
ekonomiskt ersättas, kräves därutöver så mycken tid för alla 
efterarbeten, att det blir svårt eller omöjligt att kräva, att 
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allt ur arkivets synpunkt behövligt efterarbete skall utan er-
sättning utföras, ock tillika svårt eller omöjligt att av arkivets 
medel bestrida sådana kostnader, som primäranteckningarnas 
färdigställande i form av ett fullt utredigerat, renskrivet ock i 
alla avseenden 'fullt ordnat skick måste draga. I sådana fall, 
då välkända upptecknare arbetat på längre sikt, har från ar-
kivet så långt möjligt deras fortsatta insamlingsarbete i orterna 
understötts med resebidrag, utan att vatje gång annars van-
liga fordringar ställts på det yttre skicket hos de samlingsre-
sultat, de haft att inlämna. Detta har givetvis skett ej blott 
på grund av personliga hänsyn, utan även ock framför allt 
i sådana fall, när en framstående kännare ock samlare inom 
ett visst område funnits att tillgå för en fortsatt insamling 
ock just på grund av sin nu förhandenvarande inarbetning 
i en uppgift kunnat antagas samla på ett särskilt givande 
ock planmässigt sätt: då har insamlingen till den grad ansetts 
böra gå före all bearbetning, att ;till ock med elementära 
fordringar på materialets utarbetning i arkivfärdigt skick 
fått åsidosättas tils vidare. Vad som • avfordrats honom har i 
dylika fall varit hans primäranteckningar, eventuellt •därjämte 
bearbetat material i det skick, som av hans arbetes fortgång 
varit betingat, exempelvis tabeller över exempel till vissa 
språkgeografiska ljud- eller formhistoriska förhållanden, språk-
kartor m. m., varvid i flera fall det inlämnade materialet fått 
omedelbart hemlånas ock uteslutande rätt till fortsatt bearbet-
ning förbehållits inlämnaren för längre eller kortare tid, i 
andra fall åter stipulerats, att när andra 'till begagnande be-
gärde sådana samlingar, upptecknaren-bearbetaren skulle genom 
arkivet underrättas härom ock eventuellt kunna från begag-
nande i visst syfte utesluta sådant, vars utnyttjande genom 
annan innebure att hans egen bearbetning föregrepes. Vid 
tillämpningen av sådana överenskommelser har det visat sig, 
att på förhand hysta farhågor för intressekonflikter eller för 
intrång i den enskildes naturliga anspråk på att själv få i 
första rummet bearbeta det av honom självständigt samlade 
ock ur vissa synpunkter tillrättalagda materialet kunnat 'med 
lätthet undanrödja,s, samt att den förmedling, som härvid ge- 
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nom arkivet ägt rum, i regel varit av sådan art, att den i 
minsta möjliga grad betungat arkivarbetet. Vad som däremot 
varit betungande, ock detta i ständigt växande grad, det har 
varit svårigheten att överblicka ock använda det material, som 
mottagits i ovan angivna friare former. Men saken hade ej 
varit fullständigt jälpt, även om den fordran hade genomdrivits, 
att allt inlemnat material skulle vara enligt samma normer 
renskrivet ock ordnat. Saknaden av ett allmänt alfabetiskt 
uppslagsregister till alla samlingar i deras helhet gör sig i 
alla fall gällande. 

När ordlappssamlingarna först anlades, vilket för de 
svenska samlingarnas vidkommande -- bortsett från enstaka 
tidigare undantag — skedde vid mitten av 1890-talet, torde 
avsikten ha varit, att härmed skulle i fråga om ordsamlingarna 
behovet av ett i alfabetisk ordning uppställt kortregister bli 
väsentligen tillfredsställt, i det de många smärre lokala ord-
lappsserierna skulle kunna direkt sammanställas i gemensam 
alfabetisk ordningsföljd. Som kortsystem betraktat har emeller-
tid ordlappssystemet haft stora brister. Ett enhetligt format 
genomdrevs tyvärr ej, ock ordlapparna blevo ej blott däri-
genom, utan ock till följd av papperets merendels tunna be-
skaffenhet olämpliga för ett bekvämt bläddrande. Härtill kom, 
att de uppslagsord i riksspråksform, som för det helas fulla 
användbarhet äro av så stor betydelse, ofta utsattes på ytterst 
inkonsekvent sätt ock att olika slags misstag, förväxlingar ock 
andra felaktigheter härvid ideligen förekommit. Stora delar 
av de äldre ordlappssamlingarna saknade alldeles uppslagsord 
i riksspråkform ock ordnades i stället efter dialektformerna 
som uppslagsord, därest de ej — vilket ofta hände — fingo 
vara alldeles oordnade. Det har tagit ett betydligt arbete i 
anspråk inom landsmålsarkivet att småningom i huvudsak 
genomföra en någorlunda konsekvent alfabetisk uppställning 
av ordlapparna, en uppställning varvid naturligtvis varje sär-
skild föreliggande, till en socken eller motsvarande geografisk 
eller "monografisk" enhet begränsad lappsamling måste be-
handlas som ett helt för sig, åtminstone till en början. Men 
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det återstår svårigheter, som göra att ordlappssystemet en-
samt för sig ej synts kunna komma att fylla behovet av 
kortsystem. Den ej minsta av dessa svårigheter ligger däri, 
att ordlappssamlingarnas i regel genomförda fördelning på 
socknar eller andra smärre enheter ej kan utan stora olä-
genheter helt uppges. Att ställa alla de större ock smärre 
ordlappssamlingarna i en enda gemensam alfabetisk följd vore 
ej genomförbart. Det skulle omöjliggöra att utlemna till be-
gagnande — vilket ofta begäres — vad som finns från en 
viss ort eller av en viss upptecknare. Däremot kan det vara 
möjligt ock lämpligt att, när det för särskilda pågående arbe-
tens skull påkallas, i en gemensam alfabetisk serie till en tid 
sammanställa allt som finns antecknat på ordlappar från vissa 
större enheter än socknarna. Sålunda har i ett par fall allt, 
som finns från ett landskap, sammanställts. Denna utväg kan 
väl med fördel användas i ytterligare en del fall, men innebär 
ingen lösning av frågan i dess helhet. Vid sökandet av en 
lämplig lösning av hithörande frågor har utom ovan berörda 
omständigheter måst tagas i betraktande, att ordlapparnas lilla 
format, om också lämpligt för sitt ursprungliga ändamål, då 
synpunkten merendels• var begränsad till en socken eller annan 
mindre enhet ock anteckningarnas innehåll i regel gott rymdes 
på ordlappen, ej synes motsvara alla de krav, som ställas på 
ett allmänt kortregister. Redan i de till socknar eller till 
"monografiska" ämneskretsar inom en socken begränsade ord-
lappssamlingarna förekommer ej sällan, att en ordlapps ut-
rymme är för litet ock att följaktligen vad som utgör en 
sammanhängande anteckning måst skrivas på ett flertal lappar, 
varvid anteckningens innehåll stundom mer än lämpligt sam-
manträngts. De teckningar, varmed den skriftliga framställ-
ningen någon gång beledsagas, ha också av hänsyn till formatet 
ofta blivit alltför små. Ofta har formatets litenhet föranlett, 
att man ej alls försökt illustrera orden med ens de enklaste 
teckningar. 

Detta förhållande har dock inom de gamla ordlappssam-
lingarna i stort sett ej spelat någon synnerligen framträdande 
roll ock utgör intet hinder för fortsatt användning av det lilla 
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formatet i de fall, där detta är lämpligast. Fortfarande kom-
mer det givetvis att arbetas på speciella ordsamlingar, för 
vilka det gamla ordlappssystemet är ändamålsenligt. Så blir 
bl. a. förhållandet, då någon i en viss landsort, dit det all-
männa registret ej kan medföras, arbetar på en ordsamling 
för en begränsad ort ock under insamlingsarbetets gång be-
höver ordna sitt material så, att han kan i alfabetisk ordning slå 
upp förut antecknade ord eller sakliga uppteckningar Härvid 
kunna de anteckningar ock illustrationer, för vilka formatet är 
för litet, lämpligen placeras i särskilda exkurser eller bilagor 
i annan form. Detta behov gör sig dock ej alltid på detta 
stadium av arbetets gång så starkt gällande. Hänsyn till 
olikartade förhållanden vid ordnandet av primärmaterialet ock 
till det förutsedda behovet av ett allmänt kortsystem för alla 
orduppteckningarna, vilket sistnämnda i stor utsträckning kan 
tjäna som alfabetiskt register till primäranteckningarna, har 
gjort, att man i Landsmålsarkivet i Uppsala så ofta låtit ord-
samlingar inlämnas i annan form än ordlappar. Hänsyn till 
behovet av att för framtiden åtminstone i många fall, som 
måste få stor utsträckning, särhålla ordlappssamlingar från 
olika orter ha också gjort, att man i Landsmålsarkivet vid 
strävandet att standardisera ordlappssamlingarnas format stan-
nat vid att standardisera en storlek (9x11 cm.), som låter sig 
erhålla ur helark av normalpapper, utan att spillpapper upp-
står, men ej företagit sådan reglering i fråga om användning 
av på tvären eller på längden linjerade lappar, som skulle ha 
lett till behov av omskrivning på nya ordlappar av stora redan 
befintliga ordlappssamlingar. I stort sett har linjering på 
längden varit genomförd för alla landskap i södra ock mel-
lersta Sverige, utom Västmanland ock Dalarne; linjering på tvä-
ren däremot för samlingarna från de sistnämnda landskapen 
ock Norrland. I anslutning härtill har användningen av på 
längden linjerat ("liggande") eller på tvären linjerat ("stående") 
format standardiserats. För vissa "mon.ografiska" ordlappar, 
avsedda att kunna ingå i för riket gemensamma uppställningar, 
har liggande format tagits till norm. 

Vid arbete på ett allmänt register måste behovet av ett 
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större format på helt annat sätt göra sig gällande. Det be-
höves möjlighet att på ett kort i stereotyp följd ge en sam-
manhängande översikt över flera socknars varierande former 
av samma ord ävensom andra formsammanställningar. Det 
behöves också större plats för utredning ock exemplifiering 
rörande ordens betydelser ock användning. Det behövs vidare 
större utrymme för teckningar ock fotografier med nödig täxt. 
Behovet av ett större format än de gamla ordlapparnas gäl-
ler både ordsamlingarna ock• sakregistret. För ett allmänt 
kortsystems lämplighet är det också av vikt, att man kan slå 
i registret utan att i så stor utsträckning, som vid de gamla 
ordlappssamlingarnas användning är vanligt, för yarje gång 
ta ut kortet från dess plats. 

Efter samråd med närmast intresserade inom Nordiska 
Museet, där samtidigt behovet av ett nytt kortsystem gjorde 
sig gällande, närmast för utskrivning av material, som samlats 
under byundersökningar i Dalarne, beslöts att för Landsmåls-
arkivets allmänna ord- ock sakregister välja samma format, 
som valdes för nyssnämnda ändamål i Nordiska Museet ock som 
där avsågs skola tillämpas även vid utskrivning av material 
från Museets motsvarande undersökningar på andra håll. Samma 
format har tidigare inom Museet använts för andra sakregistre-
ringsändamål, ehuru då med linjering på tvären i stället för nu 
på längden. Det sålunda valda formatet 207x140 mm. är det 
största som torde lämpa sig för ett kortregister. Det är på 
samma gång det minsta .som kan tillfredsställa Landsmåls-
arkivets behov av översiktskort — varom strax nedan skall 
talas. — ock likaså det minsta varpå fotografier av det vid 
Nordiska Museets arbeten ofta använda formatet 18x12 cm. 
kunna uppklistras, om jämte fotografierna nödiga anteckningar 
skola få plats. Korten i detta nya stora format kunna lämp-
ligen kallas oktavkort i motsats mot de gamla små ordlap-
parnas format, som allmänt kallas sedes. 

Det nya kortregistret har, såsom redan av det föregå-
ende framgått, ej anlagts med syfte att helt ersätta ordsam-
lingar på mindre lappar. Det avser blott att vid sidan därav 
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ock som komplement därtill skapa en begynnelse till ett ge-
mensamt ord- ock sakregister. Vad som är mäst i behov 
av omredigering eller renskrivning blir givetvis det som först 
göres till föremål för det nya registerarbetet. Således före-
tagas till införande på de nya korten vad som blott förelegat 
i orenskrivna reseanteckningsböcker, framför vad som redan 
finns på ordlappar. Det enda undantag av någon betydelse, 
som förekommit, har varit dalmålsordbokens material. Om de 
särskilda förhållanden, som betingade detta arbete, skall i det 
följande närmare talas. Redan genom utförande av innehållet i 
reseanteckningsböcker ock andra icke alfabetiskt uppställda 
materialsamlingar på de nya korten, under det de gamla ord-
lapparna bibehållas eller temporärt sammansfås till något större 
enheter än sockensamlingar, vinnes en högst betydande lätt-
nad vid användandet. När sålunda allt det västmanländska 
material, som förut ej utskrivits på ordlappar, nu införes på 
de nya korten — ett arbete som för det allra mästa av land-
skapet beräknas vara färdigt före utgången av budgetåret 
1927-1928, bortsett blott från vissa, i allmänhet små, äldre 
samlingar samt tre ännu under utarbetning varande special-
samlingar — reduceras antalet av de ställen, som skola slås 
upp, om man vill ha en överblick över ett ords förekomst, 
formvariation ock betydelse inom landskapet, till en ringa del 
av vad det varit. Skulle ordlappssamlingarna för landskapet 
på ett senare stadium av bearbetningen temporärt sammanslås 
till en enda alfabetisk serie för Västmanland, ock tillika de 
ovan berörda, äldre ock nyare, specialsamlingarna införas på 
korten, reduceras antalet ställen, där ord skola sökas i arki-
vets handskrivna samlingar, till blott två, nämligen serien av 
nya stora kort å ena sidan, ock serien av små ordlappar å 
andra sidan. Antalet nya kort för Västmanland beräknas till 
våren 1928 komma att uppgå till omkring 25,000. Antalet av 
de gamla ordlapparna från landskapet är ungefär lika stort. För 
närvarande måste man för att eftersöka ett västmanländskt 
ord slå i ett fämtiotal manuskript, av vilka en stor del ej äro 
uppställda i alfabetisk ordning. En gång, när förarbetena till 
en gemensam svensk ordbok komma närmare slutbearbet- 
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ningens stadium, torde mycket mera, om också ej allt som 
skall medtagas, böra införas på de nya korten. Behovet av 
att trots materialets sammanförande i en eller flera större en-
heter kunna överblicka varje särskild lokalt begränsad samling 
i ock för sig kan uppfyllas på det sätt, att man går till 
bevarade primäranteckningsböcker. Det allmänna registret kan 
bilda alfabetiskt uppslagsregister till dessa. 

Det är ett försök till genomförd materialsammanställning 
för ett svenskt dialektområde som dalmålsordboken utgör, ock 
därför införes redan nu allt ordlappsmaterialet från Övre Da-
larne på de nya korten, varvid på samma gång en så grundlig 
omredigering ock revision företages, att den vad de viktigaste 
delarna av materialet beträffar knappt kunnat utföras utan 
fullständig nyskrivning av lapparnas innehåll. Men även för 
de landskap, där hela materialsamlingen ej nu sammanföres i 
det nya kortsystemet, bör detta bidraga till att tillrättalägga 
materialet för så väl det fortsatta insamlingsarbetets som 
grammatisk, lexikalisk ock annan bearbetning därav. 

En högst väsentlig del av de nya korten utgöres av så-
dana, som avse att överskådligt sammanföra beläggen på 
samma ord med dess varianter. Dessa kort ha försetts med 
en tryckt lista på sockennamnen inom ett visst område, ofta 
anförda i genomskinliga förkortningar, ordnade i geogra-
fiskt sammanhängande följd, med ett till tre namn på varje 
rad. Varje sockennamn förses med nummer. Sådana socken-
namn, som för överblicken kunna vara viktigare, utmärkas 
med halvfet stil. Fläradena skiljas genom streck. Överst på 
varje sådant kort ,tryckes landskapets namn, åtföljt av en 
siffra som betecknar kortets ordningsplats inom landskapet, 
därest ej landskapets alla • socknar kunnat inrymratts på ett 
kort, såsom fallet är med vissa norrländska landskap. Sålunda 
ha alla Västmanlands sockennamn tryckts på fyra kort, be-
tecknade Västmanland 1, 2, 3, 4. För att åskådliggöra kortens 
användning bifoga vi en reproduktion av det kort, som upptar 
beläggen till ordet flo eller flor från de socknar, vilka falla 
inom området för det kort, som betecknats "Västmanland 3". 

Till förklaring av enskildheter må följande nämnas. Då 
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kortens format (2074.40 mm.) är något större i värkligheten 
än i reproduktionen, är utrymmet på raderna något större, än 
som här syns. 1 de jämförelsevis få fall, då utrymmet ej 
räckt för formöversikten, har fortsättning skrivits på nytt 
kort med samma tryck, varvid efter uppslagsordet utsättes 
numrering: flo(r) 1, flo(r) 2. Korten Västmanland 1-4 stå un-
der utarbetningen i en gemensam alfabetisk serie liksom andra 
under utarbetning varande landskapskort. Sukcessivt skola alla 
kunna sammanslås i en för riket gemensam serie. Uppslagsordet 
har anförts i formen flo(r) för att ange alternativen flo ock flor. 
Stjärnan framför uppslagsformen betecknar, att denna ej åter-
finnes i Svenska Akademiens Ordlista, 8: e upplagan, nämli-
gen vad den senare alternativformen beträffar. Uppslagsordet 
har placerats i hörnet till höger, därför att man ofta vid slåendet 
i registret använder vänstra handen till bläddrande ock den högra 
till att samtidigt göra anteckningar. Det vänstra hörnet skym-
mes då av vänstra handen. På raden närmast ovan sockennam-
nen, en rad som utmärkes med röd linjering, införes längst till 
vänster beteckning av ordklass, eventuellt också av böjnings-
typ, enligt gemensamt förkortningssystem. I detta fall står 
m. f. för att ange, att ordets genus i de följande beläggen 
vacklar mellan maskulinum ock femininum. Böjningstypen är 
här ej närmare angiven, enär böjningen vacklar ock uppgif-
terna äro alltför ofullständiga. På samma rad följa hänvis-
ningar till ställen hos Fritzner ock Rietz samt i Svenska 
Akademiens Ordbok, där ordet behandlas. Dylika hänvisningar 
höra emellertid ej till vad som alltid skall införas på 
kortet. På samma rad med fortsättning, när så behövs, ne-
derst på kortet införas också hänvisningar till andra ord i 
denna ordsamling. Vid införandet av beläggen ställes alltid 
obestämd form singularis först, för så vitt denna form finnes 
belagd. Vad beträffar de på första raden stående socknarna 
har emellertid belägg ej funnits för denna form, utan endast 
för bestämd form singularis, vilket förhållande angivits genom 
förkortning "best." framför de anförda formerna, För pluralis-
former utsättes "pl.", singularisformer anföras utan nämnande 
av numerus. Närmast efter vanje anförd form står en siffra, 
4 Sv. landsm: 1927. 
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som anger signeringsnummer med subnummer ock sida för 
det manuskript i arkivets samlingar, varifrån belägget häm-
tats. Där kunna upplysningar om upptecknare, sagesmän, 
uppteckningstid m. fl. omständigheter erhållas. När, såsom 
stundom under kortregistrets utarbetande inträffar, belägget 
ej hämtas ur skriven källa, utan beror på vid nedskrivnings- 
tillfället av besökande erhållen muntlig uppgift eller när be- 
lägget härrör från den skrivande själv ock blott bygger på 
vad han minns av sitt modersmål eller sin hemorts traditioner, 
sättes i stället för den siffra, som hänvisar till manuskript- 
ställe, den skrivandes signatur enligt förkortningslista samt 
årtal. Eventuellt kan också sagesmans signatur utsättas. 
Siffran inom parentes anger, från vilkendera av de på raden 
nämnda socknarna belägget härrör. Samma siffror utsättas 
även undan för undan, alltefter som beläggen införas, vid 
betydelseangivningen på raderna nedanför sockennamnen för 
att angiva, att betydelsen gäller för den med siffran beteck-
nade socknen. översättning utsättes endast, när ej uppslags- 
ordet redan i ock för sig gör översättning överflödig. Platsen 
till höger om det vertikala marginalstrecket reserveras för 
rättelser ock tillägg. Utförligare tillägg liksom utförligare 
översättningar, betydelseutredningar, exempel ock illustrationer 
anbringas på nytt kort utan tryck, försett med samma upp-
slagsord ock ställt närmast efter de tryckta korten. Korten 
med tryck kallas A-kort, korten utan tryck B-kort. På de 
B-kort, som innehålla exempel på ordets förekomst i samman-
hängande tal, har principen "ett kort för varje belägg" ej 
utan långt gående modifikationer tillämpats. 

Förfaringssättet har ställt sig rätt olika i fråga om de 
olika materialsamlingarnas behandling. Vad först beträffar 
dalmålsordboken, vars material låter sig mera överblicka än 
ordboksmaterialet från andra landskap, har i regel ett samman-
förande av exemplen i ordnade grupper — varvid flera exempel, 
ofta ett stort antal exempel, skrivits på ett ock samma kort 
— börjat redan vid första uppläggandet av kortregistret. Men 
även vid behandlingen av de materialsamlingar, där de sär-
skilda exemplen hållits mäst isär, har principen "ett kort för 
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varje belägg" ej genomförts utan inskränkningar. Om sålunda 
vid utredigerandet av en landskapssamling flera exempel träf-
fats på uttrycket hålla på i betydelsen 'fortfara', så ha de 
skrivits på ett och samma kort. Om vidare vid arbetet med 
samma samling flera exempel träffats på samma uttryck hålla 
på i betydelsen 'vara nära att', ha även dessa skrivits på ett 
ock samma kort, ehuru ej samma kort som innehåller exempel 
på hälla på i den först anförda betydelsen. Träffas exempel, 
som ej innehålla någonting nytt i förhållande till vad förut 
utskrivits, medtagas de ej vid materialets överförande till 
korten. På kort utan tryck införas ävenså i samma alfabe-
tiska följd som orden sådana folkloristiska ock kulturhistoriska 
notiser, som hämtats ur samma källor som orden ock som 
lämpligen kunna införas i samma kortsystem, under det att 
det som har karakter av utförligare täxt eller skildring, fort-
farande renskrives på kvartblad. 

Skulle alla de ordbelägg, som införts på det avbildade 
kortet flo(r), ha sukcessivt renskrivits på ordlappar, alltefter-
som uppteckningarna gjorts, så skulle därtill sannolikt ha an-
vänts 9 ordlappar, enär de från skilda manuskript för Västerås-
Barkarö ock Odensvi anförda formerna antagligen kommit att 
skrivas på två ordlappar vardera. Härvid skulle uppslagsord, 
översättning m. m., som nu skrivits en gång för alla, fått om-
skrivas upprepade gånger ock — vad som kostar mycket mera 
tid — de överväganden ock jämförelser, som ofta förbindas 
med utsättande av uppslagsord ock översättning, hade då 
återkommit flera gånger. Redan när tre eller fyra belägg 
införts på ett A-kort, ta dessa mindre plats, än de skulle göra 
på ordlappar. På längden bör därför det nya kortsystemet 
ta betydligt mindre väggutrymme i anspråk än ordlappskar-
tongerna. Denna omständighet är av särskild vikt, när sam-
lingarnas trångboddhet börjar göra sig så starkt kännbar, som 
nu allt mer blir fallet. 

Naturligtvis kan ingen tanke finnas därpå, att varje rad 
på A-korten skulle annat än i jämförelsevis sällsynta fall 
ifyllas eller att varje paradigms alla böjningsformer skulle för 
varje ort fullständigt beläggas. Man får givetvis i allmän- 
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het stanna vid resultat som ej äro uttömmande. Oftast be-
hövs blott ett ganska glest nät av belägg. När en belägg-
samling på ett kort, betraktat ensamt för sig, vid första ögon-
blicket synes ge en något oklar bild, såsom fallet är med det 
här reproducerade kortet flo(r) på Västmanland 3, kan en till 
ett vidsträcktare område, alltså till flera kort utsträckt jäm-
förelse bringa klarhet i högre grad, än först kunnat väntas. 
Men även om åtskilligt fattas i en fullt klar ock samman-
hängande bild, måste man naturligtvis ofta ändå låta vid 
resultatet bero för att gå vidare till vad som rör andra ord 
eller andra orter, där mera återstår att göra. Av kortet Väst-
manland 3 flo(r) synes, trots ofullständigheten, framgå det ord-
geografiska resultatet, att från Tuhundra härad endast ett 
maskulint ord flo är känt, under det att Snevringe ock Åkerbo 
härader synas visa blandning av flo ock flor, varvid flo alter-
nativt uppträder som femininum en gång i Snevringe härad. 
En gång i Åkerbo härad (i Odensvi) visar sig en alternativ 
biform Ng i best. sing., utan att det framgår, huruvida obest. 
form är att ansätta som flår eller möjligen flärn. Uppgifterna 
från Kolbäck ock Köping visa ej häller i ock för sig, huruvida 
där finns någon obest. sing.-form flo eller om man i stället har 
att göra med en obest. form Hon. Även andra uppgifter från 
Odensvi ock Kungs-Barkarö kunna, om de betraktas isolerade, 
lemna rum för någon ovisshet om grundformens lydelse. Dessa 
oklarheter, vilkas tillvaro ock större eller mindre betydelse för 
helhetsbilden av ordet bäst framgår genom den materialgenom-
gång, som arbetet med kortregistret i stort sett innebär, giva 
anledning till frågor på de speciella kompletteringslistor för 
Västmanland, som i sammanhang med detta arbete upprättas. 
Genom korrespondens eller vid besök i orten skaffas, så långt sig 
lämpligen göra låter, kompletterande upplysningar. Det är emel-
lertid på grund av talrika erfarenheter sannolikt, att ett eventuellt 
arbete på att så mycket som möjligt precisera uppgifterna 
skulle,, dess mera ju mer värklig grundlighet som inlades i 
arbetet, visa det illusoriska i vad som vid undersökningar 
rörande dialektala företeelsers utbredning stundom eftersträvas. 
Förhållandena äro ej alltid eller ens i regel sådana, att man 
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kan i den ena av två grannsocknar konstatera en undantagslös 
eller ens en fast förekomst av den ena alternativa formen med 
uteslutande av den andra, vilken senare härvid skulle utan 
vidare kunna lokaliseras till den andra socknen såsom ett där 
rådande karakteristikum. Ett närmare studium av variatio-
nerna på samma ort ock hos samma individ kan visserligen 
erbjuda ett mycket stort intresse, men kan omöjligen ut-
sträckas till mer än ett urval av de fall, där materialet visar 
oförklarade växlingar eller ofullständigheten I regel kunna 
ock böra sådana ojämnheter i materialet ej behandlas alltför 
minutiöst. 

Det arbete på ett nytt kortsystem för ordsamlingar, som 
under året igångsatts med understöd av lotterimedel, har i 
anslutning till de i det föregående närmare utvecklade förut-
sättningarna för arbetet ock i överensstämmelse med den i 
ansökan om lotterimedel framställda planen, som jämlikt före-
skrift i K. Maj:ts resolution den 26 mars 1926 skall lända till 
efterrättelse vid dessa medels användning, satts i gång för 
samlingar från Dalarne, Västmanland, Östergötland ock när-
liggande delar av Småland ock har, vad dessa landskapssam-
ringar beträffar, under året endast företagits för delar av äldre 
samlingar, som förelegat i sådan form, att de i alla händelser 
måst skrivas om. De i ansökan beräknade undersökningsar-
betena rörande Västergötland ock Ångermanland ha under året 
uteslutande bestått i andra arbeten än dylikt kortregisterarbete, 
enär det reducerade belopp, vartill de beviljade lotterimedlen 
uppgingo, ej medgav anställande av de personer, som skulle 
erfordrats för att för dessa två landskap jämväl bedriva arbete 
av detta slag. Vad som där gjorts har därför under året 
stannat vid materialinsamling i orterna på samma sätt som 
tidigare samt vid vissa mindre omfattande bearbetningar. Den 
i samma ansökan beräknade uppteckningen rörande folkliga 
arbetens dialektala tärminologi ock därmed förknippad tradi-
tion, utan begränsning till vissa landskap, har under året 
endast i ett fall av jämförelsevis ringa utsträckning, nämligen 
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iiskeundersökningar i östra Småland ock på Öland, utförts på 
kort i det nya registersystemet. 

Den omskrivning, som utförts, har i intet fall haft karak-
ter av blott omskrivning, utan i ett fall har den inneburit en 
genomgripande omarbetning, i alla övriga fall har den inne-
burit utredigering ock revision. Arbetet har så vitt möj-
ligt utförts av samma personer, som skrivit primäranteckningarna 
eller under deras oavbrutna medvärkan. Valet av de till 
utredigering företagna äldre samlingarna har givetvis i sär-
skilt hög grad bestämts av möjligheten att nu kunna i till-
räcklig utsträckning anlita dessa personer. Som ett syftemål 
har genomgående uppställts att ej blott få äldre ock yngre 
anteckningar utredigerade i ordentlig form på kort av hållbart, 
tjockt papper, uppställda i konsekvent alfabetisk följd, utan 
att på samma gång få dessa lexikaliska samlingar revide-
rade ock kompletterade, liksom de gramm atisk a redan tidigare 
reviderats ock kompletterats. Detta förberedes närmast därige-
nom att under utredigerandet av varje särskild samling alltid 
föres en kompletteringslista, vari antecknas allt, som synts 
ovisst, oklart eller ofullständigt, för att detta måtte kunna i 
största möjliga utsträckning ånyo genomgås i orterna. 

Hur utförandet av detta kortregisterarbete under året 
fortgått, framgår i detalj av vad nedan i detta kapitel nämnes 
om de särskilda medarbetarne. 

Utredigering ock renskrivning på ordlappar i sedesformat 
har under året inom arkivet endast företagits i ett par fall, gäl-
lande samlingar från andra landskap än dem, för vilka de ovan-
nämnda, med tryck försedda kort anskaffats. Dels har näm-
ligen fil. kand. R. Lilj efors på ordlappar utredigerat de av 
honom gjorda ordsamlingarna från Björkvik i Södermanland, 
dels har folkskolläraren T. Gärdström på Ormsö i Estland, 
som flera år arbetat både som biträde på arkivet ock som 
upptecknare bland svenskar i Estland, under inseende av 
rektor G. Danell, renskrivit på ordlappar delar av rektor D. 
Danells ordsamlingar från Estland. Båda dessa arbeten ha 
honorerats av statsanslaget under rubriken "tillfällig arbets-
j älp". 
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Ovan nämndes, att vid arbetet på det nya kortsystemet, 
upprättas kompletteringslistor för komplettering ock kontrolle-
ring av de genomgångna samlingarna. Dessa handskrivna listor 
avses att sedermera begagnas blott på den ort, samlingen avser. 
Vid sidan härav har arbetet på den förra året påbörjade serien 
av tryckta frågelistor över vissa ämnen fortsatts.1  Under 
året ha utarbetats ock publicerats följande listor: 3. Personerna 
i gården ock byn; 4. Himlavalvet ock väderleken; 5. Tid ock 
tidsindelning; 6. Brännvinsbränning; 7. Löv- ock mosstäkt; 
8. Gruvor; 9. Renlighet; 10. Tilltal ock hälsningar; 11. Handel 
ock livet på färdvägar. Till nummer 3-7, 9-11 ha skisserade 
koncept först uppsatts av dr Levander, nummer 8 har utarbetats 
av fil. mag. E. Holmkvist. Koncepten ha sedan genom-
gåtts dels av andra Undersökningens medarbetare i Uppsala, 
dels av intresserade inom andra institutioner ock föreningar, 
särskilt Nordiska Museet, Svenska Akademiens Ordboks re-
daktion, genom vars vänliga förmedling även intresserade inom 
olika landsmålsföreningar i Lund fått tillfälle att granska kon-
cepten, HyMn-Cavalliusstiftelsen i Lund, de två Instituten i 
Göteborg för Ortnamns- ock dialektforskning ock för Folk-
minnesforskning samt under slutet av året det då under 
bildning varande Institutet för nordisk etnologi i Åbo. Listan 
nr 8 har benäget granskats av disponenterna C. Sahlin ock 
H. Sundholm samt intendenten T. Althin. Efter det alla 
sålunda erhållna tillägg ock påpekanden förelegat, ha listorna 
genomgåtts av Geijer, som därvid underkastat dem en mer 
eller mindre ingripande omarbetning. 

Dessa frågelistor ha använts även av ovannämnda insti-
tutioner ock föreningar, av vilka flera övertagit mindre delar 
av upplagan ock därigenom minskat den tryckkostnad, som 
Uppsalaundersökningen haft att bestrida. Å andra sidan har 
denna Undersökning vid sidan av egna frågelistor använt 
den av docenten W. Liungman i Göteborg på uppdrag av 
därvarande institut för folkminnesfoiskning under år 1927 ut-
givna "frågeboken". Ytterligare två frågelistor, författade av 
enskilda, ha genom Undersökningen distribuerats bland dess 

Se Sv. landsra. 1926, s. 60 if. 
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medarbetare, nämligen fil. dr Hj. Idef orss' frågelista om in-
terjektioner samt fil. mag. E. Enäjärvis i "Folkminnen ock 
Folktankar" 1926 tryckta frågelista om dramatiska sånglekar. 
Vid utarbetandet av sistnämnda lista deltog Götlind. 

Den sedvanliga instruktionskursen har i maj 1927, då 
Geijer var av sjukdom hindrad, givits av Götlind ensam i 
anslutning till Geijers vid föregående tillfällen givna kurser. 
Denna kurs omfattade säx föreläsningar om ljudbeteckning, 
två övningstimmar, en demonstration av uppteckningssamlingar 
på landsmålsarkivet, en föreläsning om idrottslekar samt en 
dags exkursion till Nordiska museet ock Skansen, där före-
läsningar om uppteckning rörande allmogekultur ock folktro 
höllos av intendenterna N. E. Hammarstedt ock S. Erixon. 
Kursen besöktes av 24 deltagare. I maj 1927 höll dessutom 
docenten C. W. von Sydow från Lund i anslutning till vad 
vid föregående tillfällen skett sju föreläsningar om folkminnes-
forskning, som besöktes av 22 åhörare, till största delen samma 
personer som deltogo i nyssnämnda instruktionskurs. 

Rörande materialets vetenskapliga bearbetning må här så-
som ett genomgående förhållande nämnas, att på alla händer 
bearbetning i andra syften fått stå tillbaka för den gemen-
samma uppgift, som ligger i materialets ordnande, granskning 
ock utredigering på det nya kortsystemet samt i utarbetandet 
av de ganska arbetskrävande frågelistorna. Vad bearbetning 
av mera individuell art beträffar skall därför redogöras i andra 
avdelningen av detta kapitel. Likaså kommer där, vid redo-
görelsen för de särskilda medarbetarnes personliga arbeten, att 
nämnas under året publicerade arbeten. 

2. De särskilda medarbetarnes• arbeten. 
I kap. I ovan har redogjorts för de personer, som under 

året arbetat vid Undersökningens av svenska folkmål arkiv i 
Uppsala för arvode ur någon av dess kassor. Där har också 
redogjorts för de tider ock villkor, varunder detta skett. Här 
nedan skall redogöras för vari vars ock ens arbete inom ar- 
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kivet bestått, under det redogörelsen för det på resor utförda 
arbetet lämnas först i kap. IV. 

Arbetsfördelningen har så nära som möjligt anslutit 
sig till vad som förut, under inskränktare förhållanden, ägt rum. 
Ökningen av Undersökningens omfattning har emellertid på-
kallat en väsentligt ökad medvärkan från Götlinds sida vid 
Geijers befattning med ärenden, som gällt det helas förvaltning. 
För övrigt har en arbetsfördelning i fråga om vad som gällt 
enskildtt landskap eller motsvarande områden genomförts på 
så sätt, att Götlind omhänderhaft individuell handledning ock 
kontrollering av alla sådana stipendiater ock bygdemeddelare, 
som samlat upplysningar eller gjort undersökningar rörande 
Västergötland, samt dessutom vid behov handlagt motsvarande 
ärenden jämväl rörande andra landskap, särskilt sådana, som 
stå Västergötland nära; docenten N. Lindqvist har handlett 
ock kontrollerat upptecknare inom Östergötland ock norra Små-
land; fil. lic. H. Gustavson har utfört motsvarande arbeten 
beträffande Gotland; fil. mag. E. Holmkvist har mer ock 
mer handlagt ärenden rörande Västmanlands undersökning; 
dr L. Levander har liksom tidigare handlett ock kontrollerat 
bygdemeddelarne i Övre Dalarne, biblioteksamanuensen fil. lic. 
D. Strömbäck har under de tider av året, då han arbetat 
vid Undersökningen, biträtt Geijer vid handledning ock kon-
troll av stipendiater ock bygdemeddelare inom Hälsingland 
ock Härjedalen. För alla övriga orter har Geijer, delvis med 
biträde av Götlind, omedelbart handhaft motsvarande arbeten. 

Dessutom ha särskilt två av dem, som under året utan 
någon ekonomisk ersättning från Undersökningens sida be-
arbetat i dess arkiv ingående material, nämligen rektorn vid 
Fornby folkhögskola P. Envall ock adjunkten vid h. allmänna 
lä,rovärket i Umeå Seth Larsson, under de tider, då de vistats 
i Uppsala, vilket för Larssons del varit hela såväl höst- som 
vårterminen, synnerligen värksamt deltagit i handläggandet 
av ärenden, som rört varderas undersökningsområde, nämligen 
Envall när det gällt Dalarnes bärgslag, ock Larsson när det 
gällt Västerbotten ock södra delen av Lappland. 

Rörande de medarbetare, som för detta sitt arbete upp- 
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burit ersättning ur någon av Undersökningens kassor, såväl 
dem för vilka denna ersättning haft karakter av regelbundet 
arvode, som dem vilka blott uppburit mera tillfälliga arvoden 
eller understöd, är följande att nämna. 

Geijer har under året, liksom föregående år, tjänstgjort 
som föreståndare för Undersökningen ock för arkivet samt 
sekreterare i styrelsen ock i arbetsutskottet. Av speciellare 
arbeten har Geijer särskilt handhaft instruktion ock granskning 
i fråga om norrländska undersökare ock bygdemeddelare; 
i den mån det erfordrats, dessutom när det gällt undersökningar 
ock samlingar rörande andra orter. Den slutliga utformningen av 
de ovannämnda frågelistorna har till största delen skett genom 
Geijer. Publicerat har Geijer under året endast berättelsen 
om Undersökningens värksamhet 1925-1926, tryckt i Sv. 
landsm. 1926. Geijers arvode har helt ock hållet utgått av 
statsanslaget. 

Götlind har under hela året till följd av den ökade om-
fattningen av Undersökningens värksamhet varit mera än förr 
upptagen av praktiska göromål av alla slag. Han har före-
stått den dagliga expeditionen, fört jurnaler ock kassaböcker 
samt skött en växande andel av korrespondensen. Ovan har 
omtalats Götlinds andel i arbetet med handledning av utsände 
undersökare ock av i orterna bosatta meddelare. I det före-
gående har också nämnts, att han ensam givit årets allmänna 
instruktionskurs. Den huvudsakliga delen av den tid, han 
kunnat ägna åt någon personlig, vetenskaplig uppgift, har han 
under höstterminen ägnat åt avslutandet av sin i förra års-
berättelsen omtalade täxtsamling från Västergötland, som i 
december 1926 färdigtrycktes.1  I december 1926 återupptog 
Götlind arbetet på den dialektgeografiska beskrivningen över 
Västergötland ock fortsatte härmed under vårterminen 1927 i 
den ringa mån, som tid till detta arbete kunde frigöras från andra 
arkivets uppgifter. Härunder genomgicks i den förberedande 
bearbetning av excerptmaterialet, som Götlind avbröt 1925, 
konsonantläran från ock med vad som fattades i förbindelserna 
ns ock  nt till ock med en del t-förbindelser (t i ändelse, typen 

i Se Sv. landsm. 1926, s. 65. 
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taket, tagit, talat). En del äldre språkkartor kompletterades, 
ock några få nya tillkommo. För övrigt har Götlind fortsatt 
ett av honom sedan länge bedrivet arbete rörande folklekar. 
Såsom förarbete till en planerad större frågelista över detta 
ämne har han utarbetat en i maskinskrift i två upplagor dis-
tribuerad provisorisk frågelista över ämnet "idrottslekar". 
Publicerat har Götlind under året följande: "Vallhall och ätte-
stupa i västgötsk tradition" (tryckt i fästskriften till H. Ce-
lander), "Saga, sägen och folkliv i Västergötland" (=Väster-
götland B: 4) samt en del recensioner över hembygdslitteratur 
i "Tidskrift för hembygdsvård". — Utom sitt ovannämnda 
arvode ur statsanslaget har Götlind under året uppburit ett 
anslag å 1,100 kronor ur Västgöta Folkmålskommittes medel 
för sina arbeten rörande Västergötland. 

Levander har efter de förarbeten till den sedan länge pla-
nerade ordbok över dalmålet, vilka under förra året upptogo 
största delen av hans arbetstid i Undersökningens tjänst', nu 
börjat direkt arbeta på denna ordbok. Det första arbete, som 
härvid förestått, har varit att ånyo genomgå Levanders egna, 
stora ordbokssamlingar från Älvdalen, vilka såväl på grund 
av Älvdalsmålets ålderdomliga karakter som på grund av 
dessa samlingars egenskap att vara de innhållsrikaste ord-
bokssamlingar, som gjorts i Övre Dalarne, självfallet utgöra 
utgångspunkten för hela detta ordboksarbete. Levanders ord-
samlingar från Älvdalen, som börjades redan år 1904, ha 
under •  den långa tid, varunder de fortsatts, helt naturligt 
kommit att avspegla mänga växlande stadier i arbetets ut-
veckling, såväl i fråga om uppfattningen av ljudförhållanden 
ock andra förhållanden inom dialekten själv som i fråga om 
tillvägagångssättet. Det grammatiska arbete över dalmålet i 
dess helhet, som Levander under senare år utfört, har ej 
minst avsett att utgöra ett förarbete för den stora dalmåls-
ordboken därutinnan, att genom den generella genomarbet-
ningen av hela materialet ur språkgeografisk -grammatiska 
ock historiska synpunkter.  vunnits en överblick, som i hög 
grad underlättar utredigeringen av ordboksmanuskriptet. Den 

Se Sv. landsm. 1926, s. 67. 
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omarbetning, som nu för dalmålsordbokens skull måste göras, 
till att börja med i fråga om Levanders ordbokssamlingar 
från Älvdalen, har visat sig bli så ingripande, att den knappast 
kunde ske med mindre än en fullständig nyskrivning av de 
gamla ordlapparnas innehåll, detta redan därför att, de gamla, 
ofta alldeles fullskrivna lapparnas lilla format ej medgav in-
förande av de ändringar ock tillägg, som måste göras. Detta 
arbete måste också vad Älvdalen beträffar helt ock hållet 
utföras av Levander själv. Det första, som omredigerats på 
de nya korten av större format, blev också Levanders Älv-
dalssamlingar. Detta arbete, som börjades i september 1926, 
hade till den 1 juli 1927 fortskridit därhän, att innehållet på 
lapparna från a till sockläst införts på något över 10,000 kort. 
På s. k. kompletteringslistor, omfattande tillsammans 45 folio-
ark, hade införts de frågor av olika slag rörande de behand-
lade orden, vartill ur lexikaliska synpunkter anledning yppat 
sig under arbetets gång. Frågorna på dessa listor ha, i den 
utsträckning sig lämpligen göra låtit, skriftligen besvarats 
av folkskolläraren J. Back, som i många år varit Levanders 
medjälpare vid hans undersökningar rörande Älvdalen ock 
som för dessa frågors besvarande gjort nya undersökningar 
i orten. Därjämte ha utnyttjats de tillfällen, som under 
denna tid funnits, att genom förfrågningar hos i Uppsala 
sig uppehållande personer från Älvdalen få tillägg ock kor-
rigeringar införda i ordboksmaterialet. Men givetvis måste 
väsentliga delar av vad ordfrågelistorna innehålla ock hädan-
efter komma att innehålla erfordra nya efterforskningar i 
orten, utförda av Levander personligen. 

Förutom detta arbete, som under arbetsåret 1926-1927 
varit vad som huvudsakligen sysselsatt Levander, har han 
utarbetat de första koncepten till de ovan omtalade år 1927 
tryckta frågelistorna 3-7, 9-11, samt till de år 1928 tryckta 
frågelistorna 12, 13 ock 16, i sammanhang varmed han arbe-
tat på den i förra årsberättelsen omtalade bibliografien över 
skrifter behandlande särskilda sidor av svensk allmogekultur.1  

1  Se Sv. landsm. 1926, s. 60. 
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Slutligen har Levander under budgetåret varit sysselsatt 
med korrespondens med ortsmeddelare i Övre Dalarne, preli-
minär genomgång av inkomna svar på frågelistor, arbete på 
register till hans arbete Dalmålet, varav dock den största 
delen utförts av Nygård, samt korrekturläsning av P. Envalls 
arbete om Dalarnes bärgslagsmål. Om Levanders resa i Övre 
Dalarne se kap. IV. — Levanders arvode har på sätt, varför 
redogjorts dels i kap. I i det föregående, dels i den i slutet 
av denna berättelse intagna tablån över ekonomien, utgått 
dels ur lotterimedel, dels ur landstingsanslag. 

Ny gård har utarbetat register till hela första delen av 
Levanders "Dalmålet" samt till det parti av andra delen, som 
varit uppsatt. Registret kunde dock ej under året avslutas, 
enär otillräckligheten av de för tryckning disponibla medlen 
föranlett ett avbrott i tryckningen. Därefter har Nygård 
genomgått partiet a—fastna av de ovannämnda av Levander 
utarbetade ordbokskorten ock därvid på dessa kort eller, när 
så erfordrats, på nya kort tillagt ordformer, betydelser, fraser 
m. m. ur Leksandsmålet med ledning av egna samlingar rö-
rande detta mål, som är hans modersmål. — Nygårds arbete 
har helt ock hållet honorerats av lotterimedel. 

Lindqvist har börjat att på kort i det nya oktavformatet 
utredigera lexikaliskt, folkloristiskt ock kulturhistoriskt ma-
terial ur de ovannämnda av honom gjorda samlingarna från 
Vist ock angränsande socknar i Östergötland. Vid detta arbete 
har, liksom vid motsvarande arbete för andra landskap, an-
teckning gjorts om vad som skall kontrolleras ock komplet-
teras vid efterundersökning i orten. Härvid har först tagits 
det, som antecknats efter den förnämste sagesmannen i Vists 
socken, torparen Nils Gustaf Sundberg i Dunderhult under 
Bjärka-Säby gods, född 1849 i samma socken. Ur de efter 
Sundberg under åren 1913-1923 gjorda anteckningarna, som 
återfinnas på skilda ställen i åtta av Lindqvists ovannämnda, 
i arkivet deponerade anteckningsböcker, har till den 1 juli 
1927 utredigerats en del, som upptar omkring 7,000 kort med 
omkring 5,000 uppslagsord. Av dessa kort är det en jäm-
förelsevis stor procent som innehåller mycket utförliga anteck- 
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ningar. Emellertid har, som ovan nämnts, Lindqvist under 
året genom enskilda arbeten upptagits i mycket stor utsträck-
ning, i synnerhet av arbetet på avslutande av första delen av 
Bjärka-Säby ortnamn, Uppsala 1926 ("Bjärka-Säby i mono-
grafier"), samt annat vetenskapligt författarskap utanför hans 
arkivtjänstgöring. Den tid, han kunnat ägna åt arbetet på 
arkivet, har i motsvarande grad inskränkts. För att så mycket 
som möjligt motvärka denna försening ock tillika förbilliga 
arbetet har Lindqvist fått till medjälpare fru F. Beckman, 
vars vidsträckta kännedom om allmogeliv ock allmogespråk i 
Östergötland härvid kommit till nytta ock satt hänne i stånd 
att på en mängd punkter göra egna insatser i arbetet, dels 
genom att göra tillägg till Lindqvists betydelseförklaringar, 
dels genom att meddela ord, talesätt ock folkloristiska notiser 
från sin egen hembygd, Västerlösa i Vifolka härad i Öster-
götland. Arbetet har fördelats så, att Lindqvist alltid först 
genomgått • ock förtydligat de partier i hans stundom något 
svårlästa anteckningsböcker, som sedan lämnats till fru Beck-
man för att av hänne utskrivas på korten, ock därefter ha de 
av hänne utskrivna korten undan för undan vid första tillfälle 
av Lindqvist granskats, innan de satts in i kortsystemet. Andra 
partier i anteckningsböckerna ha, då anledning därtill före-
legat, av Lindqvist egenhändigt utskrivits på kort. Arbetet 
måste nödvändigtvis gå något långsamt, innan fru Beckman 
hunnit förvärva tillräcklig vana vid landsmålsalfabetet. Efter 
utgången av höstterminen, som även för fru Beckman till 
väsentlig del upptogs av annat arbete, nämligen den ovan i 
kap. III: 1 omtalade katalogiseringen, hade emellertid en god 
inarbetning ernåtts. Över huvud taget har samarbetet mellan 
Lindqvist ock fru Beckman ej blott sparat mycken tid, utan 
varit en nödvändig förutsättning för att arbetet alls kunnat 
under förhandenvarande omständigheter utföras. Lindqvist 
har vidare instruerat upptecknare, som utsänts till Östergötland 
ock Småland, samt granskat därifrån inkommande samlingar. Om 
Lindqvists resor se nedan s. 81 ock 87. — Såväl docenten Lind-
qvists som fru Beckmans arvoden ha helt ock hållet utgått ur 
lotterimedel. 
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Holmkvist har börjat utföra materialet från Västmanland 
på de nya korten. Därvid har allt, som förut fanns utfört på 
renskrivna ordlappar, tils vidare förbigåtts ock endast det 
medtagits, som antingen aldrig utskrivits i färdig form eller skri-
vits i sådan form, att man ej kunnat slå upp det i alfabetisk 
ordning. Vad som till den 1 juli 1927 införts i det nya sy-
stemet, bestod huvudsakligen i samlingar från mellersta delen 
av landskapet, motsvarande omfattningen av de kort, som 
betecknats som "Västmanland 2", nämligen Vagnsbro härad, 
Gamla Norbärgs bärgslag, Skinnskattebärgs, Linde, Ramsbärgs 
samt Nya Kopparbärgs härader, dels de kort, som betecknats 
som "Västmanland 3", nämligen Tuhundra, Snevringe, Åkerbo 
härader — dock med undantag för västligaste delen av Åkerbo 
härad, som förts till Västmanland 4. Dessa samlingar ha 
huvudsakligen sammanbragts under åren 1914-1927 av T. 
Ericsson ock E. Holmkvist samt rektor Sam Jansson, lekto-
rerna E. Brate ock A. Isaacsson. På korten Västmanland 2 
har dessutom av Holmkvist införts en samling från äldre tid 
härrörande orduppteckningar, nämligen R. Blumenbergs vid 
mitten av 1800-talet gjorda uppteckningar från Ramsbärg. 
Originalmanuskriptet härtill tillhör nu Örebro läns museum, 
varifrån det lånats till Landsmålsarkivet. Antalet av Holm-
kvist till den 1 juli 1927 utskrivna västmanländska kort upp-
gick till inemot 10,000. Även från Dalarne har Holmkvist 
under året infört en del ord i det nya kortregistret, nämligen 
dels E. Brates orduppteckningar från Norrbärke ock Söder-
bärke, dels sina egna uppteckningar av ord ock uttryck ur 
gruvarbetarnes språk från Falun ock Grängesbärg. Antalet 
av Holmkvist under året 1926-1927 utskrivna kort från Da-
larne uppgår till inemot 1,200. Vid allt detta arbete ha i 
enlighet med den allmänna planen anteckningar gjorts om vad 
som bör ånyo efterhöras i orten. Det synes vara god för-
hoppning om att sommaren 1928 hela det till införande på 
Västmanlandskorten för närvarande avsedda materialet skall 
vara infört. Härvid uteslutes, som ovan nämndes, åtminstone 
tilsvidare från detta arbete det material, som tidigare utförts 
på små ordlappar. 
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Nyssnämnda orduppteckningar från Falun ock Gränges-
bärg utgöra en del av ett särskilt undersökningsmaterial, som 
under året upplagts av Holmkvist. Han har nämligen börjat 
en undersökning rörande gruvarbetarnas yrkesspråk inom 
bärgslagen, för så vitt det innebär de ännu åtkomliga rästerna 
av en äldre, i samband med mera priniitiva brytningsmetoder 
stående tärminologi, med särskild hänsyn till tärmernas ock 
uttryckens geografiska utbredning. Undersökningen, som hu- 
vudsakligen koncentrerat sig på bärgslagsbygderna i Västman-
land, Dalarne, Uppland ock Värmland, tar emellertid jämväl 
hänsyn till andra svenska gruvdistrikt. Materialet till hela den 
sistnämnda undersökningen, som avsetts skola bearbetas av 
Holmkvist i en av honom planerad akademisk avhandling, har 
av Holmkvist införts på ett särskilt kortsystem. Även vid 
sistnämnda arbete har särskild frågelista för kontroll ock kom-
plettering förts.' Dessutom har Holmkvist utarbetat nr 8 (om 
gruvor) i Landsmålsarkivets serie av tryckta frågelistor. Om 
Holmkvists resor se kap. IV. — Holmkvists arvode har till större 
delen utgått ur lotterimedel, men därjämte till en mindre del 
ur Örebro läns landstings anslag, såsom framgår av tablån över 
ekonomien. För undersökningarna rörande gruvarbetarnas språk 
har han av Järnkontoret åtnjutit ett anslag å 500 kr. 

Fil. mag. Märta Nordin har under de tider, då hännes 
arbete honorerats av lotterimedel, dels varit sysselsatt med ovan 
under kap. III: 1 omtalade topografiska katalogisering ock 
andra arbeten inom arkivet, som föranletts av de med lotteri-
medel igångsatta arbetena, dels mera direkt deltagit i dessa 
undersökningar, i det hon först i Uppsala arbetat på genom-
gång ock utredigering av Torsten Ericssons samlingar från 
Gränna, vilka samlingar hon i orten fortsatt, på sätt i kap. 
IV skall nämnas. De av Nordin utredigerade småländska 
samlingarna ha omfattat omkring 250 kvartblad ock omkring 
1,000 ordbokskort. 

1 1 "Blad för Bergshandteringens vänner" 1927 har Holmkvist publi-
cerat en även som separat utgiven närmare redogörelse för detta arbete. 
I denna redogörelse meddelas utförliga prov ur hans materialsamlingar rö-
rande ifrågavarande till det folkliga gruvspråket hörande ords utbredning 
i mellersta Sveriges bärgslager. 
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3. Landskapsöversikt över materialets bearbetning. 
I nedanstående översikt tages hänsyn ej blott till den 

bearbetning, som skett genom Undersökningens av olika medel 
honorerade medarbetare ock som i föregående avdelning av 
detta kapitel omtalats i annat sammanhang, utan även till 
den bearbetning, som utförts av andra personer, vilka från 
Undersökningen ej för detta arbete uppburit något honorar, 
men bedrivit sitt arbete i mer eller mindre nära samvärkan 
med Uppsalaundersökningen ock i de allra flästa fall väsent-
ligen byggt på materialsamlingar, som tillhöra Undersökningen, 
men som för bearbetningens skull, när så av föreliggande 
omständigheter påkallats, fått användas på annan ort än i 
Undersökningens lokal. I några fall, då nära samvärkan med 
Undersökningen ägt rum, ha i denna berättelse, liksom i före-
gående, omtalats även bearbetning av fristående samlingar. 

Dalarne. Om dr L. Levanders arbete talas i det före-
gående s. 59 ff. 

Rektor P. Envall har fortsatt sitt arbete rörande bärgs-
lagsmålet i Dalarne, varav en avdelning nu börjat tryckas i 
Sv. landsm., som beräknas skola kunna snart framläggas som 
akademisk avhandling. 

Dalsland. Lektor G. Bergman har fortsatt sin bearbet-
ning av det dalsländska språkmaterialet ock i tidskriften 
"Hembygden" 1927 publicerat en uppsats ".Tendenser i mo-
dern dalsländska". 

Gotland. Lektor M. Klintberg har fortsatt genom-
gången ock utredigeringen av sina ördsamlingar från Lan 
rörande de monografiskt behandlade ämnena ordspråk, lik-
nelser ock tama djur. Däremot har arbetet på växtnamnen 
under året legat nere, sedan det framförts därhän, att partiet 
A—H föreligger färdigt i en definitiv redaktion ock partiet 
I—Ö i reviderat koncept. 

Fil. lic. Herbert G ustavson har under året utarbetat 
manuskript till partiet fack—god i den Säveska ordboken 

1 Jfr Sv. landsm. 1926, s. 67. 
5 Sv. landsm. 1927. 
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samt därvid för sin under utarbetning varande avhandling 
om "Språkskiljaktigheterna inom gotländskan" tillgodogjort sig 
det exempelmaterial, som för avhandlingens syfte kommer i 
fråga. 

Gästrikland. Fil. mag. E. Lindkvist har under året 
fullbordat en uppsats "Numerus- ock speciesflexionen hos 
maskulina subst. inom gästrikemålen", vilken inlemnats som 
licentiatavhandling i ämnet nordiska språk. För övrigt har 
Lindkvists arbete över hela substantivböjningen i landskapet 
fortsatts, varvid Torsten Ericssons reseanteckningar ock annat 
material excerperats. 

Härjedalen. Fil. d:r J. Reitan har i anslutning till 
sina undersökningsresor i landskapet arbetat på en avhandling 
om härjedalska dialekter, som huvudsakligen tar sikte på målet 
i Vemdalen. 

Folkskolläraren E. G-ran b erg har på grundval av sina 
undersökningar i Härjedalen utarbetat en uppsats om seder 
ock bruk vid frieri ock bröllop i Vemdalen ock Storsjö, publi-
cerad i "Jämten" 1926. 

Lappland. Förre läraren vid Skytteanska skolan i Tärna-
by 0. P. Pettersson har under året fullbordat del I av sina 
redan under våren 1926 påbörjade historiska undersökningar 
rörande bebyggelsen i Vilhelmina socken', omfattande 509 
sidor fol., samt påbörjat del II av samma arbete. 

Medelpad. Lektor A. Ve stlund har även detta år syss-
lat med bearbetning av dialektmaterial från olika socknar i 
Medelpad, vilket arbete avser en fortsättning av Vestlunds 
avhandling "Medelpads folkmål I" (Sv. landsm. 1923). För 
övrigt har Vestlund under året kompletterat ock utredigerat 
delar av sin stora ordsamling från Selånger. 

Norrbotten. Lektor Hulda Rutberg har under året 
börjat en utredigering ock komplettering av tidigare samlingar 
från Nederkalix. I "Norrbotten" 1926 har hon publicerat 

1  Se Sv. landsm. s. 1926, s. 68. 
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"Några gåtor och ordstäv från Nederkalix socken " i dialek-
tens språkform. 

Folkskolläraren A. Lundberg har under året fullbordat 
en uppsats "Bidrag till kännedom om folkmålet i Nederluleå 
socken", vilken inlämnats till Landsmålsarkivet. 

Uppland. Professor B. Hesselman har fortsatt sitt ar-
bete på Upplands-ordboken. 

Västerbotten. Lärovärksadjunkten, fil. lic. S. Larsson 
har fortsatt sitt arbete om substantivböjningen i västerbott-
niska mål. Han har under året utarbetat den dock först i 
slutet av 1927 publicerade översikten över folkmålen i Väster-
bottens län, som omnämnes ovan s. 31. Han har vidare under 
titeln "En västerbottnisk hembygdsforskare för 100 år sen' 
i Västerbottens läns Hembygdsförenings årsbok 1926 publicerat 
en biografi över komminister Per Stenberg, författare till en 
ordbok över den västerbottniska dialekten, som i koncept 
finnes i Vitterhets-Akademiens bibliotek, i renskrift i Svenska 
Akademiens Ordbokssamlingar i Lund. 

Västergötland. Om Götlinds bearbetning av det väst-
götska språk- ock folkminnesmaterialet se ovan s. 58 f. 

Västmanland. Om fil. mag. E. Holmkvists arbete se 
ovan s. 63 f. 

Om fil. mag. A. Thorfors' huvudsakligen till Västmanland 
ock närmaste grannbygder begränsade undersökning om slåtter 
ock skörd se nedan s. 70 f. 

Rektor Sam Jansson har i ock för översikt över målen 
i västra Västmanland genomgått materialet från Grythyttan, 
Hällefors, Hjulsjö ock Vikers socknar samt i sammanhang 
härmed renskrivit T. Ericssons uppteckningar från sistnämnda 
socken. Hans arbete har under höstterminen 1926 bestritts 
ur lotterimedel, under vårterminen 1927 ur andra medel. 

Östergötland. Om docenten N. Lindqvists arbete se 
ovan s. 61 f. 

Lektor F. Tyden har fortsatt sitt i förra årsberättelsen 



68 GELTER, UNDERSÖKNDTGEN AV SVENSKA FOLKMÅL 1926-1927 

omtalade arbete på register till de av honom, Ålander, Törn-
qvist m. fl. gjorda, väsentligen grammatisk-dialektgeografiska 
samlingarna.' 

Fil. lic. E. T örn qvist har fortsatt sitt arbete på utred-
ning av substantivens böjning i östgötamålen. 

Fil. lic. A. T. Åland er har fortsatt sitt arbete på utred-
ning av östgötamålens konsonantlära. 

4. Undersökningar rörande arbetens ock inventariers 
ordförråd samt därtill knuten tradition. 

I ansökan om lotterimedel uppgavs som ett av ändamålen 
— vid sidan av de till vissa landskap förlagda undersökningar, 
som omtalats i föregående avdelningar av detta kapitel ock 
som i nästa kapitel, vid framställningen av uppteckningsar-
betet i orterna, skola ytterligare omtalas — även det att utan 
begränsning till visst landskap insamla folkliga arbetens ock 
inventariers ordförråd samt därtill knuten tradition. Detta 
utgör ett led i det arbete på insamling av ordboksmaterial 
ock därmed sammanhängande folkloristiskt ock kulturhistoriskt 
material, som i det föregående omtalades såsom nu trädande 
mer ock mer i förgrunden. Även i de särskilda landskaps-
undersökningarna ingår givetvis som en väsentlig del, stundom 
den huvudsakliga delen, detta slags ordsamlings- ock tradi-
tionssamlingsarbete. Men härvidlag kunna ej geografiska be-
gränsningar till vissa landskap upprätthållas på samma sätt, 
som när antingen en dialektgeografisk-grammatisk genomgång 
landskapsvis företages eller de äldre källorna från det ena 
landskapet efter det andra genomgås för komplettering ock 
kontroll. Ej häller kan begränsningen till allmogen i sträng 
mening fullt upprätthållas, när det gäller utforskandet av 
arbetenas ock inventariernas ordförråd ock traditioner, utan då 
måste, såsom i lotteriansökan framhållits, jämväl städernas ock 
härrgårdarnas forna, traditionella, det lantliga folklivet nära-
stående uttryck ock förhållanden uppmärksammas, om än den 
lantliga allmogen alltjämt blir den huvudsakliga traditionskällan. 

Jfr Sv. landsm. 1926, s. 69 ock ovan s. 40 
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Då lotterimedlens belopp ej medgivit att — såsom me-
ningen annars varit — anställa en särskild vetenskapsman för 
att förestå hela denna sida av undersökningsarbetet, har det ej 
kunnat inta en sådan ställning som behövts, men har dock ej 
uppgivits. Det viktigaste, som för denna sak gjorts inom 
arkivet, har bestått i utarbetandet ock spridandet av de ovan-
nämnda tryckta frågelistorna, av vilka de flästa helt ock 
hållet egnats åt särskilda lantliga arbeten ock dithörande red-
skap. Andra frågelistor, såsom de vilka behandla "personerna 
i gården ock byn", "himlavalvet ock väderleken" o. s. v., gå. 
visserligen utanför vad som helt ock direkt faller inom en 
sådan ämneskrets, men sammanhänga dock närmare därmed, än 
vid första ögonkastet måhända kunde synas. Alla i fråge-
listorna behandlade ämnen, som ej direkt utgöras av arbeten 
eller inventarier, innebära nödvändiga förarbeten för nya fråge-
listor, som skola gå mera direkt in på nya arbetsämnen, sär-
skilt jordbruket. Överhuvud synas de frågelistor, som behandla. 
yttre ting, vara de lämpligaste att börja med. Frågor om 
uttryck för begreppen "vackert" ock "styggt", "kallt" ock 
"varmt", olika sätt att gå, hoppa o. s. v. synes det vara bäs1. 
att spara, tils frågelistorna om mera påtagliga ämnen först 
hunnit värka någon tid, Interjektionsfrågelistan, som ovan 
omtalats, har visat sig ge ett ganska gott utbyte, men knappt 
så rikhaltigt som önskligt varit, ock jämförelsevis mindre än 
det man med jälp av frågelistorna kunnat utröna om de lant-
liga arbetena ock om sådana förhållanden i allmogelivet, som 
stå arbetena nära. 

För frågelistornas besvarande ha i en särskild tryckt pro-
memoria närmare anvisningar lämnats. Listorna skola an-
vändas dels av utsända undersökare, dels av ett antal fasta 
eller tillfälliga korrespondenter i olika landsorter. Av dessa 
korrespondenter, som i många fall äro allmogemän eller all- 
mogekvinnor, ha de flästa uppsökts i sina hemorter av från ar- 
kivet utsända undersökare ock ha därvid fått handledning för sitt 
arbete. Några ha dessutom vid besök på arkivet i Uppsala haft 
tillfällen att i anslutning till genomgång av förut insända upp-
teckningar få anvisningar för eventuella omarbetningar samt 
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för fortsatta arbeten. I de flästa fall har besvarandet, enligt 
i promemorian given anvisning, skett på det sätt, att med 
ledning av frågelistan en sammanhängande beskrivning över 
frågelistans ämne gjorts; stundom har dock svaret begrän-
sat sig till vissa punkter i frågelistan, men även då skri-
vits i sammanhängande form på kvartblad, som från arkivet 
tillställts korrespondenterna. Att låta dessa själva utarbeta 
svaren på ordlappar har av flera skäl befunnits mindre lämp-
ligt. Det är i regel lättare att få tillfredställande svar i form 
av åtminstone i viss mån sammanhängande redogörelser med 
exempel, som visserligen ibland ge anledning till utvikning 
från ämnet, än i form av ordlappar, som var för sig fordra 
noggrann definition ock uppgift om böjning m. m., under det 
sammanhanget i en skildring till stor del underlättar denna 
del av arbetet ock onödiggör upprepningar. Om på ordlappar 
erhållna svar insättas på sina platser i den alfabetiska ordnings-
följden, förloras också varje möjlighet att efteråt återfinna 
sammanhanget i vad som svarats från en viss ort. Arkivet 
har därför hällre mottagit ett visserligen delvis ojämnt skild-
ringsmaterial från sina korrespondenter ock självt svarat för 
excerperingen på kort, som inom arkivet kan göras formellt 
konsekventare. Emellertid har denna excerpering ännu ej 
hunnit mer än till början, ock materialet väntar ännu på den 
närmare bearbetning, som behövs redan snart, medan möjlig-
het till komplettering finns, ock som bör göras under med-
värkan av särskild sakkunskap på kulturhistoriska ock folk-
loristiska områden. Vad som alltid omedelbart göres med 
svaren är dock en preliminär genomläsning, varpå i brev till 
den, som insänt svaret, sådana frågor ock anmärkningar fram-
ställas, vartill genomläsningen givit anledning, för så vitt detta 
ej lämpligen uppskjutes till besök i orten. 

En större specialundersökning rörande arbetsliv ock där-
med förbundet språkbruk ock tradition har under året på-
börjats, nämligen E. Holmkvists ovan omnämnda arbete 
rörande "Gruvspråket" med huvudvikten lagd på Bärgslagen, 
men med hänsyn tagen även till andra trakters gruvor. Där-
jämte har T ho rf ors' ovan omnämnda arbete rörande slåtter 
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ock skörd, som likaledes är huvudsakligen begränsat till Bärgs-
lagen ock i mindre grad än Holmkvists nyssnämnda arbete 
överskrider denna begränsning, under året fortsatts. 

Andra arbeten rörande arbetsliv, inventarier ock dithö-
rande ämnen ha huvudsakligen bestått blott i materialinsam-
ling i bygderna, som omtalas i kap. IV. 

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

honorerade, årsanställda medarbetare. 
Geijer har under året utfört två resor. Den första resan 

anträddes den 29/7  ock avslutades den 23/8, men avbröts av 
semestertider vid flera tillfällen, som omnämnts i kap. I. Denna 
resa ställdes till Göteborg, Orust, Falun ock Jämtland ock 
gällde dels konferenser med enskilda personer ock funktio-
närer inom föreningar, som ha sitt hemvist på nämnda orter, 
samt besök i deras samlingar, dels också, vad Jämtland beträf-
far, instruktion åt bygdeupptecknare samt i någon mån egna 
uppteckningar. De sistnämnda avsågo särskilt att i tillämpning 
prova de nya frågelistorna inom områden, som förut voro förhål-
landevis väl kända. Den andra resan, som anträddes den 2Vio ock 
avslutades den 26/„ ock som likaledes avbröts av flera se-
mesterperioder, på sätt nämnts i kap. I, ställdes till Stockholm, 
Göteborg, Lund, Köpenhamn ock Linköping ock avsåg huvud-
sakligen konferenser med dialekt-, ortnamns- ock folkminnes-
forskare samt besök i samlingar. Den del av resan, som 
utsträcktes till Köpenhamn, föll helt ock hållet inom semestertid. 
Vid andra tillfällen har Geijer, på sätt nämnts i kap. I, under 
tjänstgöringstiderna i Uppsala gjort resor till Stockholm i 
Undersökningens ärenden. 

Götlin d har under året utfört två resor till sitt huvud-
sakliga undersökningsområde, Västergötland. Den första resan 
räckte mellan den n/8  ock 13/8  1926 ock gällde i första hand 
uppteckning av folkmusik i Tuns s:n, varvid Götlind biträddes 
av musikdirektör I. Wideen i Skara ock folkskollärare M. 
Carlberg från Degerfors. 1 mindre utsträckning företogos 
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uppteckningar av annat folkloristiskt material i Tim ock 
Karaby. Dessutom gjordes smärre språkliga kompletteringar 
därstädes. Den andra resan, som anträddes den 12/1  ock av-
slutades den 12/2, men — på sätt i kap. I omnämnts -- avbröts 
av en kortare semestertid, gällde dels instruktion åt bygdemed-
delare eller konferenser med samlare, som arbeta med väst-
götska undersökningar, dels egna uppteckningar i Göteve, 
Fristad ock Seglora, dels studier i de samlingar, som senast 
inkommit till Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs 
högskola. I april 1927 gjorde Götlind två smärre uppteck-
ningsresor, en till Vårdinge i Södermanland ock en till Öster-
våla i Uppland. Götlinds resor till Stockholm ha omnämnts 
i kap. I. De uppteckningar, G-ötlind under ovannämnda resor 
bedrivit, ha mera gällt folkloristiska än språkliga ämnen, lik-
som förhållandet varit under närmast föregående år, sedan 
materialsamlingen för den grammatisk-dialektgeografiska över-
sikten över Västergötland hunnit därhän, att vad som återstår 
att göra härutinnan mäst kommer an på med bearbetningen 
förbundna, smärre kompletteringar. 

2. Resor ock samlingsarbeten utförda av andra. 
Till efterföljande redogörelse, som i likhet med vad för-

hållandet varit i föregående årsberättelser, huvudsakligen be-
står i en landskapsvis i alfabetisk ordning uppställd uppräkning 
av vad dels utsända undersökare, dels i orterna bosatta per-
soner under året utfört, må förutskickas den allmänna anmät k-
ningen, att uppräkningen företer åtskillig ojämnhet, såväl i 
fråga om upptagandet eller förbigåendet av mindre resor som 
särskilt i fråga om bygdemeddelare. Kretsen av bygdemed-
delare har under året börjat utvidgas, särskilt i ock med de 
undersökningar, som igångsatts med stöd av lotterimedlen. 
Denna utvidgning, som emellertid måst föregås av ock även 
fortsättningsvis ställas i ett visst beroende av inom arkivet 
bedrivna, i det föregående kapitlet närmare beskrivna arbeten 
på genomgång av såväl äldre som nyinkommande material, 
har dock under året ej hunnit bli mer än en början. Att i 
denna berättelse upptaga nytillkommande bygdemeddelare med 
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samma utförlighet, som i tidigare årsberättelser egnats åt 
bygdemeddelare, ehuru även då med åtskillig ojämnhet, skulle 
leda för långt. Å andra sidan har under det nuvarande över-
gångsförhållandet någon likformig reducering av vad tidigare 
nämnts, ej företagits, ehuru härav följt en ganska märkbar 
disproportion på flera ställen, särskilt vid uppgifterna från 
Västergötland, som gå mera i detalj än uppgifterna från andra 
landskap. 

Genom utvidgning av bygdemeddelarnas krets har sär-
skilt avsetts att få en väsentlig del av det arbete utförd, som 
frågelistornas besvarande kommer att kräva. Genom var ock 
en av de utsända undersökarna kan man i de flästa fall knap-
past vänta att få mer än ett fåtal listor besvarade under den 
tid, som vanligen egnas åt en sommarresa, i synnerhet som 
resorna i regel egnas jämväl åt andra undersökningsarbeten, 
ock när de egnas åt besvarande av frågelistorna, stundom 
åsyfta ett mera individuellt ock då ofta mera tidskrävande 
arbete med ämnet för någon särskild lista. Av bygdemedde-
larne kan ej ett så likformigt arbete krävas, som man dock 
i stort sett kan kräva av de utsända undersökarne. I gengäld 
kunna bygdemeddelare, som förfoga över mera tid ock bättre 
tillfällen att efter hand komplettera sina meddelanden, lämna 
en mängd såväl. sak- som ordupplysningar, vilka en utsänd 
upptecknare ej så lätt skulle kunnat få fram ock få tillfälle 
att pröva ock överväga, även om hans resa ej varit av det 
hastigaste slaget. Ett personligt samarbete med dem, som tidi-
digare eller samtidigt arbeta inom samma geografiska eller 
sakliga område, är emellertid av ej mindre vikt, när det gäller 
bygdemeddelarne, än när det gäller de utsända upptecknarne, 
ock detta ej blott i ock för en första instruktion, utan även 
framgent upprepade gånger i ock för jälp ock kontroll vid 
arbetets fortsättning. De utsända undersökarnes resor, ovan-
nämnda resor av Undersökningens fasta medarbetare inbe-
gripna, läggas därför, när tillfälle gives, så, att därunder be-
sök göras hos bygdemeddelare ock ävenså hos yngre utsända 
upptecknare. För övrigt äger detta samarbete rum dels i 
form av korrespondens, som kan få karakter ELY ingående 
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skriftliga granskningar av insända meddelanden, dels vid be-
sök, som en del bygdemeddelare stundom göra i Uppsala. 
Vad som härvid eftersträvas, är särskilt att söka bibringa 
upptecknarne en klarare uppfattning av nödvändigheten att 
öva kritisk urskiljning vid samlandet av primäruppgifterna 
samt att härmed förena 'trohet mot sagesmännens egen fram-
ställning, detta ej blott när uppteckningen avser att vara 
ordagrann, utan även när sagesmännens utsagor återges i 
förkortat referat på riksspråk med blott enskilda ord ock ut-
tryck bibehållna i dialektens form. Man kan stundom till en 
början hos intresserade ock kunniga personer i bygderna möta 
brister härutinnan ock därjämte en stilistisk valhänthet, som 
gör första intrycket föga hoppingivande. Det gives dock 
exempel på att sådana brister kunnat bortarbetas eller redu-
ceras därhän, att de ej hindrat utvecklingen till ett mycket 
värdefullt medarbetarskap, fastän detta naturligtvis ej alla 
gånger lyckas. Ej ens en inrotad benägenhet för en mer 
eller mindre modern jargong får, där goda förutsättningar 
annars finnas hos samma person — vilket visserligen synes 
vara mindre vanligt — alltid avskräcka. 

Vad beträffar bygdemeddelarnes återgivande av dialekt-
formerna, måste man naturligtvis nöja sig med en mycket 
grov ock mer eller mindre individuell beteckning, som under 
ovan berörda samarbete utvecklas till den grad av noggrann-
het ock konsekvens, som omständigheterna i det särskilda 
fallet medgiva. I gynnsamma fall har på ganska kort tid 
uppnåtts en tillfredsställande förmåga att uppteckna hemortens 
dialekt med landsmålsalfabetet; i andra fall ha fleråriga, ihär-
diga bemödanden i dylik riktning ej lönat mödan. I regel 
måste man stanna vid ett grovt beteckningssystem, vars ut-
formning dock ej blir definitivt färdig i första taget. Så vitt 
möjligt äger denna utformning rum under upprepade samråd 
vid olika tillfällen med närmast ifrågakommande fonetiska 
dialektupptecknare inom samma eller närliggande dialektom-
råde, varvid anteckningar rörande vad som kan vara anmärk-
ningsvärt göras. För de lexikaliska ändamålen ock för täxt- 

• 
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uppteckning kan denna grova beteckning bli tillfyllest ock 
ofta lämpligare än beteckning med landsmålalfabet. 

Åt alla bygdemeddelare egnas naturligtvis ej så mycket 
arbete, men överhuvud taget har det synts bäst att lägga 
huvudvikten vid de bygdemeddelare, av vilka ett grundligare 
arbete kunnat förväntas. Följaktligen måste också spridandet 
av frågelistorna börja blott småningom. Den växlande ock 
otillräckliga tillgången till vetenskapliga arbetskrafter i för-
ening med de högst växlande förhållandena Ock ojämna för-
arbetena i vårt land ha uteslutit, att vi skulle kunna från 
början lägga an på en sådan regelbundenhet, som då man 
från redaktionen av "Glossaire des patois de la Suisse ro-
mande" den första ock fämtonde i varje månad till en över 
hela undersökningsområdet fördelad stab av ortsmeddelare 
utsänt en ock samma tryckta frågelista, varpå svaren punkt-
ligt ingått efter två veckor, då nästa lista utsänts.1  De två 
första numren av Landsmålsarkivets frågelistor utkommo i 
tryck först vid mitten av sommaren 1926 ock nr 3-11 i maj 
1927, då arbetet att åstadkomma ock inarbeta en stab av 
lämpliga ortsmeddelare för detta ändamål ännu blott be-
fann sig i sin första begynnelse. Före utgången av budget-
året, 30/6  1927, hade ännu endast inkommit en liten del av de 
väntade svaren på dessa frågelistor, nämligen 58, under det 
huvudparten inkommit först efter nämnda datum. Av de 58 
svar, som ingått till 30/6  1927, komma 18 svar på frågelistan 
nr 1, 28 svar på nr 2, 1 svar på nr 5, 1 svar på nr 6, 1 svar 
på nr 7, 1 svar på nr 8, 9 svar på nr 9, 2 svar på nr 10, 
2 svar på nr 11. Under det nu pågående arbetsåret 1927 
—1928 har en större tillströmning av svar inträtt, ock denna 
befinner sig i ständig ökning, allteftersom nya meddelare 
hinna förvärvas ock inarbetas. Den ordning, vari listorna 
utsändes, är ej alltid densamma som nummerordningen. Sva-
ren ha i regel formen av sammanhängande redogörelser. 
Som ett prov på dessa svar tryckes i detta häfte Levi Jo-
hanssons med ledning av frågelistan nr 9 nedskrivna skildring 
om "Renlighet" från Frostviken i Jämtland. De flästa svaren 

Jfr Sv. landsm. 1926, s. 61. 
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äro emellertid mindre utförliga ock mindre självständiga i 
förhållande till frågelistan, ehuru flera finnas som äro mera 
ingående ock mera utarbetade än denna. Över huvud taget 
äro ämnena för var ock en av dessa frågelistor mera omfat-
tande än ämnena för var särskild frågelista i den ovannämnda 
fransk-schweiziska serien. 

Utom dessa Landsmålsarkivets egna, tryckta frågelistor 
ha, som ovan nämnts, två andra tryckta frågelistor, nämligen 
fil. dr Hj. Ideforss' frågelista om interjektioner samt docenten 
W. Liungmans "Frågebok" spritts genom landsmålsarkivet till 
ortsmeddelare, som till arkivet insänt svar. Härtill kommer 
ett stort antal maskinskrivna ock handskrivna frågelistor, sär-
skilt de vid arbetet på ordbokskorten gjorda, ovan omtalade 
"kompletteringslistorna", som utsänts till meddelare i lands-
orterna ock i regel mycket snart besvarats. 

Landskapsvis framställda, te sig resor ock i orterna be-
drivna undersökningar på följande sätt. 

Dalarne. Amanuensen 0. Bannb ers har tillsammans 
med Levander i juni 1927 gjort resor i Övre Dalarne, var-
vid särskilt byggnadstärminologien. undersöktes. B. har från 
arkivet ej härför åtnjutit något anslag. Jfr under Levander. 

Fröken Karin Hessling har under sommaren 1926 be-
drivit undersökningar i Hedemora landsförsamling samt i juni 
1927 fortsatt dessa undersökningar ock utsträckt dem till flera 
orter i Dalarnes bärgslag. Hon har honorerats av lotteri- ock 
landstingsmedel. 

Rektor Sam Jansson har i ock för jämförelser, som 
hans ovan i kap. III: 3 ock nedan i detta kapitel omtalade 
västmanländska undersökning påkallat, i juni 1927 gjort en 
resa till de socknar i Dalarne, vilkas mål närmast haft bety-
delse för hans undersökning, nämligen socknarna Grangärde, 
Nås ock Dala-Järna. 

Fil. dr L. Levander företog under tiden 1/6-25/6  1927 
tillsammans med amanuensen 0. Bannb ers en upptecknings-
resa i Övre Dalarne (Al, Ore, Rättvik, Orsa, Våmhus, Mora, 
Venjan, Lima, Transtrand ock Äppelbo), varvid dels upp- 
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teckningar gjordes, särskilt av byggnads-, korgmakeri- ock 
laggkärlstärminologi, dels nya korrespondenter för besvarande 
av frågelistor anskaffades ock äldre sådana ytterligare instrue-
rades. Resan har honorerats av lotterimedel. 

Fil. kand. A. Ny gård har sommaren 1926 samt vintern 
1926-1927 fortsatt sin ordsamling från Leksand, där han 
även upptecknat ort- ock personnamn. Han har honorerats 
ur Kopparbärgs läns landstings anslag. 

Rektor P. Envall har fortsatt att på flera orter i Dalar-
nes bärgslag komplettera materialet till sin undersökning rö-
rande folkmålen i denna bygd, men har under året ej uppburit 
anslag för resor. 

Fil. mag. E. Holmkvist har i sammanhang med sin 
ovannämnda undersökning av gruvarbetarnes språk gjort sam-
lingar i Falun ock Grängesbärg. Resorna honorerades av 
lotterimedel samt understöddes även av vederbörande gruv-
förvaltningar, på sätt ovan nämnts. 

Dalsland. Lektor Gösta Bergman har i juli 1926 under 
omkring två veckor gjort uppteckningar i Ör, Gunnarsnäs ock 
Torrskogs socknar. Hans resa bekostades av statsmedel. 

Fil. stud. L. Madsen har gjort uppteckningar av folk-
minnen från Bolstad, Brålanda, Ed BO. fl. socknar. Han har ho-
norerats med lotterimedel i samband med sitt västgötaarbete. 

Gotland. Fil. lic. H. G ustavson har under sommaren 
1926 under omkring två veckor gjort resor dels till Fårö, där 
Säves material kontrollerades för den Gotländska ordboken 
ock primäruppteckningar gjordes, dels till Gothem, Kräklingbo 
ock bye socknar för den topografiska översikten. Resan be-
kostades av Sällskapet för Gotländsk forskning. 

Gästrikland. Fil. mag. P. E. T. Lindkvist företog under 
tiden 5/7-31/7  1926 en undersökningsresa i ett tiotal socknar 
(trakten Järbo—Ockelbo—Hamrånge—Hille) med uppmärksam-
heten särskilt riktad på substantivböjningen. Hans resa hono-
rerades av statsmedel. 

Hälsingland. Folkskolläraren W. Backman, Bjuråker, har 
efter vid besök i Uppsala ock Stockholm erhållna instruktioner 
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dels utarbetat en mindre ordsamling, dels gjort folkloristiska 
uppteckningar, som för statsmedel inlösts till arkivet. 

Fil. mag. Ingeborg Nordin har under sommaren 1926 
gjort uppteckningar av folktro ock sed, huvudsakligen från 
Skogs socken, varifrån hon även hopbragt en ordsamling ock 
ifyllt en typordlista. Hon har härför åtnjutit anslag av lands-
tingsmedel. 

Fil. lic. Dag Strömbäck har under vintern 1926-27 i 
Alfta ock Ovanåker socknar fortsatt arbetet på sina ord-
samlingar. 

Härjedalen. Folkskolläraren E. Granberg har under tiden 
21/6-25/7  1926 genomrest Vemdalen, Storsjö ock Hede socknar 
i Härjedalen ock där upptecknat folktro ock sed. Hans sam-
lingar från denna resa ha i renskrivet skick överlämnats till 
arkivet. Han har honorerats ur Jämtlands läns landstings 
anslag ock ur statsmedel. 

Fru Ella Granberg har åtföljt sin man på ovannämnda 
resor ock gjort självständiga uppteckningar från Vemdalen ock 
Storsjö, vilka honorerats med statsmedel. 

Fil. dr R Jirlow har under tiden 2/7_14/8 1926 gjort 
undersökningar i Älvros ock Ytterliogdal i ock för monogra-
fier rörande vissa folkliga arbeten. Tillika har han arbetat 
på komplettering av Åsanders samlingar från samma orter. 
Hans arbete har honorerats ur Åsanderska gåvomedlen ock 
ur Jämtlands läns landstingsmedel. 

Fil. dr J. Reitan har i juli ock augusti månader under 
5 veckor gjort fonetiska ock lexikografiska undersökningar i 
Vemdalen, Hede ock Tännäs, vilka honorerats av Jämtlands 
läns landstings anslag för 1927. 

Jämtland. Om Geijers resa till Jämtland se ovan un-
der IV: 1. 

Folkskolläraren E. Granberg har gjort uppteckningar 
rörande folkliv ock folktro i Offerdal, Rödön, Aspås m. fl. 
socknar i Jämtland. Hans arbete har honorerats av stats-
medel. 

Fru Ella Granberg har gjort uppteckningar av folklo- 
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ristiskt innehåll i Offerdal ock Rödön samt ävenledes hono-
rerats av statsmedel. 

Folkskolläraren Levi Johansson har under sommaren 
1926 påbörjat omfattande samlingar till en ordbok över lid-
målet i Frostviken samt i sammanhang därmed upptecknat 
folktro ock sed. Härför har han åtnjutit anslag av stats-
medel. 

Fil. stud. A. Moden har under juli ock augusti gjort 
språkliga ock folkloristiska undersökningar i Revsund, för vilka 
han honorerats ur statsmedel. 

Fil. mag. Sv en Svenson har under sommaren 1926 
kompletterat en äldre typordlista för Bodsjö samt gjort smärre 
undersökningar i Rätan. Han har ej härför åtnjutit något 
honorar. 

Lappland. Fil. lic. Seth Larsson har i Malå ock Sor-
sele upptecknat ord ock ortnamn, varvid han konstaterat, att 
i Malå i stort sett talas Skelleftemål, 'medan i Sorsele dia-
lekten är densamma som i nedre delar av Umeälvens dalgång. 
Han har åtnjutit anslag dels av Västerbottens hembygdsföre-
ning, dels ur statsmedel. 

Fru M. Nenman har gjort en ordsamling från Lycksele, 
vilken inlösts med statsmedel. 

Folkskolläraren 0. P. Pettersson har fortsatt sina språk-
liga, folkloristiska, kultur- ock bygdehistoriska undersökningar 
i Vilhelmina sqcken. Han har härför under året haft anslag 
från stiftelsen Lars Hiertas minne samt från Vitterhetsakademien. 

Medelpad. Fil. stud. V. Jansson har gjort uppteckningar 
av ord samt skrock ock sägner i Timrå ock Tynderö socknar. 
Hans samlingar ha inlösts med Västernorrlands läns lands-
tingsanslag. 

Lektor A. Vestlund har fortsatt sin stora ordsamling i 
Selånger, men härför under året icke uppburit något under-
stöd, samt gjort smärre kompletteringar på andra orter i 
landskapet. 

Norrbotten. Fil. stud. E. Brännström har under juli 
månad 1926 gjort uppteckningar i Nederluleå kustbygd, sär- 
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skilt med hänsyn till formläran. Under ett kortare besök i 
Råneå har han reviderat sina orduppteckningar därifrån. Han 
har honorerats av statsanslaget. 

Docenten T. Bucht har hela sommaren 1926 fortsatt' sin 
i förra årsberättelsen' omtalade undersökning, varunder han i 
sammanhang med -för Ortnamnskommittens räkning utförda 
ortnamnsundersökningar även gjort dialektundersökningar ock 
instruerat yngre dialektupptecknare, nämligen fröken Gerd 
Enequist ock fil. stud. 0.. Högberg. För instruktionsresan 
har han honorerats ur Undersökningens statsmedel, för övriga 
undersökningar av Ortnamnskommittén. 

Fil. stud. Gerd Enequist har omkr. 3 veckor i juni 1926 
fortsatt sina undersökningar rörande målet i Edefors s:n (Övre 
Svartlå, Harads ock Strömbacka), där hon dels gjort monogra-
fiska uppteckningar, dels studerat ljudläran, särskilt betonings-
förhållanden. Hon har dessutom gjort en resa till Neder-
Luleå. Hännes arbete har understötts med statsmedel. 

Fil. stud. 0. Högberg har sommaren 1926 gjort uppre-
pade resor till Råneå ock Lule skärgård i syfte att fullfölja 
sin undersökning rörande fisket ock dess dialektala tärmino-
logi, särskilt notfisket. Vidare har han gjort smärre anteck-
ningar om insjö- ock flodfiske i Nederluleå ock Råneå socknar. 
Han har honorerats ur statsmedel. 

Folkskolläraren A. Lundberg har 1926 dels fortsatt 
sina anteckningar om Luleå-målet (Avans by), dels gjort an-
teckningar om Pitemål. Vidare har han giolt monografiska 
anteckningar rörande tegeltillvärkning, linodling, gärdesgårdar 
m. m. Hans på grundval därav författade manuskript ha in-
lösts med statsmedel. 

Fil. mag. M. Mör t b erg har under tiden 25/7-2/5  1926 
i Torne-dalen gjort uppteckningar rörande kreatursskötsel, 
skörd ock tröskning samt julseder. Han har honorerats ur 
statsmedel. 

Lektor H. Rutberg har fortsatt sin ordsamling i Neder-
Kalix, samtidigt som hon arbetat på ortnamnsundersökningar 
för Ortnamnskommittens räkning. 

1 Sv. landsm. 1926, s. 74. 
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Närke. Fil. kand. G. Olsson har sommaren 1926 upp-
tecknat folkminnen i Hardemo, Lerbäcks m. fl. socknar i Närke. 
Han har honorerats av statsmedel. 

Fil. stud. S. T h o rnell har sommaren 1926 upptecknat folk-
minnen i Närkes-Kil, Axbärg ock Glanshammars socknar. Han 
har vidare besvarat av doc. Neuman ock mag. E. Holmkvist utar-
betade speciella frågelistor samt Landsmålsarkivets frågelista nr 1. 
Hans arbete har honorerats dels av stats-, dels av lotterimedel. 

Småland. Fil. dr A. Forsström har besvarat Lands-
målsarkivets frågelistor nr 1 ock 2 för Hakarps socken ock 
har härför ersatts ur lotterimedel. 

Frihärre E. Kruus e har under året fortsatt den förra 
sommaren påbörjade undersökningen av språket i Adelöv ock 
Gränna samt i Skärstad ock Ölmestad. Han har dels besvarat 
en av fil. lic. E. Törnqvist uppgjord frågelista rörande sub-
stantiv, dels upptecknat ord ock gjort fonetiska iakttagelser. 
Hans arbete har honorerats av medel, som av den Små-
ländska landsmålsföreningen i Lund ställts till Landsmålsar-
kivets i Uppsala disposition i utbyte mot att undersökningar, 
som av sistnämnda förening bedrivits i Kronobärgs län, under-
stötts av Landsmålsarkivets i Uppsala medel. 

Fil. mag. K. Larm har i augusti 1926 upptecknat dia-
lektmaterial, folkminnen ock ortnamn i Tryserum ock Ukna 
socknar i sammanhang med undersökningar i Gryt i Östergöt-
land, samt ifyllt arkivets frågelista nr 2 (tröskning) för Ukna. 
Hans arbete har honorerats med statsmedel. 

Docenten N. Lindqvist har sommaren 1926 i N. Sol-
bärga handlett N. Sundberg vid hans nedannämnda arbete. 

Fil. mag. I. Mo deer har under sommaren 1926 utfört 
undersökningar rörande fiske, båtbyggeri m. m. i Stranda ock 
Tunaläns härader i Småland samt på norra Öland. Han har 
dessutom i samband med utskrivning av sina uppteckningar 
företagit smärre utfärder i sin hembygd, Mönsterås-trakten, 
under vintern 1926-27. Hans resor ha honorerats av stats-
medel, lotterimedel ock ur Kalmar läns norra landstings an-
slag. Dessutom har han åtnjutit anslag från Nordiska Museet 
ock Strandaortens hembygdsförening. 
6 Sv. landsm. 1927 
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Fil. mag. Märta Nordin har i juni 1927 börjat en un-
dersökning i Gränna-trakten ock å Visingsö ock härunder dels 
gått igenom T. Ericssons primäranteckningar från denna trakt, 
dels för Visingsö besvarat Götlinds kompletterande frågelista 
för västgötamålen. Fröken Nordin har även gjort uppteck-
ningar av ortnamn, visor, lekar m. m. 

Fil. stud. N. Sundb erg har under ej fullt två månader 
under sommaren 1926 i Norra Solbärga socken dels samlat 
material till en monografi över slagtröskning, dels gjort en 
mindre ordsamling därifrån. Hans arbete har honorerats av 
lotterimedel samt ur Jönköpings läns landstings anslag. 

Södermanland. Fil. Kand. R. Liljefors har under något 
mer än två månader sommaren 1926 gjort uppteckningar, hu-
vudsakligen av dialektmaterial i Björkviks socken, där han 
även besvarat Landsmålsarkivets frågelista nr 1 om mjölkhus-
hållning samt en av doc. Neuman utarbetad ordfrågelista. 
Han har honorerats med statsmedel. 

Uppland. Folkskolläraren J. Westin har i sin hemtrakt, 
Möja socken, upptecknat ord, sägen ock sed, med särskild 
uppmärksamhet ägnad åt skärgårdsfiskets tärminologi i ock för 
en av honom utarbetad uppsats om lyntfiske. Dessutom har 
han för nämnda socken besvarat Landsmålsarkivets frågelista 
nr 1. Hans arbete har honorerats av statsmedel. 

Fil. mag. E. Holmkvist har i sammanhang med sin ovan-
nämnda undersökning om gruvarbetarnes språk gjort två resor 
till Dannemora. Dessa resor honorerades av statsanslaget. 

Värmland. Fil. mag. E. Holmkvist har i sammanhang 
med sina övriga undersökningar rörande gruvspråket i Bärgs-
lagen även i Pärsbärg gjort undersökningar för detta ändamål. 

Lärarinnan fröken Mathilda Olson har i Eda med 
närliggande socknar gjort uppteckningar rörande folkdiktning 
ock sed. 

Västerbotten. Fil. lic. Seth Larsson har fortsatt sin 
förra arbetsåret-  började topografiska undersökning av målen 
i norra Västerbotten ock därvid under två ock en halv månad 
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(med avbrott för den ovannämnda Lapplandsundersökningen) 
besökt Norsjö ock Lövånger samt dessutom Nysätra. Under janu-
ari månad 1927 har Larsson gjort undersökningar i Sävar. Han 
har utom fortsatt materialsamling rörande substantivböjningen 
jämväl upptecknat ord, ortnamn, ortbonamn, person ock djur-
namn samt besvarat Landsmålsarkivets frågelista nr 1 (om mjölk-
hushållning) för Sävar. Hans arbeten ha honorerats av statsmedel. 

Fil. kand. P. Sund elin har under sommaren 1926 gjort 
uppteckningar i sin hemtrakt, Hörn efors socken, delvis i an-
slutning till av lic. S. Larsson uppställda ordfrågelistor. Han 
har honorerats av statsmedel. 

Västergötland. Fil. lic. E. Abrahams on, som för egen 
del fortsatt sina språkliga samlingar från Grötaälvstrakten, har 
till arkivet i Uppsala lämnat smärre folkloristiska uppteck-
ningar från Starrkärr. 

Fil. kand. C. M. Bergstrand har gjort folkloristiska ock 
språkliga uppteckningar från Kalvs s:n, där han besvarat 
Landsmålsarkivets frågelistor nr 1 ock 2 samt Götlinds fråge-
listor om sägner ock om lekar. För övrigt har B. gjort smärre 
sägenuppteckningar från Nödinge, Starrkärr ock Ö. Frölunda. 
Han har även inlämnat uppteckningar, som under hans led-
ning gjorts av medlemmar i Seglora avdelning av Jordbrukar-
ungdomens förbund. Han har honorerats med lotterimedel. 

Fröken Valborg Bergström har upptecknat sägner ock 
folktro i Skånings-Asaka s:n ock härför honorerats med lot-
terimedel. 

Folkskollärare A. J. Björkman har fortsatt med sina ord-
uppteckningar från Häggesleds s:n ock har kontrollerat språket 
i sägenuppteckningar från trakten.1  

Redaktör As sar Blomberg har upptecknat sagor, sägner, 
tro ock sed från flera socknar å Falbygden, huvudsakligen från 
Ugglum ock Kleva. B. har honorerats med lotterimedel. 

Härr G. 01. Blomqvist har inlämnat en del sägenupp-
teckningar från Viste, Ase ock Kållands härader ock har hono-
rerats med lotterimedel. 

1  Se Götlind, Saga, sägen och folkliv i Västeigötland s. 42 m. fl. ställen. 
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Fil. stud. E. Bor en har gjort monografiska uppteckningar 
i Södra Vånga, speciellt rörande slagtröskning, varom han 
utarbetat en uppsats. Vidare har han besvarat Landsmåls-
arkivets frågelistor nr 1 ock 2 samt Götlinds kompletterande 
ordfrågelista för nämnda s:n. B. har erhållit ersättning av 
lotterimedel. 

Folkskollärare M. Carlb erg har under sommaren 1926 
biträtt Götlind vid uppteckning av folkmusik i Tun ock be-
svarat speciella språkliga• spörsmål i sammanhang med Göt-
linds granskning av vissa västgötska täxter. 

Angående Götlinds resor i landskapet se ovan s. 71 f. 
Fil. stud. 0. H ä rn qv i st har gjort uppteckningar rörande 

slåtter ock skörd i Jung, ock på grundval härav utarbetat en 
uppsats om detta ämne, vilken inlösts med lotterimedel. 

Lärarinnan Amanda Jungne r har fortsatt att komplet-
tera sin ordsamling från Jungs s:n. 

Folkskollärarinnan Edit L äckgre n har gjort folkloristiska 
uppteckningar rörande Sävared, Norra Härene m. fl. socknar 
ock härför ersatts med lotterimedel. 

Fil. stud. L. Madsen har under året upptecknat sagor, 
sägner, småvärs, skrock m. m. huvudsakligen från Väne härad. 
M. har erhållit ersättning av lotterimedlen. 

Härr J. Möller i Korsbärga har under året fortsatt att 
uppteckna ock insända folkminnen från sin hemtrakt. Vidare 
har han besvarat arkivets frågelistor nr 1 ock 2 samt fråge-
listan om interjektioner. M. har erhållit ersättning dels av 
lotterimedlen, dels av Västgöta Folkmålskommitte. 

Fil. mag. Märta Nordin har sommaren 1926 upptecknat 
folkminnen i Torsö ock Enåsa socknar samt besvarat Götlinds 
frågelista angående ljudskicket i Enåsamålet. Fröken N. har 
honorerats med lotterimedel. 

Härr Klas Olofs son i Fristad har upptecknat folklekar, 
sägner m. m. samt besvarat Enäjärvis frågelista om dramatiska 
sånglekar ock frågelistan om interjektioner. 0. har vidare 
fortsatt att insända tidningsurklipp, innehållande hans egna 
artiklar i folkloristiska ämnen, försedda med av honom för 
hand gjorda rättelser ock tillägg. 0:s arbete har delvis hono- 
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rerats av Västgöta Folkmålskommittes medel, delvis av lotteri-
medel, men har också till ej ringa del utförts utan honorar. 

Folkskollärarinnan Edit Svensson har inlämnat ett par 
skildringar ur folklivet i Österbitterna, vilka uppteckningar 
honorerats med lotterimedel. 

Folkskollärarirman - Ida 'Svensson har under året före-
tagit språkliga uppteckningar i Österbitterna i anslutning till 
arkivets frågelistor. 

Härr J. E. Wik har upptecknat sägner från Nödinge s:n 
ock härför honorerats av Västgöta Folkmålskommitte. 

Västmanland. Fröken Maja Forsslund har under året 
inlämnat uppteckningar av sed ock folktro från Hjulsjö socken 
jämte smärre uppteckningar från andra orter samt besvarat 
mag. E. Holmkvists lista för Ljusnarsbärgs socken. Hon har 
dessutom börjat inlämna till Landsmålsarkivet avskrifter ur de 
stora samlingar, hon med jälp av ett stort antal bygdemedde-
lare åstadkommit, dels för Örebro läns allmänna bildnings-
förbunds folkminneskommitte dels för Nya Kopparbärgs Hem-
bygdsförening. Hännes ock hännes medjälpares arbete har 
understötts med lotterimedel. 

Fil. mag. E. Holmkvist har under juli ock augusti 1926 
gjort undersökningsresor till följande platser: Köping, där 
äldre egna anteckningar genomgingos ock kontrollerades med 
ledning av kompletteringslistor samt jämförelser gjordes mellan 
äldre ock yngre personers språk, varvid en del intressanta 
skiljaktigheter konstaterades; Odensvi (tillsammans med rektor 
Sam Jansson), där starkare framträdande daladrag konstate-
rades, ju längre norrut man kom; Kolbäck, där språket ännu 
har klart sammanhang med Köping, men drag från östra 
Västmanland börja framträda; Kungs-Barkarö, där Köpingsmål 
i det stora hela är rådande; Nora (tillsammans med rektor 
Sam Jansson), där en ganska stor skillnad mellan sydöstra 
delen av socknen ock den övriga delen konstaterades, samt 
revision av äldre ljudbeteckning gjordes i samråd med Sam 
Jansson. I Nora gjordes vidare anteckningar till syntaxen i 
anslutning till en påbörjad förteckning över talesätt ock fraser 
från Köping, samt genomgicks Herweghrs "Idioticon. West- 
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mannicum", vilket visade sig vara en givande språklig källa. 
Under hela resan ha även använts kompletteringslistor, som 
av Holmkvist uppställts efter genomgång av T. Ericssons ock 
A. Isaacson.s tryckta avhandlingar. Holmkvists resa har hono-
rerats med statsmedel ock av Västmanlands läns landstings 
anslag. 

Rektor Sam Jansson har sommaren 1926 under mer än 
fäm veckor gjort uppteckningar i sin hemort, Linde socken 
(med utflykter till Ljusnarsbärg ock Nora, den sistnämnda för 
samarbete med E. Holmkvist). Samma sommar har han under 
två veckor gjort undersökningar i Åkerbo härad samt i Heds 
ock Gunnilbo socknar av Skinnskattebärgs härad (delvis till-
sammans med E. Holmkvist). I juni 1927 har han påbörjat 
kompletterande undersökningar i östra Västmanland, där han 
under nämnda månad besökte Fläckebo, Tillbärga, Hubbo ock 
Badelanda. Denna resa utsträcktes jämväl för vissa jämfö-
relsers skull till södra Dalarne, såsom i det föregående nämnts. 
Hans resor honorerades dels av lotterimedel, dels av Väst-
manlands läns landstings anslag. 

Fil. mag. A. T horf ors har fortsatt sin undersökning rö-
rande slåtterns ock skördens dialektala terminologi ock därvid 
besökt Ljusnarsbärg ock Ramsbärg, där äldre samlingar kom-
pletterats ock nya primäruppteckningar gjorts. Han har vi-
dare gjort smärre uppteckningar i Kila socken. Hans arbete 
har, vad uppteckningarna från Örebro län beträffar, honore-
rats med Örebro läns landstings anslag. 

Ångermanland. Fil. lic. S. Larsson har i januari 1927 
gjort uppteckningar i Nordmaling i samband med sin Väster-
bottensundersökning. 

Fröken Ella Ohlson har sommaren 1926 insamlat dialekt-
ord samt gjort folkloristiska ock monografiska uppteckningar 
(t. ex. om  fäbodar, strömmingsfiske, bak, brygd etc.) i ÅrnäS 
ock Grundsunda. Rännes arbete har honorerats med lotteri-
medel. 

Fil. kand. Hans A. Söderberg har under en ock en 
halv månad sommaren 1926 fortsatt sina språkliga ock folklo-
ristiska uppteckningar i Sidensjö socken, varvid han även 
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gjort jämförelser med Skorpedmålet. Han har honorerats med 
lotterimedel. 

Fil. stud. D. 0. Z e tterholm har hela sommaren 1926 
fortsatt sin i förra årets berättelse 1  omnämnda undersökning 
i södra Ångermanland ock utsträckt den, utom till där nämnda 
socknar, även till Skog, Gudmundrå ock Stigsjö. Undersök-
ningen, som gjorts i anslutning till äldre arbeten från samma 
orter, har bl. a. åsyftat att samla material till en uppsats om 
substantivböjningen i Bjärtråmålet, varvid även en del syn-
taktiska företeelser beaktats. Hans arbete sommaren 1926 
honorerades av Västernorrlands läns landstingsanslag samt av 
lotterimedel. I juni 1927 har Zetterholm i anslutning till 
Seth Larssons västerbottniska undersökningar gjort en mindre 
undersökning i Nordmaling, som honorerats av lotterimedel. 

Öland. Fil. kand. Gertrud År esk og har under två må-
nader sommaren 1926 samt tre veckor vintern 1926-1927 
gjort uppteckningar i Bredsättra ock därvid insamlat ord ock 
ortnamn (även ägo- ock terrängnamn). Hon har vid sin under-
sökning särskilt sökt iakttaga dialektens upplösningsprocess 
ock således även ägnat stor uppmärksamhet åt det lokala 
riksspråket. Hennes arbeten ha honorerats med statsmedel. 

Professor Hj. Lindroth har under sommaren 1926 i 
samarbete med dr E. W. Selmer från Oslo kompletterat sina 
äldre samlingar från ön, med särskild hänsyn till fonetiska 
förhållanden. Hans resa har understötts med Kalmar läns 
södra landstings anslag. 

Östergötland. Fil. mag. K. Larm har gjort undersök-
ningar rörande dialekten, ortnamn ock folkminnen inom Gryts 
socken i sammanhang med ovan omnämnda undersökningar i 
Norra Tjust i Småland. 

Docenten N. Lindqvist har sommaren 1926, under det 
han för Ortnamnskommitténs räkning genomrest en stor del 
av området för kartbladet Linköping, jämväl gjort iakttagelser 
rörande dialekten. 

1  Se Sv. landsm. 1926, s. 80. 
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Fil. kand. Gustaf Olsson har under sommaren 1926 
gjort uppteckningar av folkminnen i Risinge, Vånga ock 
Hällestads socknar samt kompletterat ock reviderat sin stora 
ordsamling från Hällestad. Hans arbete har honorerats med 
statsmedel. 

Grevinnan Louise Stenbock, f. Mörner har under 
sommaren ock hösten 1926 gjort folkloristiska uppteckningar 
i Östergötlands skärgård, för vilket arbete hon honorerats ur 
lotterimedel. 

Fil. lic. E. Törnqvist har för ytterligare komplettering 
av sina materialsamlingar rörande substantivböjningen i öst-
götamålen under juli ock augusti 1926 företagit en resa genom 
nordliga ock östliga delar av landskapet, varifrån som resultat 
av resan inlämnades stora samlingar orduppteckningar, dock 
närmast endast i form av konceptanteckningsböcker. Törn-
qvists resa honorerades av lotterimedel. 

Fil. lic. T. _klander har företagit kompletterande under-
sökningar för sin avhandling om konsonanterna i östgötamålen. 

Utrikes orter. Fil. mag. N. Tiberg har under tiden 
2o/6_1/8  1926 fortsatt sina undersökningar på Dagö i Estland, 
varvid han utom lexikaliska uppteckningar även bedrivit mera 
ingående studier av den svenska allmogekulturens räster ock 
minnen. Hans arbete har honorerats med statsmedel. 



Översikt av inkomster ock utgifter 
för under budgetåret 1/7  1926—H/6  1927 från Uppsala 

ledda undersökningar av svenska folkmål. 

A. Medel förvaltade av den statsunderstödda 
Undersökningen. 

1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget. 
Inkomster: 

Statsanslag för tiden 1/7  1926-20/6  1927 	 kr. 	28,650. 00 
Summa kr. 28,650. 00 

Utgifter: 
Arvoden: till Geijer 	  kr. 9,000. 0 0 

„ 	Götlind 	  „ 6,000. 00 kr. 15,000. 00 
Arvode åt fröken D. Jönsson' 	 kr. 2,445. 94 
Tillfällig 	arbetsjälp 	för 	förvaltnings- 

ändamål 2 	  " 2,572. 63 5,018. 57 
Reseersättningar 	  6,014. 30 
Inlösen av handskrifter 	  760. o 
Materialier: böcker ock kartor kr. 616. 61, 

bokbindning kr. 69. 75, papper ock 
övriga materialier kr. 727. 29 	 kr. 1,413. 65 

Diverse expenser: maskinskrivning kr. 
141. 93, telefon- ock telegramavgifter 
samt postporton kr. 242. 30, frakter, 
bud ock övriga expenser kr. 59. 25 „ 443. 4 8 kr. 1,857. 13 

Summa kr. 28,650. 00 
Fröken Jönssons timpänning för övertidsarbete höjdes genom beslut 

vid styrelsesammanträde den 29 januari 1927 från kr. 1: 50 till 2 kr. Denna 
höjning vidtogs med hänsyn därtill att fröken Jönsson börjat i allt större 
utsträckning utföra övertidsarbete åt andra arbetsgivare, som betalade högre 
ersättning, än Undersökningen gjort. På sätt nämnts ovan s. 11, blev fröken 
Jönsson senare under våren av sjukdom tvingad att ta tjänstledighet, var-
vid hon till sin vikarie avstod en tredjedel av sitt arvode. Till att i någon 
mån ersätta hännes genom sjukdom vållade inkomstminskning anslogs genom 
arbetsutskottets beslut den 30 juni 1927 ur räntemedel 150 kr. Jfr nedan s. 96. 

2  Jfr ovan s. 5 ock s. 11 f. 
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2. Redogörelse för de landstingsanslag för kalenderåret 1926, 
för vilka "Undersökningen" är redovisningsskyldig.' 

Landsting 

Inkomster Utgifter 

tcl 

,.„ ..... 

Influtna 
m

edel  under 
tide

n
 9,-

 
8%

 1926 

Sum
m

a 

U
tbetal- 

ning
a
r und er 

tid e
n

 11,-
 

81 /„ 1 926 

B
ehållning 

39„
 1 926 

Sum
m

a Cl 1:1 
CM 

Gävleborgs 1. ... - 300. 00 300. 00 300. 00 - 300. 00 
Jämtlands 1. 	... - 500. 00 500. 00 500. 00 - 500. 00 
Jönköpings 1. ... - 250. 00 250. 00 250. 00 - 250. 00 
Kalmar 1. södra 150. 0 0 150. 00 300. 00 300. 00 - 300. 00 
Kalmar 1. norra - 100. 00 100. 00 100. 00 - 100. 00 
Kopparbärgs 1. . - 3,000. 00 3,000. 00 3,000. 003  - 3,000. 00 
Kronobärgs 1. ... - 750. 002  750. 00 350. 00 400. 00 750. 00 
Västernorrl. 1. ... - 500. 00 500. 00 450. 00 50. 00 500. 00 
Västmanlands 1. - 750. 00 750. 00 655. 00 95. 00 750. 00 
Örebro 1. 	 - 750. 00 750. 00 750. 00 - 750. 00 

150. 00 7,050. 00 7,200. 00 i 6,655. 00 545. 00 7,200. 00 
1  Ovanstående tabell avser icke såsom alla övriga delar av den ekono-

miska tablån budgetåret 1/7  1926-"/, 1927, utan kalenderåret 1926, enär 
landstingsanslagen beviljats ock redovisats för kalenderår. Genom strax 
nedan lämnade uppgifter om hur stora delar av landstingsanslagen som in-
kommit ock utbetalats under loppet av perioden 1/7  1926-"/, 1927 har 
översikt givits över landstingsmedlens ställning inom Undersökningens bud-
get enligt den i övrigt tillämpade indelningen i budgetår. I sistnämnda, 
nedan lämnade översikt medtagas alltså icke blott de delar av landstingsan-
slagen, som utbetalats under senare halvåret 1926, utan även motsvarande 
delar av landstingsmedlen för förra halvåret 1927. Redogörelse för de delar 
av landstingsmedlen, som uppburits ock utbetalats under förra halvåret 
1927, kommer att ingå i den årsberättelse, som i sinom tid skall tryckas för 
budgetåret 1927-1928. 

2  Kronobärgs läns landsting har år 1922 beviljat ett årligt anslag å 
500 kronor för fämårsperioden 1923-1927 till lika fördelning mellan Under-
sökningen av svenska folkmål i Uppsala ock Centralstyrelsen för landsmåls-
föreningarna i Lund, vadan det årliga anslaget till Undersökningen i Uppsala 
är 250 kronor. Under år 1926 ha på en gång utbetalats de för åren 
1924--1926 beviljade anslagen. 

8  Om Levanders arvode, som till en del bestritts av landstingsmedel 
enligt en beräkningsgrund av 600 kr. för arbetsmånad, men som inne-
varande år höjts till 1,000 kr. för arbetsmånad ock som utom av landstings-
medel bestritts av lotterimedel, se s. 12 f. 
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Av 1926 års landstingsanslag belöper på tiden 97-81/12  1926 
följandel: 

Behållning 117  1926 	 
Under tiden 1/7-31/12 •  

Inkomster: 
kr. 2,460. oo 

1926 influtna landstingsanslag , 	850. oo 
Summa kr. 3,310. oo 

För arbeten under tiden 
Behållning 31112 1926 	 

Utgifter: 
—3162  1926 	 kr. 2,765. oo 

545. 00 

 

Summa kr. 3,310. 00 

Av 1927 års landstingsanslag belöper på tiden 11,--30/ 1927 
följande: 

Inkomster: 
Behållning Vi  1927    kr. 545. oo 
Under tiden 1/1-3°/6  1927 influtna landstingsanslag 	 „ 5,800. oo 

Summa kr. 6,345. oo 

För arbeten under tiden 
Behållning 30/6  1927  -  

Utgifter: 
1/1-31:16  1927 	  kr. 4,190. oo 

„ 2,155. oo 

   

     

Summa kr. 6,345. oo 

3. Redovisning för till Undersökningens disposition stående gåvo-
medel under tiden 1/7  1926—% 1927. 

a) Hellmanska gåvomedel, avsedda för arbeten 
rörande Ångermanland. 

Inkomster: 
Genom Th. Hellman insamlade medel 	  kr. 530. oo 

Summa kr. 530. oo 
På motsvarande ställe i förra årsberättelsen (Sv. landsm. 1926, s. 

87) ha insmugit sig tryckfel, som härmed rättas. Raderna 16-18 böra lyda: 
Behållning 1/., 1925 	  kr. 1,874. 84 
Under tiden 1/7—"/„ 1925 influtna landstingsanslag  	500. 00 

Summa kr. 2,374. 84 
Därefter följande stycke bör lyda: 

För arbeten under tiden 14-81/12  1925 	  kr. 2,224. 84 
Behållning Bit„ 1925  	150. 00 

Summa kr. 2,374. 84 
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Utgifter: 
Behållning 30/6  1927 	  kr. 530. 00 

Summa kr. 530. oo 

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

Inkomster: 
Behållning 1/7  1926 	  kr. 1,215. 77 

Summa kr. 1,215. 77 

Utgifter: 
Behållning 31)/6  1927 	  kr. 1,215. 77 

Summa kr. 1,215. 77 

c. Rättstavningssällskapets donation. 

Inkomster: 
Behållning 1/7  1926 	  kr. 2,133. 40 

Summa kr. 2,133. 40 
Utgifter: 

Behållning 30/6  1927 	  kr. 2,133. 40 

Summa kr. 2,133. 40 

d. Stora Kopparbärgs Bärgslags Aktiebolags 
gåvomedel. 

Inkomster: 
Behållning 1/7  1926 	  kr. 1,296. 0 7 

Summa kr. 1,296. 07 
Utgifter: 

Behållning 3°/6  1927 	  kr. 1,296. 07 

Summa kr. 1,296. 07 

e. Åsanderska gåvomedel. 

Inkomster: 
Behållning 1/7  1926 	  kr. 624. 50 

Summa kr. 624. 50 
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Utgifter: 

Till fil. dr R. Jirlow för dialektundersökningen i Älvros 

	

socken i Härjedalen"   kr. 300. 00 
Behållning 30/3  1927 	  „ 324. so 

Summa kr. 624. 50 

4. Redovisning för lotterimedel 1/7  1926—"/, 1927.2  

Inkomster: 

Enligt kungl. resolution den 26/3  1926 uppburna lot- 
terimedel 	  kr. 70,200. 00 

Summa kr. 70,200. oo 

Utgifter: 

a. För undersökning rörande Dalarna. 

a) Bearbetning ock utredigering: 
Fil. dr L. Levander för ti- 

den 1/3  1926-12/2  1927 3  kr. 4,840. oo 
Transport kr. 4,840. oo 

1  Jfr i det föregående s. 78. 
2  Till redogörelsen för användningen av lotterimedlen må följande 

anmärkning förutskickas. Ehuru de på sätt i det föregående, s. 8 f., nämnts 
genom k. resolution den 26 mars 1926 "Landsmålsarkivet" tilldelade lotteri-
medlen utföll° först den 20 april 1927, började de tagas i anspråk för de 
i ansökan angivna ändamålen redan i slutet av vårterminen 1926, i det då 
vissa förskotteringar gjordes ur en del av Undersökningens för särskilda 
ändamål avsedda kassor. På motsvarande sätt förskotterades till den 20 
oktober 1926, då dessa förskottsresurser voro i det närmaste uttömda. 
Då öppnades, såsom närmare omtalats ovan s. 9 f., löpande räkning för 
ett halvt år med Svenska Handelsbanken intill ett belopp av 30,000 
kronor. Härav uttogs sukcessivt hos banken sammanlagt kr. 13,174. 00 för 
bestridande av kostnaderna för de arbeten, som skulle av lotterimedel be-
kostas. När lotterimedlen den 20 april 1927 utföllo ock genom samma 
bank tillhandahöllos Landsmålsarkivet, avdrogs från lotterimedlens totalbe-
lopp dels ovannämnda belopp kr. 13,174. 00, dels avgift för löpande räk-
ning 150 kr., dels räntor kr. 192. 75, sammanlagt kr. 13,516. 75, vadan det 
belopp, som nämnda datum genom banken erhölls, efter avdrag av för-
skotteringar ock räntekostnader, uppgick till kr. 56,683. 25. 

8  Om beräkningsgrunden för Levanders arvoden jämför ovan s. 12 f. 
samt s. 90 not 3. 
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Transport kr. 4,840. 00 
Fil. kand. A. Nygård för 

tiden okt. 1926—febr 	 
1927 1 	 99 	885. 00 kr. 5,725. 00 

p) För undersökningar utförda i land- 
skapet 2 	  • 	789. 9  kr. 6,514. 90 

För undersökningar rörande Västmanland. 
a) Bearbetning ock utredigering: 
Fil. mag. E. Holmkvist för 

tiden sept. 1926—juni 
1927 3 	  kr. 2,895. 00 

Rektor S. Jansson för tiden 
sept.—dec. 1926 4  	200. oo kr. 3,095. 00 

	

[3) Undersökningar utförda i landskapet 5 	1,320. 00 kr. 4,415. 00 

•För undersökningar rörande Västergötland.8  
a) I landskapet gjorda samlingar rörande 

folkmål, folkliv ock folktraditioner 7 	 kr. 1,075. 00 
13) Inlösen av vid tidigare tillfällen gjorda 

uppteckningar  	150. 00 kr. 1,225. oo 

För undersökningar rörande Östergötland 
ock delar av Småland. 

a) Bearbetning ock utredigering: 
Doc. N. Lindqvist för tiden 

sept. 1926—juni 1927 8  kr. 2,953. 1 3 
Fru F. Beckman för tiden 

nov. 1926 —juni 1927 9  	 3) 	846. 1 
Fil. mag. Märta Nordin 

under sept. 1916'° ,, 	111. o 
Fil. mag. I. Modker  	285. 80 kr. 4,196. os 
p) Undersökningar utförda i Östergötland 

ock Småland 11 	  757. 50 

  

Transport kr. 4,953. 56 kr. 12,154. 90 
2  Se ovan s. 76 f. 
4  Jfr ovan s. 67. 

Jfr ovan s. 8 f. 
Jfr ovan s. 13, 38 f., 61 f. 

1° Jfr ovan s. 14, 24 ock 64. 

1  Se ovan s. 14 ock 61. 
3  Jfr ovan s. 13 ock 63 f. 
5  Jfr ovan s. 85 f. 

Jfr ovan s. 83 ff. 
9  Jfr ovan s. 14, 24 ock 62. 

11  Jfr ovan s. 87 f. 
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Transport kr. 
y) Inlösen av vid tidigare tillfällen gjorda 

gjorda uppteckningar 	 fl  

4,953. 56 

300. oo 

kr. 

„ 

12,154. 

5,253. 

90 

56 

e. För undersökningar rörande Ångermanland. 
Samlingar gjorda i landskapet under året ock utredi- 
gering därav 1 	  
f. För undersökningar rörande vissa arbetens 

ock inventariers folkliga ordförråd ock 
därmed förbunden tradition utan bunden- 
het vid visst landskap 2 	  
Extra 	arbetsjälp 	vid arkivarbeten, 	som 
föranletts av de med understöd av lotteri- 

380. oo 

medel bedrivna undersökningarna 3 	 
Materialkostnader för ovannämnda under- 
sökningar 4 	  „ 

1,234. 

3,557. 

75 

03 
Räntor 5 	  „ 342. 75 

Behållning den 30/6  1927 	  44,927. 01 
Summa kr. 70,200. oo 

5. Redovisning för av Undersökningen disponerade räntemedel. 

Inkomster: 
Räntebehållning 1/7  1926     kr. 440. 61 
Under tiden 1/7  1926-30/6  1927 upplupna räntor 	 „ 856. os 

Summa kr. 796. 69 

1  Jfr ovan s. 86 f. 
2  Om anledningen till att här ovan uppförda utgiftsposter stannat 

vid ett förhållandevis så ringa belopp jfr ovan s. 9 ock 69. I själva värket har 
dock under året, liksom tidigare, ett betydligt större belopp använts för ifråga-
varande arbeten, i det nämligen i alla de förut nämnda posterna a—e ingått 
undersökningar, som till större eller mindre del berört hithörande äm-
nen, ehuru de ej bedrivits fristående för sig, utan som led i landskaps-
undersökningar. Vad som i denna avdelning medräknats har väsentligen 
blott bestått i kostnader för inlösen av de första svaren på landsmålsarki-
vets frågelistor, varav dock, såsom ovan nämnts, vid utgången av budget-
året blott ett fåtal ännu hunnit inkomma. Jfr s. 68 ff., 75 ff. 

8  Jfr s. 14 f. 
4  Dessa kostnader ha gällt papper, kortsystem, tryckning, kartor m. m. 
5  Jfr ovan s. 93 not 2. Nämnda räntekostnad har under budgetåret 

1927-28 täckts av besparade räntemedel. 

kr. 2,350. oo 
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Utgifter: 
Till fröken D. Jönsson, tillägg till arvode för tiden 1/7  

1926--30/6  1927 	  kr, 150. oo 
Behållning 80/6  1927 	  „ 646. 6 9 

Summa kr. 796. ss 

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  1926—"/, 1927. 

Inkomster: 
Behållning 1/7  1926 	  kr. 3,011. 04 
Under tiden 1/7  1926-30/6  1927 upplupen ränta  	103. 6 7 

Summa kr. 3,114. 71 

Utgifter: 
Till fil. lic. Einar Törnqvist för bearbetning av öst- 

götskt dialektmaterial 1 	  kr. 	100. oo 
Till lektor 1'. Tyd6n för bearb. av östg. dialektmaterial2  „ 	400. oo 
Behållning 80/6  1927 	  „ 2,614. 71 

Summa kr. 3,114. 71 

2. Medel förvaltade av Västgöta folkmålskommitte" i Uppsala 
under tiden 1/7  1926-8% 1927. 

Inkomster: 
Behållning 97  1926 	  kr. 2,662. 01 
Under budgetåret upplupna räntor  	86. 9 2 
Älvsborgs läns landstings anslag ,, 	500. 00 

Summa kr. 3,248. 93 
Utgifter: 

Fyllnadsarvode åt dr Götlind för senare hälften av 
år 19263 	  kr. 500. oo 

Till härr J. Möller, Korsbärga, för uppteckningar från 
Korsbärga sn  	40. 00 

Transport kr. 540. oo 
1  Jfr ovan s. 68. 	 2  Jfr s. 67 
8  Jfr s. 11 ock 59. 
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Transport kr. 540. oo 
Till hrr J. E. Wik, Bohus, för uppteckningar från 

Nödinge sn 	  „ 	10. oo 
Behållning 304 1927 	  , 2,698. 93 

Summa kr. 3,248. 93 

Sammanfattning av redogörelserna för sär-
skilda kassor under budgetåret 1926-1927. 

Inkomster. 
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda Undersökningen 

i Uppsala. 
Statsanslag för tiden 1/7  1926-30/6  1927 kr. 28,650. 00 
Landstingsanslag 1/7  1926-30/6  1927 „ 	9,110. oo 
Gåvomedel 1/7  1926-30/6  1927 	 „ 5,799. 74 
Lotterimedel 1/7  1926-30/6  1927 	 „ 70,200. oo 
Besparade räntor 	 796. 69 	kr. 114,556. 43 

B. Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala. 

1. Av styrelsen för östgötamålens undersökning. 
Behållning 1/7  1926 	  kr. 3,011. 04 
Inkomster 	  103. 67 kr. 3,114. 71 

2. Av Västgöta folkmålskommitt6. 
Behållning 1/7  1926 	  kr. 2,662. 01 
Inkomster 	  586. 92 kr. 	3,248. 93  

Summa kr. 120,920. 07 

Utgifter. 

A. Medel förvaltade av den statsunderstöddda Undersökningen 
i Uppsala. 

Utbetalningar av statsanslaget året 1926-1927 	 kr. 28,650. 00 
Utbetalningar av landstingsanslag under 

tiden 1/7  1926-30/6  1927 	 kr. 6,955. oo 
Behållning av landstingsanslag 30/6  1927 „ 2,155. oo kr. 9,110. oo 

Transport kr. 37,760. oo 
7 Sv. landsm. 1927. 
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Transport kr. 37,760. 00 
Utbetalningar av gåvomedel under tiden 

1/7  1926—m/6  1927 	  kr. 	300. 00 
Behållning av gåvomedel 30/6  1927  	5,499. 74  kr. 5,799. 74 
Utbetalningar av lotterimedel under 

tiden 1/7  1926-30/6  1927 	 kr. 25,272. 99 
Behållning av lotterimedel 30/6.1927 	 „ 44,927. 01 „ 70,200. 00 
Utbetalning av räntemedel under tiden 

1/7  1926-30/6  1927 	  kr. 	150. oo 
Behållning av räntemedel 30/6  1927 	 3/ 	646. 69 796. 69 

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

1. Av styrelSen för östgötamålens undersökning. 

Utbetalningar under tiden 1/7  1926- 
30/6  1927 	  kr. 	500. oo 

Behållning 3% 1927 	  „ 2,614. 7 1 kr. 

2. Av Västgöta folkmålskommitt6. 

Utbetalningar under tiden 1/7  1926- 
30/6  1927 	  kr. 	550. oo 

Behållning 0/6  1927 	 95 2,698. 93  kr. 	3,248. 93 

Summa kr. 120,920. 07 

3,114. 71 



Meddelanden från landsmålsföreningarna 
i Lund rörande arbetsåret 1926. 

Översikt av inkomster ock utgifter. 

1. Skånska landsmålsföreningen. 

Inkomster. 
Behållning vid årets början 	  kr. 2,873. 59 
Anslag av Malmöhus läns landsting 	 „ 1,200. oo 
Statsanslag 	  „ 1,400. oo 
Räntor 	  , 	90. 15 

Summa kr. 5,563. 74 

Utgifter. 
För uppteckningar 	  kr. 1,650. oe 
För bearbetning av samlingarna 	  „ 2,296. oco 
Diverse utgifter 	  „ 	184. lo 
Behållning vid årets slut 	  " 1,433.64 

Summa kr. 5,563. 74 

Halländska landsmålsföreningen. 

Inkomster. 
Ingående behållning 	  kr. 767. 42 
Statsbidrag  	700. oo 
Medlemsavgifter 	  

11 	65. oo 
Räntor 	  18. 3 1 

Summa kr. 1,550. 73 
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Utgifter. 

Arvoden till undersökare 	  kr. 850. oo 
Material ock expenser  	152. 46 

Behållning vid årets slut  	548. 28 

Summa kr. 1,550. 73 

Småländska landsmålsföreningen. 

Inkomster. 

Behållning vid årets början 	  kr. 2,173. 86 

Statsanslag ,, 700. 00 

Anslag av Kronobärgs läns landsting ,, 250. oo 

” 	” Jönköpings 	„ 	”  	” 	250. oo 
Räntor ” 90.40 

Summa kr. 13,464. 26 

Utgifter. 

Arvoden för uppteckningar 	  kr. 975. oo 
Material ock expenser  	178. 30 

Behållning vid årets slut 	  , 2,310. 96 

Summa kr. 3,464. 26 

Landsmålsföreningen för Blekinge 
ock Kalmar län. 

Inkomster. 

Behållning vid årets början 	  kr. 506. 42 

Statsanslag ,, 	700. oo 
Anslag av Kalmar läns norra landsting ” 	100. oo 

91  	,, södra 	 150. oo ” 	” 	” 	”  
Räntor ,, 	17. 16 

Summa kr. 1,473. 58 
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Utgifter. 
För uppteckningar 	  kr. 700. 0 0 
Materiell ,, 	67. 85 

Behållning vid, årets slut ,, 	705. 93 

Summa kr. 1,473. 58 

11. Översikt över värksamheten. 

1. Skånska landsmålsföreningen. 
Undersökningar ha under året utförts inom Färs härad 

av fil. kand. II. Areskoug, inom Torna härad av densamme, 
inom Oxie härad (staden Malmö ock omgivande landsbygd) 
av fil. kand. I. Ingers, inom Skytts härad (städerna Skanör 
ock Falsterbo) av densamme, inom Härrestads härad av 
fil. mag. M. Areskoug, inom Ingelstads härad av den-
samme, inom Ö. Göinge härad av fil. kand. John Svensson. 

Dessutom har kyrkoherde M. Rosen, Kristianstad, utfört 
uppteckningar av sitt modersmål, Onsjö härads dialekt, ock 
professor E. Tuneld, Lund, har inlämnat sina under år 1900 värk-
ställda uppteckningar inom Västra ock Östra Göinge härader. 

Genom dessa undersökningar ock gåvor av uppteckningar 
ha till föreningen inkommit: 

Från Färs härad 	  2,285 ordlappar 
„ Torna härad 	  397 
„ Oxie härad 	  1,492 fl 

„ Skytts härad 	  1,242 fl 

„ Härrestads härad 	  1,747 fl 

„ Ingelstads härad 	  896 fl 

„ Ö. Göinge härad 	  2,441 fl 

V. Göinge härad 	  656 fl 

„ Onsjö härad 	  5,587 fl  
Summa 16,743 ordlappar. 

De förberedande arbetena för en översikt av de skånska 
målens ljudlära ock för en blivande ordbok över skånemålen, 
som omtalades i den föregående årsredogörelsen, ha under 
arbetsåret fortsatts av fil. kand. Ingers ock fil. dr 
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Tyvärr har den förre dock, delvis på grund av att han måst 
ägna en del tid även åt registreringsarbeten o. d. inom för-
eningen, endast i jämförelsevis ringa mån kunnat föra sitt 
arbete med ljudläran framåt under året. 

Halländska landsmålsföreningen. 

Under arbetsåret ha P. N. Peterssons i Vallda ock Edv. 
Erlandssons i Veinge undersökningar fortsatts ock en av 
redaktör Albert Andersson gjord undersökning ock beskriv-
ning av linberedningen i Halland inlösts. 

En undersökning hade utlovats av J. Kalen, men på un-
dersökarens anhållan har beviljats uppskov därmed till år 1927. 

Småländska landsmålsföreningen. 

Under år 1926 har frihärre Erik Kruuse utfört under-
sökningsarbete i Annerstads ock Angelstads socknar i 
Sunnerbo härad, Kronobärgs län, ock har till föreningen 
inlämnat omkring 1,800 ordlappar. Vidare har fil. kand. B. 
Hjelmqvist påbörjat en i synnerhet på fraseologien inriktad 
undersökning i Nydala socken i Västra härad, Jönkö-
pings län. Uppteckningarnas syfte har varit att komplettera 
föreningens samlingar från västra Kronobärgs län ock mellersta 
Jönköpings län. 

Landsmålsföreningen för Blekinge 
ock Kalmar län. 

Undersökningar ha under året värkställts av teol. stud. Sv. 
0. Hansson i Hasslö socken i Medelsta härad (Blekinge), 
av teol. stud. Sigfr. Henriksson i Kristvalla socken i N. 
Möre härad (Kalmar län) ock av fil. kand. G. Lindskog i 
Tuna socken i Tunaläns härad (samma län). Resultatet 
av uppteckningarna hade vid årets slut ännu icke avlämnats 
av teol. stud. Hansson. Genom de övriga undersökningarna 
inkommo till föreningen o. 1,100 ordlappar från teol. stud. 
Henriksson ock o. 1,400 från fil. kand. Lindskog. Båda ha 
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ställt i utsikt att utöka detta material. Dessutom ha av kand. 
Lindskog inlämnats c. 300 lappar, utgörande resultatet av kom-
pletterande uppteckningar i Misterhults socken (Kalmar län). 

Ovanstående uppgifter ha lämnats: för Skånska lands-
målsföreningen av f. d. Förste Bibliotekarien A. Malm, för 
Halländska landsmålsföreningen av Förste Bibliotekarien B. 
Möller, för Småländska landsmålsföreningen av fil. lic. G. Hed-
ström ock lektor J. Lundberg, för Landsmålsföreningen för 
Blekinge ock Kalmar län av professor E. A. Kock ock fil. 
kand. G. Lindskog. 

Lund den 23 dec. 1927. 

För Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund 
Emil Olson 

sekreterare. 



Årsberättelse 
från Institutet för ortnamns= ock dialekt= 

forskning vid Göteborgs Högskola 
febr. 1927—febr. 1928. 

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

Institutets styrelse har under arbetsåret haft samma sam-
mansättning i som under föregående arbetsår, utom vad skatt-
mästarebefattningen beträffar. Sedan konsuln, fil. lic. Arnold 
Bratt avsagt sig denna på grund av hopade göromål, har 
Institutets styrelse genom beslut under hand den 31 mars i 
hans ställe valt kapten (numera major) Herbert Jacobsson. 
Arbetsutskottet har utgjorts av samma personer som förra 
arbetsåret ock har sålunda bestått av proff. Beckman ock 
Lindroth. 

Till revisorer för kalenderåret 1927 ha från Institutets 
sida valts advokat 0. Rygård med ingenjör H. Leffler som 
suppleant, från Lärarerådets prof. Romdahl med prof. Jacobs-
son som suppleant. 

Under arbetsåret ha hållits ett Styrelsesammanträde ock 
tre sammanträden inom Arbetsutskottet. 

Såsom assistent inom arkivet har under hela arbetsåret 
tjänstgjort fil. kand. Alex. Mut&I. 

II. Ekonomi. 

Genom en lotteridragning för tillvaratagandet av ortnam-
nens folkliga uttalsformer, som K. M:t beviljat den 22 april 
1927, har åt Institutet tillförsäkrats 1,500: — kr. Dessa, som 
varit avsedda att för nämnda ändamål utan tidsutdräkt för- 
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brukas — i det att motsvarande belopp utan ny ansökan 
bestämt ställts i utsikt genom senare lotteridragningar — ha 
blivit tillgängliga den 19 jan. 1928 (visserligen genom ränte-
avdrag reducerade till 1,450: — kr.). 

Genom sammanskott från tre olika håll, enskilda personer 
ock bolag, har Institutet under arbetsåret i gåvor mottagit 
sammanlagt 1,200: — kr. 

Då det för Institutet, som har att svara både för ort-
namns- ock dialektuppteckning, vore både vida kostsammare, 
synnerligen opraktiskt ock därför ofta icke försvarligt, att be-
driva vardera av dessa för sig, har under sistlidne sommar 
(liksom förut för Institutets enskilda medel) ortnamnsuppteck-
ning, där så varit behövligt, skett i sammanhang med den 
fortsatta dialektuppteckningen för de redan 1926 beviljade 
medlen, ock detta, med hänsyn till den av vederbörande 
gjorda utfästelsen för kommande år, för en summa som över-
stiger de nämnda 1,500: —. Detta överskjutande belopp (jfr 
här nedan) har t. v. i överensstämmelse med arbetsutskottets 
beslut finansierats genom dialektmedlen. Detsamma skedde 
även beträffande övriga arvoden för ortnamnsuppteckningen, 
intill dess nyss nämnda belopp blev tillgängligt. 

För de nämnda lotterimedlen ha sålunda under sommaren 
dialekt- ock ortnamnsuppteckning, dels i förening dels var för 
sig, värkställts efter följande plan ock för följande belopp, 
bådadera fastställda av arbetsutskottet (jfr ytterligare under 
IV. 2): 

Dialekt- ock ortnamnsuppteckning: 

i Norum, Inlands Nordre hd 	  kr. 375: — 
Grinneröd, Inlands Fräkne hd ,, 	375: - 
Långelanda, Orusts Östra hd ,, 	250: - 
Skredsvik, Lane hd ,, 	415: - 
Svarteborg, Tunge hd ,,685: — 
Askum, Sotenäs hd 	300: — 
Tossene ock Berfendal, Sotenäs hd , 	450: — 

Summa kr. 2,850: — 
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Blott dialektuppteckning: 
i Lundby, Göteborgs stad i 	  kr. 150: — 
„ Backa, Hisings Västra hd I 

„ Björlanda, Hisings Västra hd 	  , 250: — 
Summa kr. 400: — 

Blott ortnamnsuppteckning: 
i Hede ock Krokstad, Sörbygdens hd 	 kr. 550: — 
Sammanlagda kostnaden är alltså kr. 3,800: —. 

Vid avvägning av huru mycket av detta belopp som bort 
påföras vartdera kontot, har det ansetts riktigt, att på dialekt-
kontot föres 1,420: — ock på ortnamnskontot 2,380: --. 

Dessutom har excerperingen av dialektsamlingarna, till 
ledning för kommande komplettering, enligt fastställd plan 
fortsatts för kr. 729: —. 

Översikt över användningen av lotterimedlen för dialekt-
uppteckning: 
Beviljat belopp 	  kr. 10,400: — 
Räntor 	175: 68 

Kr. 10,575: ss 
Utgifter under 1926 	  kr. 1,723: 75 

1927 	 „ 	2,149: — kr. 3,872: 75 

Saldo: behållning till 1928 	 " 6,702: 93 

Kr. 10,575: ss 
Översikt över användningen av lotterimedlen för ortnamn s-

uppteckning: 
T. v. tillgängligt belopp för ett år 	 kr. 1,450: — 
Brist (jfr ovan) 	  930: — 

Kr. 2,380: — 
Utgifter under 1927 kr. 2,380: 

Med avseende på inkomster ock utgifter i övrigt under 
kalenderåret 1927, samt med avseende på institutets ställning 
vid slutet av nämnda år, hänvisas till den i Högskolans arkiv 
förvarade revisionsberättelsen. 
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III. Institutets arkiv 
(Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv), 

som på nyåret, tack vare tillmötesgående från Stadsbiblio-
tekets styrelse, fått åt sig upplåten en rymlig lokal inom 
bibliotekets tillbyggnad, har, vad handskrifter angår, tillvuxit 
dels ock huvudsakligen genom sukeessiv införlivning av de 
genom Institutet igångsatta arbetena (varom se IV. 2), dels 
genom förvärv av följande uppteckningar ock handskrifter: 

G. Nilsson, Gamla ord och uttryck ur Västerlanda-målet. 
M. Svenungsson, Personnamn i Ejärtums sn under 1700-, 
1800- och 1900-talen. 

--, Anteckningar och anmärkningar till Institutets uppteck-
ningar från Västerlanda sn. 
Följande proseminarieuppsatser (i allmänhet jämte ordi-

narie opponentens inlägg): 
T. Ahlstrand, Personnamnen i Askims, Sävedals och Ö. 

Hisings hd i jordeboken 1680. 
F. Holmer, Studier över personnamnen i Nya Lödöse Tänke-

böcker 1586-1621. 
I. Lundgren, Jämförelse mellan dopnamnen i Öckerö försam-

ling omkr. 1700 och 1800. 
R. Lyden, Personnamnen i Bohuslän enligt jordeboken 1544. 
A. Ohlson, Korgflätningens terminologi i Hemsjö, Kullings hd. 
T. Persson, Personnamnen från vissa gårdar i Bullaren under 

flera generationer (1759-1830). 
Runa Svensson, Personnamnen i ortnamnen på -ryd, -red i 

Älvsborgs län. 
Wikan d er, Fisket i Löfta å med tillflöden och närliggande 
sjöar, en dialektstudie från Frillesås socken. 

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet. 
1. Undersökningsledarens egna arbeten. 

Undersökningsledaren har under större delen av arbets-
året varit sysselsatt med att utarbeta manuskript till ock till 
trycket befordra andra häftet av Bd II av "Ortnamnen i 
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Göteborgs och Bohus län", innefattande bebyggelsenamnen på 
den återstående delen av Göteborgs stads område, jämte Tuve 
socken. Häftet utkom i december (71 s. + provisoriskt förord). 
Sedermera har undersökningsledaren varit sysselsatt med ut-
arbetande av manuskript dels till senare delen av kust- ock 
skärgårdsnamnen inom sjökortet Tjörn, avsett att ingå i ett 
följande nummer av Institutets skriftserie, dels till OGB II. 3 
(naturnamn; jfr ovan). I Svenska Dagbladet (Landsortsupp-
lagan) för 31 januari 1928 har densamme offentliggjort en 
uppsats om namnet Fjäderholmarna. 

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

bedrivande under nuvarande ekonomiska förhållanden må hän-
visas till årsberättelsen för arbetsåret 1922-23, vilka prin-
ciper under arbetsåret tillämpats på väsentligen samma sätt 
som under nästföregående arbetsår. Tack vare de för upp-
teckning både av dialekt ock ortnamn särskilt beviljade lot-
terimedlen har Institutet emellertid under den gångna som-
maren kunnat bedriva sådan uppteckning i vida större ut-
sträckning än någonsin förut (se ovan under II). 

Detta uppteckningsarbete av dialekter ock le-
vande ortnamnsformer har fortsatts av instruerade ock 
utsända högskolestudenter ock andra intresserade, i någon 
mån tack vare stipendium från Kungl. Hvitfeldtska stipendie-
inrättningen. Utöver vad som nämnes under II ovan har 
sålunda ortnamns- ock dialektuppteckning skett i Håby sn, 
Tunge hd, dialektuppteckning i Tanums sn ock hd (det senare 
skall ev. framdeles honoreras ur lotterimedel) samt i någon 
mån dialektuppteckning i örs sn, Dalsland. Dessutom ha de 
infödda upptecknarna i Torsby ock Ytterby socknar i Inlands 
Södre hd, samt i någon mån i Hjärtums sn, Inlands Torpe 
hd, fortsatt sitt arbete. Fil. kand. Karl Rencke har på grund-
val av de senast i årsberättelsen 1925-26 omnämnda forsk-
ningarna inom fisketärminologien utarbetat en avhandling om 
tärminologien i det bohuslänska storsjöfisket. 

Dessutom bör nämnas, att lärovärksadjunkten C. G. Teng- 
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ström är sysselsatt med insamling ock bearbetning av södra 
Bohusläns "inbyggarnamn" (namn bildade till bebyggelse-
namnen), ock fil. mag. G. Drougge med bearbetning av ort-
namnen i Bullarens hd, bådadera såsom förarbeten till licen-
tiatavhandling. 

Den under II omnämnda excerperingen av samlingarna 
har ombesörjts dels, såsom förut, av fil. kand. Alex. Muten, 
dels av fil. kand. Ernst Söderlund. 

Såsom assistent har den förre huvudsakligen handlagt 
löpande arkivgöromål. 

V. Undersökningsledarens undervisning. 
Proseminarieövningarna över Västsvenska personnamn 

fortsattes under v. t. 1927. Vid samma termins slut gavs 
som vanligt en instruktionskurs för dialekt- ock ortnamns-
uppteckning på 11 timmar, med omkr. 26 fasta deltagare. 
Undersökningsledaren har vidare hållit radioföredrag över 
Svenska familjenamn ock över Västsvenska personnamn genom 
tiderna, i juni på hembygdskonferensen i Skara föredrag om 
Skaratraktens gård- ock bynamn, samt under hösten i Kungl. 
Vetenskaps- ock Vitterhetssamhället över "Ortnamns- ock 
dialektforskningarna inom Göteborgs ock Bohus län 1917-
1927 jämte en blick framåt". I Svenska sällskapet i Oslo har 
densamme under hösten hållit en föreläsning med ämne "Hur 
ha Västkustens öar ock skär fått sina namn?" 

VI. Undersökningsledarens resor. 
Såsom fallande inom Institutets allmänna intressesfär må 

omnämnas den genom anslag dels från Södra Kalmar läns 
landsting dels ur Högskolans Heymanska fond bekostade resa 
till Öland 22 juni-2 juli, som undersökningsledaren företog 
för att i samarbete med doc. E. W. Selmer från Oslo göra 
upptagningar av skilda öländska dialekter med kymograf ock 
(i mindre utsträckning) fonograf. 

Göteborg den 11 mars 1928. 

Otto Sylwan. 	Evald Liden. 	Johan Vising. 
Herbert Jacobsson. 	Nat. Beckman. 

Hjalmar Lindroth. 



Landsmålsundersökningar i Finland.' 
Svenska landsmålsföreningen i Hälsingfors sammanträdde 

till årsmöte på måndagen den 21 maj (1928). Därvid återvaldes 
den gamla styrelsen. Ordförande blev prof. T. E. Karsten, sekre-
terare mag. Erik Lagus, arkivarie ock kassör docenten A. Nordling. 

Ordföranden gav en överblick av föreningens tidigare 
värksamhet, allt sedan 1872, då den grundades genom ett 
initiativ av prof. Freudenthal. Frukterna av dess arbete 
intill o. 1899 äro nedlagda eller utnyttjade i det av II. Vendell 
1904-1907 utgivna värket "Ordbok över de östsvenska dia-
lekterna" samt i den genom prof. Freudenthal år 1901 i 
Svenska Litteratursällskapets Förhandlingar band 15 publice-
rade samlingen "Skiljaktigheter mellan finländska svenskan 
och rikssvenskan, upptecknade å Hälsingfors' svenska land s-
målsförenings sammanträden 1893-1899", ett arbete som, allt 
sedan den egentliga landsmålsundersökningen bragts till en 
provisorisk avslutning, trätt i förgrunden av föreningens in-
tresse. Så upptog föreningen ortnamnen på sitt program, 
men väsentligen blott i ock för vetenskaplig diskussion av 
förefintligt material, ej i syfte att åvägabringa nya samlingar. 
De gamla landsmålarna från Freudenthals tid voro emellertid 
numera spridda kring landet, ock hos den yngre generationen 
hade det gamla intresset för den rena dialektforskningen fått 
vika för folklore ock etnografi, ock dessa nya forskningsgrenar, 
som även de tidigare omhuldats av landsmålsföreningen, hade 
fått en ny central: Svenska litteratursällskapet. Landsmåls-
föreningen genomlevde nu en period av stiltje, men 1924 
gjordes ett försök till dess återupplivande. Förhandlingarna 
omfattade smärre löpande ärenden, diskussion av nära liggande 

1  Huvudstadsbladet [Hälsingfors] 23/5  1928. 
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ämnen samt en del föredrag: över språkblandning som ljud-
historisk faktor (prof. Karsten), nyländska önamn (mag. I. 
Westman), ett kapitel svensk syntax (doc. Nordling), m. 
Dessa möten avsåg° ej ett återupptagande av det traditionella 
landsmålsarbetet, fastmer blott att sammanföra äldre förenings-
medlemmar för upplivande av gamla minnen. 

Hösten 1925 betecknar emellertid inträdet av ett nytt 
skede i föreningens hävder. I det 12:te nordiska skolmötet 
i Hälsingfors 4-6 augusti 1925 deltog bl. a. skandinaver den 
kände landsmålsveteranen, prof. J. A. Lundell från Uppsala. 
Vid ett sammanträffande å Kapellet mellan honom ock tvänne 
gamla landsmålare i Hälsingfors, dr Janne Thurman ock för-
eningens ordförande prof. T. Karsten, leddes samtalet på det 
nedlagda landsmålsarbetet i Finland. De redan då bekanta 
planerna på en storstilad undersökning av Finlands finska 
folkmål omtalades, ock man blev ense om att ett svenskt 
forskningsintresse nu fanns att bevaka. Prof. Lundell lovade 
tillhandahålla landsmålsföreningen all den nya litteratur i ämnet, 
det stora landsmålsarkivet i Uppsala disponerade ock som 
kunde vara av vikt vid motiveringen av en officiell hemställan 
i frågan, ett löfte som sedan även i rikt mått infriats. Prof. 
Karsten åter skulle ställa sig i förbindelse med den finska 
folkmålskommissionens ledande man ock sekreterare dr Kaj 
Donner. Den finska inlagan om förhöjt anslag hade emellertid 
ej än inlämnats, ock en svensk hemställan måste därför upp-
skjutas. Men sedan den finska kommissionen fått sitt anslag 
höjt till 400,000 fmk, var tiden mogen för en svensk aktion. 
Landsmålsföreningen åvägabragte en kommission för frågan. 
Den blev sammansatt av föreningens ordförande samt repre-
sentanter för Finska vetenskapssocieteten, Svenska litteratur-
sällskapet ock föreningen Brage. I december 1927 beviljade 
riksdagen för år 1928 50,000 fmk för en undersökning av 
svenska folkmål ock svensk folkkultur i Finland, ock för 
detta år äro stipendierna allaredan utdelade. 

Föredragaren redogjorde därpå för de rön, han gjort 
under en nyligen företagen studieresa till Uppsala ock Mar-
burg, den nutida europeiska folkmålsforskningens själva huvud- 
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härdar. Uppsala-programmet är icke okänt i Finland. Det 
har berörts redan år 1926 av dr Kaj Donner i ett vid andra 
periodiska forskarmötet i Hälsingfors hållet föredrag (på 
svenska). Programmet utmynnar i intimt samarbete mellan 
s. k. folklivs- ock folkmålsforskning. Men då var arbetet 
även i Uppsala ännu i sin linda. Nu har man där gjort 
vissa erfarenheter, vilka kunna utnyttjas i Finland. I Uppsala 
föreslår man numera ett samarbete med de finländska organen: 
folkmålskommissionen i Hälsingfors samt Institutet för nordisk 
etnologi vid Åbo Akademi ock närmast avseende utarbetandet 
av gemensamma typords- ock frågelistor. Detta förslag har 
ej än behandlats i Hälsingfors. 

Föredragaren övergick så till den berömda tyska folk-
målscentralen i Marburg, som sedan 50 år utgör den tyska 
dialektforskningens huvudort. Här utarbetades Wenkers till 
en början mycket omstridda "Sprachatlas des deutschen Reichs", 
ett jätteverk söm ej kunnat tryckas på grund av de därmed 
förbundna kostnaderna, utan alltjämt blott föreligger i dubbla 
manuskript, deponerade i Marburg ock Berlin. På grund av 
understöd från riks- ock statsministerier samt akademier har 
det dock numera i förenklad form begynt utgivas genom 
dialektcentralen i Marburg ock är även i denna form väl det 
största språkvetenskapliga atlasvärk som finnes. De hittils 
utkomna tvänne första häftena av denna "Deutscher Sprach-
atlas" demonstrerades av föredragaren. 

Vid mötet närvoro den finska folkkommissionens sekre-
terare dr Kaj Donner ock byråchef mag. Kaukoranta. 

Avskrift av Svenska Landsmålsföreningens i Helsingfors cirku-
lärskrivelse ang. igångsättande av undersökningar av svenska folkmål 
ock svensk folkkultur i Finland. 

Till Svenska Litteratursällskapet i Finland, Finska 
Vetenskapssocieteten, Föreningen Brage. 

Så gott som all vår hittills vunna kännedom om svenskt 
folkspråk i Finland grundar sig på de materialsamlingar, 
Svenska Landsmålsföreningen i Helsingfors under ett tidigare 
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skede av sin verksamhet antingen samfällt eller genom en-
skilda dess medlemmar hopbragt. De nu i utdöende stadda 
svenska dialekterna i Finland äro emellertid ej ännu så full-
ständigt utforskade, som deras vetenskapliga betydelse krävde. 
Svenska Landsmåls föreningen har länge varit livligt medveten 
härom och beslöt vid sitt senaste sammanträde den 26 sist-
lidne februari, i väsentlig anslutning till ett initiativ som ny-
ligen tagits för utforskning av finskt folkspråk och finsk 
folkkultur i Finland, att aktivt återupptaga sin verksamhet 
för vinnande av ökad kunskap om Finlands svenska dialekter 
och den kultur de företräda. Det finska företaget ledes av 
en därför utsedd speciell kommission, "Sanakirjasäätiö", som 
är sammansatt av representanter för följande lärda samfund: 
Finska litteratursällskapet, Finsk-ugriska sällskapet, Kalevala-
seura och Kotikielen seura, och har på därom gjord anhållan 
av Staten nyligen fått sig tilldelat ett understöd, uppgående 
till det avsevärda beloppet av 400,000 mark årligen under en 
längre följd av år. Då förutsättas kan, att Regering och 
Riksdag skola vara villiga att även understödja utforskningen 
av svenskt folkspråk och svensk folkkultur i Finland, beslöt 
Svenska Landsmålsföreningen ingå till en del här verkande 
samfund: Svenska Litteratursällskapet, Finska Vetenskaps-
societeten ock Föreningen Brage med en anhållan, att dessa 
föreningar ville, jämte Svenska Landsmålsföreningen, utse var 
sin representant i en kommitte, som finge i uppdrag: 
1:o att hos Regeringen petitionera om ett anslag för forsknin- 

gar rörande svenska folkmål och svensk folkkultur i Finland, 
2:o att förvalta de medel, som eventuellt erhållas, och 
3:o att organisera forskningsarbetet. 

Svenska Landsmålsföreningen anhåller vördsamt, att 
Svenska Litteratursällskapet [etc.] ville utse en medlem i denna 
kommitté. 

På Svenska Landsmålsföreningens i Helsingfors vägnar: 
T. E. Karsten, 	 E. Lagus, 

ordf. 	 sekr. 
Helsingfors i mars 1927. 

8 Sv. Landsm. 1927. 
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Avskrifter av Kommissionens för svenska folkmål och svensk 
folkkultur i Finland skrivelser till Statsrådet och Svenska litteratur-
sällskapet i Finland. 

Till Svenska Litteratursällskapet i Finland. 

Efter det Kommissionen för undersökning av svenska folk-
mål och svensk folkkultur i Finland, i vilken Svenska Littera-
tursällskapet i Finland, Finska Vetenskapssocieteten, Svenska 
landsmålsföreningen i Helsingfors och Föreningen Brage äro 
representerade genom var sin delegat, den 31 mars 1927 kon-
stituerat sig och utfört en del förberedande arbeten, vände den 
sig i april s. å. till Statsrådet med en så lydande inlaga: 

"Till Statsrådet. 

De svenska allmogemålen i Finland kunna på grund av 
de vetenskapliga materialsamlingar och undersökningar, som 
alltsedan 1870-talet på detta område hos oss åstadkommits, i 
fråga om ordskatt samt ljud- och formförhållanden sägas vara 
till sina huvuddrag kända, men i följd av att de arbetskrafter 
och resurser, som stått vår inhemska språkforskning till buds, 
i allmänhet varit mycket begränsade, har deras utforskning ej 
kunnat bliva så uttömmande och fullständig, som ett enligt 
nutida metoder utfört dialektstudium skulle kräva. Då våra 
svenska landsmål på grund av ett genom folkskolan förmedlat 
starkt högsvenskt inflytande emellertid redan på de flesta orter 
äro stadda i utdöende, är tiden nu inne att för den vetenskap-
liga forskningen söka rädda vad av de rena allmogedialekterna 
ännu återstår. I vår huvudstad bildades redan år 1874 en 
särskild akademisk sammanslutning: Svenska landsmålsför-
eningen i Finland, som haft och har till ändamål att dels genom 
enskilt, dels genom gemensamt arbete av sina ledamöter samla 
och ordna allt, som kan bidraga till en noggrann kännedom 
om de svenska allmogemålen i Finland. Vid sitt sammanträde 
i sistlidne februari månad upptog denna förening på förslag 
av sin nuvarande ordförande frågan om en på basen av kom-
binerad dialekt- och folklivsforskning fotad fortsatt undersök-
ning av de svenska landsmålen i Finland till diskussion. Under 
hänvisning till att våra utdöende svenska dialekter ännu ej 
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äro så grundligt undersökta, som deras vetenskapliga betydelse 
oavvisligen skulle kräva, beslöt föreningen i väsentlig anslut-
ning till det initiativ, som tagits i och med en för det finska 
folkspråkets undersökning bildad särskild kommission: "Sana-
kirjasäätiö", och ett genom dess försorg tillkommet, av docenten 
Kai Donner utarbetat kommittébetänkande: "Suomen kansan-
kielen sanakirjatyötä koskeva mietintö" av år 1927, i skrivelse 
till några här verkande sällskap: Finska Vetenskaps-societeten, 
Svenska Litteratursällskapet och föreningen "Brage" anhålla, 
att de ville utse var sin representant i en kommitté, som finge 
i uppdrag: 1:o att hos regeringen petitionera om ett anslag 
för forskningar rörande svenska folkmål och svensk folkkultur 
i Finland, 2:o att förvalta de medel, som eventuellt erhållas, 
och 3:o att organisera forskningsarbetet. Denna numera bildade 
kommitté är sammansatt av professor Hugo Pipping för 
Finska Vetenskapssocieteten, e. o. professor 0. F. Hultman 
för Svenska Litteratursällskapet, fil. magister Yngvar Heik el 
för föreningen "Brage", samt landsmålsföreningens ordförande, 
e. o. professor T. E. Kars ten. Kommittén, som till sin ord-
förande valt professor Pipping, får härmed till Statsrådet 
vördsamt inkomma med följande preciserade hemställan i 
ärendet: 

De planerade forskningarna rörande Finlands svenska 
folkmål och folkkultur komma i huvudsak att utföras enligt 
samma ledande grundsatser, som följas vid motsvarande forsk-
ningar i Sverige och varför ett i Stockholm år 1924 utkommet 
digert sakkunnigutlåtande: "Betänkande med förslag till ett 
systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen" när-
mare redogör. Betänkandet behandlar främst frågan om all-
mogekulturen, men belyser ingående också ortnamnsforskningen 
och folkmålsundersökningen. De synpunkter, som i detta sven-
ska betänkande ävensom i en del andra skandinaviska utta-
landen i frågan äro särskilt beaktansvärda vid det arbete på 
området, som planlagts och delvis påbörjats, i fråga om Fin-
land, äro till sin huvudinnebörd redan refererade i det ovan 
omtalade, av dr Donner författade tryckta betänkandet, som 
legat till grund för den av Regering och Riksdag redan av- 
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gjorda frågan om det finska folkspråkets utforskning, och 
torde därför ej här behöva närmare utläggas. Såsom något 
av stor principiell vikt för det här avsedda, våra svenska folk-
mål gällande forskningsarbetets blivande vetenskapliga värde 
må dock nämnas, att den rent språkliga undersökningen här 
bör gå hand i hand med den sakliga. För en någorlunda 
fullständig belysning av en orts språk erfordras nämligen, utom 
gramMatikaliska och lexikaliska arbeten, även en undersökning 
av folkets liv och sysselsättningar, varigenom de språkliga ut-
trycken komma så att säga i sitt levande sammanhang och 
deras rätta mening lättare bleve insedd. Liksom de finska 
folkmålens utforskning kommer därför undersökningen av de 
svenska målen att bygga på ett intimt samarbete mellan dem, 
som studera folkliv, folkmål och ortnamn. 

De svenska dialekterna i Finland indelas efter graden av 
sitt närmare eller fjärmare släktskapsförhållande till varandra 
i tvenne huvudgrupper: nordfinländska mål, som omfatta dia-
lekterna i Österbotten, Satakunta, Ålands härad och Houtskärs 
socken i Egentliga Finland, samt sydfinländska eller dialek-
terna i Egentliga Finland utom Houtskär och i Nyland. Den 
viktigaste ordskatten i dessa folkmål är allaredan känd i och 
med den i Svenska Litteratursällskapets skriftserie 1904-1907 
utkomna ordboken över de östsvenska dialekterna samt dess 
supplement, varav ett första häfte såg dagen 1925. Likaså 
föreligga en del större monografiska behandlingar av enskilda 
svensk-finländska folkmåls ljud- och formlära: i Österbotten 
över Närpes-, Vörå-, Gamlakarleby- och Pedersöre-Purmo-
målen, i Egentliga Finland över Finby- och Pargas-målen, i 
Ålands härad över Kökars-målet. Från det vidsträckta Nyland 
finnes ej en enda monografi. År 1894 utkom en utförlig, 
översiktlig behandling av hela det svensk-finländska dialekt-
områdets ljud- och formförhållanden, som dock till stor del 
bygger på ett icke tillfyllestgörande andra-hands-material. 
Mycket återstår således ännu vid utforskningen av våra svenska 
landsmål. Det fortsatta arbetet på detta fält torde böra kon- 
centreras dels kring de mest typiska av dessa mål, dels kring 
de dialekter, som äro minst undersökta. Bland synpunkter, 
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som härvid företrädesvis borde anläggas, kunna nämnas: 1) 
Det hittills insamlade ord- och namnförrådets komplettering, 
särskilt även ur fraseologiens och betydelselärans synpunkt; 
2) Dialektgränsernas och enskilda språkliga företeelsers geo-
grafiska fastställande, enär dessa gränser icke sammanfalla 
med vare sig bya-, socken- eller häradsgränser; 3) Det hög-
svenska inflytandets spridning, som är mycket ojämn i olika 
trakter; 4) Det finska inflytandet, som är starkast vid språk-
gränserna, men med växlande styrka låter spåra sig över hela 
det svenska dialektområdet; 5) Fonetiska undersökningar enligt 
nyare metoder. 

Bland mål, som kunna anses typiska för större områden, 
kunna nämnas: i Österbotten Närpes-, Malaks-, Mustasaari-, 
Vörå- och Pedersöre-målen; i Egentliga Finland: Pargas- och 
Kimito-målen; i Nyland: Karis-målet, Sjundeå-Esbo-målen, Hel-
singe-Sibbo-målen, Borgå-målet; målen i Östra Nyland (Pärnå, 
Lappträsk, Strömfors-Pyttis). 

För att undersökningen måtte kunna slutföras inom en 
icke alltför avlägsen framtid — något som med hänsyn till 
att de undersökning underkastade målen befinna sig i ut-
döende, är av största vikt — vore det lyckligt, om årligt anslag 
kunde vinnas för minst 3 stipendiater, av vilka två borde egna 
sig åt språkforskning, den tredje åt studiet av folkliv och 
folkkultur. Med hänsyn till att vissa förarbeten finnas undan-
gjorda för de allra flesta av dessa smärre områden, vore det 
måhända till fyllest, om varje stipendiat kunde egna sig ett 
år åt utforskningen av sitt område. Under 5 år skulle då 10 
särskilda dialektområden kunna utforskas. 

Om varje stipendiat kunde nöja sig med ett ärligt under-
stöd av 20,000 mk — i den finska kommittén anslås stipendiet 
till 30-36,000 mk — och sekreteraren, som borde leda det 
hela, honorerades med 10,000 mk årligen, komme årsbudgeten 
för det hela att uppgå till 70,000 mk. Men här äro kostna-
derna för kansli, korrespondens och språkmästarnas avlöning 
m. m. icke inräknade. Därtill komme ytterligare kostnaderna 
för den vid all folklivsforskning oundgängliga fotograferingen. 
Kommissionen vågar emellertid hysa en förhoppning om att 
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de expencer, som bleve nödvändiga utöver vad det egentliga 
forskningsarbetet enligt ovan framställda approximativa förslag 
komme att kräva, kunde täckas genom enskild offervillighet. 
De av folklivsforskarna hopbragta samlingarna skulle deponeras 
hos någon sådan vetenskaplig institution, som tidigare äger 
sådana samlingar och som kunde erbjuda nödig garanti för 
deras uppbevaring. 

Under hänvisning till ovan givna motivering får Kom-
missionen hos Statsrådet vördsamt hemställa, att Kommissionen 
för sagda ändamål till en början för en femårig period finge 
sig tilldelat ett årligt anslag av 70,000 mk. 

Helsingfors den 21 april 1927. 
Kommissionen för undersökning av svenska folkmål och svensk 

folkkultur i Finland: 
0. F. Hultman. 	Hugo Pipping. 	Yngvar HeikeI. 

T. E. Karsten." 

Såsom bekant beviljade Riksdagen hösten 1927 för nämnda 
undersökningar under 1928 Fmk. 50,000: —. Denna summa 
kan dock av Statsrådet icke utbetalas direkt till Kommissionen 
emedan Kommissionen ej kan betraktas såsom "juridisk person". 

Kommissionen anhåller därför, enligt beslut fattat vid möte 
den 17 februari 1928, hos Svenska Litteratursällskapet vördsamt, 
det Sällskapet ville åtaga sig att enligt uppdrag av Kommissio-
nen, men i sitt eget namn hos Statsrådet hemställa om att få 
lyfta de medel, Riksdagen för undersökning av svenska folk-
mål och svensk folkkultur i Finland beviljat, åtagande sig 
ansvaret för medlens användning i bestämt syfte, och därpå 
i sin tur utbetala dem till Kommissionen. 

Helsingfors 20 febr. 1928. 
Kommissionen för svenska folkmål. 

Pipping. 
Hultman. 	Heikel. 	Karsten. 



Om renlighetsförhållanden i Frostviken 
(Jämtland). 

AV LEVI JOHANSSON. 

Den framställning rörande renlighetsförhållandena i Frostviken 
i Jämtland, som härmed publiceras, grundar sig närmast på iakt-
tagelser ock uppgifter från samma del av socknen, varifrån K. H. 
Waltmans i Sv. landsm. XIII (1894) under rubriken "Lidmål" 
publicerade uppteckningar härröra. Karin Bengtsson i Jorm, 
vars "självmant påbörjade livfulla skildringar" enligt författarens 
slutord gåvo honom anledning att gripa sig an med ämnet före 
andra ifrågakommande uppgifter, är änka efter Waltmans främste 
sagesman Per Bengtsson, ock efter hännes berättelser ha även några 
av Waltmans täxtuppteckningar gjorts. Levi Johanssons föreliggande 
uppsats utgör den första av en rad uppsatser, som av honom för-
fattats i anledning av Landsmålsarkivets frågelistor, ehuru utan 
genomgående anslutning därtill i detalj. Denna uppsats torde i 
viss mån få gälla som prov på de av frågelistorna framkallade 
svar, som inkommit till Landsmålsarkivet ock där tils vidare vänta 
på bearbetning. Bland dessa är detta L9vi Johanssons svar på 
frågelistan nr 9 "Renlighet" ett av de bästa genom sin åskådliga 
ock ingående skildring, ehuru det förbigår mycket av vad som i 
frågelistan efterfrågats. Vad som härvidlag fattas i denna uppsats, 
särskilt i fråga om förekomsten ock betydelsen av vissa efterfrågade 
ord, torde dock i betydlig mån ersättas därigenom att åtminstone 
en del av dessa ord upptagits i författarens alfabetiska ordsamling 
till "lidmålet" ock där belysts med exempel. 

"Det mästa av det, som i det följande andrages, har varit mig" 
säger förf., "bekant redan förr dels genom upplevelser under barna-
ock uppväxtåren ock dels genom tidigare undersökningar, som jag 
utfört dels för Nordiska Museets räkning ock dels åt Norrlands Kultur-
historiska Museum i Härnösand, Ändock har jag denna gång ej 
vågat annat än kontrollera mig själv genom detaljförfrågningar 
hos äldre personer i trakten. Framställningssättet har i vissa par-
tier slagit över i en mera kåserande form, vilket jag dock vågar 
hoppas icke skall hos läsaren väcka några tvivel angående saklig-
heten. Den med förhållandena mera obekante torde tätt som oftast 
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stöta på uppgifter, som förefalla honom alldeles otroliga, varför 
jag på det allra kraftigaste vill understryka, att dessa små upp-
satser kommit till under stark ock oavlåtlig känsla av ansvar inför 
uppgiften. Någon anledning till att framställa vissa förhållanden i 
en överdrivet mörk dager har för övrigt icke alls förelegat vare 
sig för mig själv eller för mina sagesmän. Då hade det väl legat 
närmare till hands att söka försköna, men det ha vi icke gjort. 
Skildringarna äro så korrekta, som det över huvud taget varit 
möjligt åstadkomma dem." 

I författarens manuskript ha med hänsyn till typografi ock 
konsekvens vidtagits några små jämkningar. Det "grova" be-
teckningssätt, förf, använt i de ur dialekten anförda orden har 
sålunda modifierats, så att L 11, 	etc. utbytts mot 1, 	etc. 
Den mellan ä ock e vacklande beteckningen av a i ändelser har 
normaliserats till e, liksom den mellan enkelskrivning ock dubbel-
skrivning vacklande beteckningen av konsonant, som följer på a i 
ändelsen, har normaliserats till enkelskrivning. På ett par ställen 
har med lätt hand gjorts en förtydligande ändring i täxten, på några 
ställen ha uteslutningar gjorts, som dock ej gällt något av väsentligare 
betydelse; på flera ställen ha noter fullständigats eller tillagts. 

Red. 

Efterföljande skildringar ha tillkommit med anledning av 
Landsmålsarkivets fnågelistor, vilka fått tjäna som ledning, 
men ej blivit slaviskt följda. Dispositionen har i flera fall 
kastats om, detaljer av visst intresse ha måhända uteglömts, 
men i stället har det kommit med en hel del smått ock gott, 
som listornas författare ej frågat efter. 

Att angiva någon viss tidpunkt, då en allmän ock märk-
bar förbättring i här skildrade förhållanden började, låter sig 
ej göra. Det blev så småningom litet bättre ock bättre. I 
författarens barndom, d. v. s. på 1880-talet, hade man kommit 
så pass långt, att man i regel skurade av stugan varje lördag 
ock bytte underkläder ett par gånger i månaden, kanske t. o. m. 
oftare, om man varit i något mera nedsmutsande ock svett-
prässande arbete. Man använde även till vardagsbruk en del 
porslinskärl, ock det diskades någorlunda efter varje måltid 
— dock inte alltid ock i alla gårdar. Vanliga nattkärl började 
skymta under sängarna lite varstans i gårdarna. Avträden 
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kunde numera byggas, utan att vederbörande utpekades som 
"högfalröug". Men det fanns hela byar, där främlingen ännu 
ett tiotal år framåt i tiden förgäves sökte efter ens en till-
stymmelse till den lilla lokalen. Man städade i regel upp 
kring förstubro ock stuga på vsårarna ock gick under den 
varma årstiden litet längre bort på backen, då man "passa 
måran".1  Man var smått generad, om en lus av ens egna 
visade sig i främmande folks närvaro. Man utpekade ock ogil-
lade en del husmödrar, som voro "sunåt" 2  med maten ock andra 
husliga "greini".3  Men det vore synd säga, att man ställde 
några överdrivna renlighetskrav vare sig på andra eller sig 
själv. 1 stort sett ock med få ock föga lysande undantag 
fortlevde den gamla tidens förhållanden ännu i början av det 
nya århundradet. Någon gäng i mitten av 1890-talet fick 
Frostviken egen provinsialläkare. Samtidigt började examine-
rade lärarinnor mera allmänt anställas ute i byarna, tidningar 
började allmänt hållas, tack vare att postförhållandet ordnades, 
om ock till en början endast nödtorftigt, turistströmmen sökte 
sig så småningom till dessa natursköna trakter. Isoleringen 
bröts ock därmed även de gamla lokala förhållandenas en-
våldsmakt på renlighetens område. Att man i detta stycke 
fortfarande är ganska mycket efter sin tid i denna avkrok av 
världen, kan ock vill förf. icke alls bestrida, men å andra 
sidan måste det medgivas, att det är en himmelsvid skillnad 
mellan Frostviken av i dag ock 30-40 år tillbaka i tiden — 
den tid författarens minne omspänner. Huru renlighetsför-
hållandena tedde sig några årtionden ännu längre tillbaka, ska 
vi nu försöka klargöra för oss. 

Personlig renlighet. 
Ansikte ock händer tvättade man endast på lördags-

kvällen eller söndagsmorgonen. Den det försummade, utsatte 
sig för klander, kanske icke så mycket för att han bröt mot 
renlighetskravet, men så mycket mera för att han ej visade 
tillbörlig respekt för sabbaten. Men det var föga mindre riska- 

1  pissade morgon 	2  sölaktiga, lortaktiga 
3  ordningar 
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helt att "vask" sig oftare, ty då kunde man råka bli bränn-
märkt som "högfalröug" eller "börg". Ännu på 1890-talet 
funnos många personer, som ansågo det vara nästan på tok 
att tvätta sig oftare än en gång i veckan. En halvgammal 
gubbe, som under slåtterarbetet på myren blivit mer än lov-
ligt "fittin", uppmanades av sin dotter att ta ock tvätta sig, 
fast det var bara onsdag. Då utropade han förvånat ock halvt 
harmset: "Va våg! vask se mitt i vukku! Da veit n da int, 
når da blir halrja".2  Han vaskade sig inte häller. 

Hela kroppen tvättade man en gång om året, nämligen på 
julaftonen. Att man valde just den dagen härför, tyder på att 
bevekelsegrunden var av religiös art. Det var nämligen för-
enat med ett betydande besvär att under den kalla årstiden 
ställa till med ett bad, ock man ansåg det vara riskabelt från 
hälsosynpunkt att onödigtvis blöta kroppen, då det var kallt. 
Man kunde så lätt bli förkyld. Vattnet till dessa bad värmdes 
inne i stugan, ty man hade ej eldstad. i ladugården, där bad-
ningen eller "löugnigen", som det hette, skulle försiggå. Man 
tycker, att det skulle ha varit bättre på alla sätt att ställa till 
med det hela inne i stugan, men detta förbjöd blygsamheten, 
som hos den tidens människor var synnerligen starkt utpräg-
lad. Inte ens äkta makar visade varandra sin nakenhet. I 
ladugården eller "fjöse" tömdes det uppvärmda vattnet i ett 
större kar, ock i detta enda vatten badade sig alla i gården, 
sak samma huru många de voro. I öppna sjön kom man ej 
oftare än vid drunkningstillbud. 

Tvättfat hade man inga särskilda, utan man använde 
därtill något större tråg, en vrilskål eller bunke — alltså mat-
kärl. I stället för tvål användes hemkokad såpa. Mässings-
kammen var enda redskapet till hårets ans. Klädborsten 
var alldeles okänd. Hälgdagsdräkten sopade man nödtorft- 

tvätta. Ordet användes om all rengöring med vatten eller 
annan vätska. 

2  "Vad (i hela) världen! Tvätta sig mitt i veckan! Då vet man 
då inte, när det, blir bälg." Gubbens "va" ock "vån" är ett försök 
av honom att tala svenska — språkstridigt alltså från målsynpunkt. 
Han skulle ha sagt: "ko i haile vålm"! 
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ligen av med "kvitlimen", en kvast av björkris, som man be-
handlat likasom till en visp. 

Underkläder bytte man "te kvar i halrj", d. v. s. till varje 
söndag, men — på måndagsmorgonen tog man åter på sig de 
underkläder, man lagt av sig på lördagskvällen. Man ägde 
nämligen pr huvud sällan mer än två skjortor eller "striga". 
De voro av vitt, hemmagjort helylletyg. Kalsonger funnos helt 
enkelt icke, lika litet som särskild nattdräkt. Strigen. "vaska" 
man, men ytterst sällan. Inom hus ock även ute, då vädret 
det tillät, gick man i regel endast i strigärmarna, varför dessa 
fort nog blevo fruktansvärt "fittin". Vid klädtvätt använde 
man asklut ock hemkokad såpa. I luten gnuggade man endast 
kläderna, eftersom ylle ej tål kokas i lut. Stötbräda hade man 
icke, men väl klappträ. Gångkläderna tvättade man ytterst 
sällan. Mången gjorde det aldrig, vad karladräkten beträffade. 

Näsduken var alldeles okänd, så vida man ej som sådan 
räknar den "snåra.larv ", som en ock annan med petiga anlag 
begagnade vid fall av ovanligt svår "krim".1  Man snöt sig 
i handen, slängde med en kraftig knyck bort det mästa ock 
torkade av rästen på baken eller under armarna. I näsan 
fasttorkad snor "kråppå" man ur med pekfingernageln ock 
— åt upp den. Näppeligen alla gjorde väl så, men många. 
Författaren minnes själv inte så få snorätare, men redan då 
ansågs vanan synnerligen snuskig, ock ändock lär den inte 
ännu vara helt utrotad, fast den numera nog bedrives endast 
av någon lastgammal ock mera i det fördolda. Fordom var 
man inte det minsta generad för omgivningen. Fullt trovär-
diga personer ha t. o. m. uppgivit för mig, att det funnits 
sådana, som med till synes god smak ätit upp all sin snor — 
även den våta. Likaledes uppgives det som dagsens sanning, 
att mödrarna förr i tiden snöto sina småbarn på det viset, 
att de sögo ur deras näsor med munnen. Om de sedan spot-
tade ut det eller ej, har man icke kunnat ge mig klart besked 
om, men det senare anses ej vara alldeles uteslutet. De båda 
nu senast omtalade fallen har jag visserligen ej med egna 

1  snuva 
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ögon sett exempel på, men jag betvivlar icke alls, att sådant 
förekommit. 

Bädden måste bli osund, ty både vinter ock sommar låg 
man i fårskinnsfäll, hade renhud under sig ock "dyna"' av 
ludet kalvskinn. Underredet bestod av halm eller hö utan 
madrass. Då halmen blev för mycket hoplegad, "tåsså" man 
upp i sängen. Vädring av halmen kom icke på fråga. Man 
hade den liggande i sängen, tils den var väl utnött, så vida 
man icke måste "still opp" 2  den i följd av foderbrist. I så 
fall lade man björkris eller barrkvistar i stället. I vaggan 
hade man det likadant, dock ej gärna renskinn inunder, utan 
tyg för urinens skull. Vagghalmen genomdränktes fort nog 
av urin ock blev synnerligast sommartiden ett kärt tillhåll för 
loppor, ja t. o. m. för "mark".3  

Sällan eller aldrig bar man ut sängkläderna till vädring, 
utan sängen breddes morgon efter morgon igen med dess lukt. 
Till jularna lade man "rein en klraa" i sängarna, d. v. s. 
kläder som icke varit i bruk sedan förra julen annat än åt 
främmande — detta under förutsättning, att man ägde dubbel 
uppsättning av sängkläder, vilket visst icke var fallet i alla 
gårdar. "Vukkufallan" 4  fingo nu en långvarig ock välbehövlig 
vädring. Blev det under tiden riktigt ock ihållande smällkallt 
kunde det hända, att de vid förnyat begagnande föreföllo 
konstiga. "Lusa" hade frusit ijäl. Den varan hade man näm-
ligen synnerligen gott om, men det ville mycket till, innan man 
erfor något vidare obehag därav, ty man var därvid vand. 
Att vara "lusot" betraktades som en naturlig sak. Benäm- 
ningen "ohyra" om loppor ock löss tyckes icke hava före-
kommit i äldre tider, lika litet som sådana skymfliga tillmälen 
på folk som "lushunn". Ohyran var i föreställningen jäm-
ställd med sådana ofrånkomliga ting som död ock ruskväder, 
det var bra litet att göra åt den saken. Blev det alldeles för 

1  huvudkudde 
2  ge den som foder åt kreaturen 
3  mask, benämning för alla småkryp med slingrande rö-

relser. Här avses fluglarver 
4 

 
veckofällarna 
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besatt, måste man tillgripa radikalmedlet att hänga upp säng-
kläderna i den heta, med rök uppfyllda bastun eller torkhuset. 
Då strök ohyran med, ock det blev lugnt, men endast till en 
tid, ty första bästa "falramann"1, som erhöll natthärbärge, 
lämnade efter sig mer än tillräckligt "iutcle", d. v. s. avels-
djur. Löskning i kläder ock huvud företog man allt emellanåt. 
De påträffade djuren dräptes med tumnagel mot tumnagel 
eller med nagel mot underlag. Somliga sägas ha brukat bita 
ijäl de löss, som de i mörkret fingo fatt på. Att av en annan 
bli löskad i huvudet räknades till de stora njutningarna. 
I synnerhet var det smällarna vid slaktandet som åstadkommo 
vällustkänsla, varför löskaren, då tillgången på djur ej ansågs 
riklig nog, sprätte naglarna mot varandra, så att det lät 
som på det riktiga sättet, vilket kallades att "dråppå håre", 
d. v. s. dräpa håret. Att av en annan bli klådd på ryggen 
var också en njutning, ju större desto vassare naglar han 
var utrustad med. 

Kortklippning av håret på karlarna tyckes icke ha 
förekommit förrän någon gång på 1870-talet. Dessförinnan 
tvärklipptes det endast, då det blev alltför långt. Långt 
sedan rakkniven blivit känd, fortfor man att klippa skägget. 
Vanligen lämnades hakkransen orörd. Blott undantagsvis löste 
kvinnorna upp sitt bår ock kammade sig under veckans lopp. 
Detta göra hörde lördagskvällen eller söndagsmorgonen till. 

Som kvinnorna hade ladugårdens nedsmutsande bestyr 
på sin lott, blev det för dem en nödtvungen sak att då ock 
då under dagens lopp tvätta av sig om händerna. Ansiktet 
åter fick nog i regel klara sk från lördag till lördag. 
Någon särskild ladugårdsdräkt använde de icke, men de bru-
kade under arbetet i fähuset ha ytterkjolen uppviken, så att 
dess nederkant kunde stickas in under midjebandet. På så 
sätt slapp man få gödsel, kreaturshår o. d. annat än på under-
kjolen ock ytterkjolens aviga, ock det gjorde ju ingenting, 
fast nog kom det lite "fjösluft" 2  i sängkläderna på det viset, 
ty  underkjolen var också nattplagg. 

1  vägfarande 
2  fähuslukt. "Luft" betyder 'lukt' — ej 'luft' 
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Ännu i mitt minne hade kvinnorna inga byxor vare sig 
vinter eller sommar, men tjocka varma kjolar ock långa ba-
stanta strumpor. Anordningen var i flera hänseenden bekväm. 
Jag minnes en gammal gumma, som ogenerad ställde sig med 
sin lilla konst mitt på gården. Hade hon haft en liten gum-
mage, skulle ingen ha kunnat märka, vad hon hade före sig, 
men nu måste hon hålla ifrån kjolen en smula, ock det för-
rådde hänne. Efteråt tryckte hon in kläderna i bengrenen 
ock torkade sig ren, vilket hade till följd, att det ständigt 
luktade starkt av gammal urin om hänne. Lite kallt blev det 
nog sina gånger om stjärten vintertiden, men då sprang man 
bara in i stugan, lyfte upp kjolarna bak ock värmde sig fram-
för den ständigt flammande brasan, vilket jag som helt liten 
med egna ögon sett. 

Småbarnen "löugga" eller badade man dagligen en tid 
framåt i ett större trätråg, "buggtrödje" 1  kallat. Denna 
regelbundna ans hade upphört, redan då den lille började 
kunna krypa omkring på golvet. Småbarnen lindades så hårt, 
att de omöjligen kunde röra något annat än huvudet. Man 
har klandrat denna sed såsom varande oförnuftig ock barba-
risk. Icke desto mindre torde den på sin tid ha varit alldeles 
nödvändig. Detta var enda sättet att någorlunda skydda de 
små stackarna för ohyran. Den hade även ock i första rum-
met till uppgift att forma barnets lemmar raka ock vackra. 
Lindningen var en omständlig procedur, ock ungen fick därför 
ofta i timtal ligga "nefiridd", d. v. s. våt ock smutsig. Tack 
vare detta i förening med den höga, instängda värmen i lind-
ningsbyltet blevo större eller mindre partier av den lilles kropp 
hudlösa. Han sades då "svåddå". Till pudring använde de 
flästa "barkmjölr", d. v. s. insektlarvers avgnag ock exkre-
menter, som finnas i deras gångar i barken av torra träd. 

1  Märk den egendomliga formen på ordet "tråget" i denna sam-
mansättning. Dialektordet för "tråg" med böjningar är normalt i 
sing.: trög, b. f. tröge, dat. trögi; plur. trög, b. f. tröga, dat. 
trögom. Badtråget var ett vanligt mjölktråg av största sort, men 
benämndes "löuggtrödj", -e. Detta enligt uttrycklig uppgift av 
flera äldre personer, bl. a. Olof Persson i Lejpikvattnet. 



PERSONLIG RENLIGHET 	 127 

Andra betjänade sig av torkad röksvamp, andra åter av 
finskrapad talk, vilket mineral finnes i stor mängd ock av 
god beskaffenhet inom socknen. Det har under en följd år 
brutits ock brytes till en myckenhet av omkr. 1,000 ton pr år för 
förädling till puder, som vunnit avsättning även på utlandet. 

Nästan alla småttingar plågades under åratal av utslag 
ock envisa sårnader som direkta följder av den bristande 
renligheten. Värst var det, om huvudets hårbeväxta del blev 
angripen. Detta onda övergick gärna till "skorv", som veder-
börande, hade alla utsikter att få dragas med hela sitt liv. 
De voro rent ohyggliga att åse, dessa skorvhuvuden. Det 
var en enda hätta av gulvita, tjocka sårrugor med ett glest, 
i förtid grånat hårbestånd. Här ock var uppstodo ideligen 
bristningar i denna skorpa, så att blodrött kött lyste fram. 
I författarens ungdom fanns ett flertal personer med dylika 
vämjeliga huvuden, ock förr lära de ha varit ännu talrikare. 
Åkomman ansågs av traktens befolkning förr vara obotlig. 
Numera har jag ej sett några fall av skorv i Frostviken. Att den 
större renligheten har sin stora andel i detta, tar jag för givet. 

Maten ock renligheten. 
Mjölkens känslighet för surning ock jäsning gjorde det 

nödvändigt att hålla mjölkkärlen så rena som möjligt. Dessa 
voro i gamla tider uteslutande av trä ock blevo därför lätt 
formliga bakteriehärdar. Man kokade därför mjölkkärlen tätt 
som oftast i enlag, skurade dem med tvagor av "fäfte"1  eller 
granris, sköljde dem grundligt i kokhett vatten ock ställde 
dem slutligen att torka, sommartiden i solen, om vintern 
framför den öppna brasan. Mot renligheten i detta fall finnes 
knappast något att anmärka. 

Behandlingen av mjölken åter lämnade mycket övrigt att 
önska, synnerligast vintertiden, då mjölken stod i öppna tråg 
på pinnräckor inne i det enda boningsrummet. En betydande 
del av den grädde, som under sådana förhållanden avsatte sig 
på mjölken, bestod tvivelsutan av dam. Sommartiden, då man 

1  skäfte, equisetum 
2  matstugan, den särskilda mjölkboden 
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silade mjölken i "måsstu" 2, stod den rent ock bra till. Kvin-
norna brukade med mer eller mindre smutsiga fingrar stryka 
mjölk- ock gräddskvättar ur kärlen för att låta dem gå i folk-
maten, man kunde få se matmor slicka grädden från pek-
fingret ock — spotta den i smörämnet. Likadant fortfor man 
med det sista av plättsmeten. Man tuggade sönder ost, som 
skulle användas i "Ommen". Denna maträtt tillreddes i van-
liga fall sålunda. Skummjölk bringades till ystning, ock det 
hela fick koka en stund, varpå osten togs upp i ett tråg ock 
gnuggades sönder mellan händerna till så små smulor som 
möjligt. Sedan tömdes ostmassan tillbaka i vasslan, ock mjöl 
rördes i under kokning, tils det blev en tjock gröt. Denna 
användes vid mjölkbrist i stället för smör, annars som smör-
gåspålägg. Nu inträffade emellertid allt emellanåt, att osten 
var så seg, att den ej gick att gnugga sönder. Då fick någon, 
som var utrustad med goda tänder, tugga osten fin ock spotta 
den i grytan. Att så värkligen skett, vet jag så pass säkert, 
som det är möjligt veta om något, som man ej själv sett. 
Först ock främst har sådant berättats, så länge jag kan minnas, 
ock vidare har en gammal, trovärdig gumma helt nyligen 
talat om för mig, att hon som ung blev satt till detta arbete 
av sin matmor. 

Då man sommartiden var borta från hemmet hela veckan 
ock slog starr, inträffade ej sällan, att det kom "mark" 1  i tjock-
mjölken. Man plockade då bort krypen ock åt råsten. En 
del karlar brukade t. o. m. visa sitt mannamod, i det de åto 
rubb ock stubb, så att det knastrade mellan tänderna, ock 
skröto av, att det smakade gott med lite "fitffle".2  De visste 
icke, vad slags djur de egentligen åto. De trodde, att "markan" 
bildats av mjölken. 

Vid matbordet. 
Var ock en hade sin lilla matkopp för grötvätan, men 

gröten tog man sked för sked ur en ock samma skål. Hade 
man "småröug" 3  i grötfatets mitt, så doppade alla sina gröt- 

fluglarver 	 2  färske, d. v. s. nyslaktat kött 
3  smöröga 
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skedar däri, ock det tycktes höra till god ton, att.man först 
med munnen jämnade av grötbiten. Förf: har själv som barn 
ock ung mångfaldiga gånger varit med om detta ock tyckt, 
att det smakat alldeles förträffligt. Filtråg ock tjockmjölk, 
med eller utan ibratet tunnbröd, åts alltid ur gemensamt kärl. 

Gafflar ägde man icke, men väl en sorts bordskniv, 
som var en bredbladig fällkniv. Karlarna använde 

i regel sina slidknivar att skära sönder maten med, ty jan 
räckte sällan till åt alla. Var ock en hade sin egen träsked, 
som man efter måltiden noga slickade av ock satte upp i 
"feihalle", en på väggen ovanför bordet fastspikad . träribba 
med en smal öppning bakom. 

Porslinskärl, s. k. "krusty", voro så gott som okända. 
Där tallrikar förekommo, voro de nästan alltid av trä, mycket 
sällan av tenn. Ofta fick en bit tunnbröd ersätta tallriken. 

Matkoppar ock tallrikar diskades visst icke efter varje 
måltid. Blev detta gjort en gång om dagen, var det storartat. 
I somliga gårdar hade man för princip "te å vask mattjår-
rålla" 1  endast varje lördag. Det tyckte man var en "grein-
samm" 2  ock bra ordning. Diskningen fick ersättas av slick-
ningen. Att den utfördes grundligt, höll "fölran" mycket 
styvt på jute bara av renlighetsnit, utan ock på grund av 
respekt för maten, "gusslåne". Var kärlet så stort, att man 
kom åt som man önskade, slickade man det direkt med tungan. 
I annat fall måste man ta pekfingret till jälp. 

Matbordet var av väldiga mått ock försett med en drag- 
låda, "boirskoffa", i storlek därefter. I denna förvarades mat 
av alla slag ock åldrar. Mycket sällan blev den tömd ock 
ordentligt uppskurad. Lukten från boirskoffa var fruktans-
värd, hälst om sommaren, ock "fölesakt" 4  växte där "mark" 
i långa banor. 

Matlagning i nutida mening förekom helt enkelt icke. 
Så gott som allt kött bastutorkades ock åts sedan antingen 

i att vaska matkärlen 	X redig 
3  Pl. best. f. av fök 'själv'. Detta ord användes allmänt om 

husbondfolket. 
,4  ajälvsagt,..självfallet 

9 Sv. landsm. 1927. 
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torrt, kokat eller uppstekt. I somliga gårdar slaktade man så 
mycket, att det blev torrkött över från år till år. Sådant 
"gammeirtjött", som i första hand skulle förbrukas, var ej 
sällan alldeles grönt av mögel ock inpyrt med småkryp — men 
det fick ej hindra. Fisken kokades eller torrstektes. Allt 
spad, "sådde" 1  kallat, av färskt som torrt kött ock fisk ansågs 
odugligt till föda ock slogs därför bort. Gröt ock "stip" 2  
kokades i betydande mängder varje gång, för att man skulle 
slippa besväret därmed alla dagar. Bristen på skåp ock skaf- 
ferier gjorde, att sådan förlagsmat hårt förorenades av dam, 
råttor, insekter m. m. dyl. 

Bostaden ock renligheten. 
Den tidens bostäder i Frostviken voro alla s. k. "halr(v)- 

lammstuggur", d. v. s. fyrknytta ryggåsstugor, där man i dryg 
manshöjd tvärs över hela rummet lagt in en sovbrits, "hal(v)- 
lamm", av en sänglängds bredd. Den var helt belagd med 
halm ock bildade en enda stor säng. Däruppe, tätt under 
taket, hade barn, tjänstefolk ock vägfarande sina sovplatser 
sida vid sida. Detta dock endast vintertiden. Gårdens flickor 
redde sig vanligen sovplatser i fähuset uppe på "söulammen", 
en direkt motsvarighet till stugans lamm ock plats för "söuin." 
eller fåren. Två skäl kunna tänkas härtill. Ville de försöka 
hålla sig någorlunda rena från ohyra, så fanns därtill större 
möjlighet på "söulammen" än inne i stugan. I ladugården 
kunde de också alldeles ogenerat taga mot friarebesök på lör-
dagskvällarna. — Tillståndet på halvlämmen tyckes icke ha 
varit alldeles idealiskt att dömma av följande gamla värs från 
trakten: 

Lillpalle, spri gg fott, når dä lider te kvållom I 
Far å mor ha gått te saggs, kåmm å fålr rna på jållon3.3! 
Naj, naj, dit vill ja inte gå för alle de tusende dåler, 
för dar a låpper, å dar a lus å allehånda småsäker.4  

1  Sing. b. f. av södd, som är neatr. subst., bildat av värbet 
eö = småkoka 1. sjuda. 

2  välling: sep, siipa; saknar pl. Bildat av vb. dip = supa. 
3  Ordet jall (hjäll) betecknar detsamma som lamm. 
4  Värsen i denna form har jag efter i år avlidne Axel Olofsson 
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Sommartiden hade man det vida bättre, ty då låg man i 
lador ock andra uthus. Ilusbondfolket, "fölran" 1, låg både 
vinter ock sommar i en väggfast skåpsäng inne i stugan. 

Behövde man stiga upp på natten, hade man "pess-stovvo" 2  
eller en träbytta att tillgå. Dessa kärl av trä blevo naturligt-
vis med tiden fruktansvärt illaluktande. 

En norrman, som var ute i affärsärenden, logerade i ett 
nybygge i socknens norra del. På morgonen steg han upp 
mycket tidigt för att på säng överraska värdfolket med kaffe, 
en dryck som de väl knappast kände annat än ryktesvis. Då 
den gode mannen skulle avsmaka mockan, blev han rent 
"fö(r)factd," 4  över den besynnerliga smaken ock lukten med. 
Han hade tagit vatten ur byttan nere vid dörren, i likhet med 
vad han sett mor själv göra; men nu var det så, att man hade 
smått om kärl i huset, ock därför nyttjades "reinvassbytta" 
till "pessbytt" om nätterna. Detta tilldrog sig i min styvfars 
barndomshem, ock vår "gämmo" 6  har själv berättat det för 
min mor. Gumman hade ännu på ålderns dagar gement ro-
ligt åt det fatala misstaget, berättar mamma. 

Mången ansåg det emellertid vara alldeles onödigt med 
något som hälst nattkärl. Man steg bara strax utom dörren 
ock gjorde sitt tarv på sidan om abrila" (bron). Längre gick 
man icke häller på dagarna, då det inte handlade om dess 
mera. I ty fall gingo de vuxna på "kåsa", "jocla va1r".7  Bar-
nen åter gjorde alla sina behov på sidan om stugubron. Dit 
vräktes också alla de sopor ock annat skräp, som av någon 
anledning ej kunde brännas upp inne på spisen eller "gräva". 
Den hög, som på detta sätt bildades, kallades för "lialkasa". 
En ock annan körde fram myrjord till platsen ock lade upp 
den i en vall kring "lillkasa" ock fick på det sättet ett värde-
fullt tillskott av gödsel. Att barnen tillätos begagna "lillkasa", 

i Ankarvattnet. Formerna på -om har jag ej hört hos andra. 
Värserna bruka sluta på kvalln—jadin. 

1  de själva 	2  piss-stäva 	3  påssbytt 
4  förfärad 	5  rellVattellSbyttall 	6  min styvfarmor 
7  Gjorde då väl. Detta uttryck, parentetiskt tillagt som här, 

kan betyda ungefär detsamma som frasen "tacka för det". 
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var vintertiden en nödtvungen sak, ty det bestods inga som 
hälst skor, förrän de voro en 8 å 9 år gamla, ock deras kläde-
dräkt utgjordes såväl vinter Som sommar av en fotsid "ull-
strig" ock möjligen "bröstdutj", en sorts väst, men ingen tröja 
ock inga byxor. Innan barnet blev så pass stort ock försig-
kommet, att det kunde öppna dörren självt, dassade det var 
som hälst på golvet, varpå någon vuxen tog rusan mellan ett 
par stickor ock kastade den på elden — under själva mat-
grytan, ifall den råkade vara påsatt. Var rusan för lös att kunna 
hanteras med stickorna, torkade man upp den med en näve 
gammalt skohö e. d., ock så på elden med detta! 

Papper kunde man naturligen ej bestå sig för toalett-
ändamål. Sommartiden rev man åt sig en tott gräs, ock om 
vintern begagnade man trästickor ock snöbollar — om man 
ens gjorde det. Det är inte så värst många årtionden, sedan 
den gumma dog, som i anledning av den nya tidens petiga 
fasoner på detta område skröt av att hon aldrig under hela 
sin långa levnad använt något annat än "framstfiggre".1  Helt 
säkert var hon icke ensam om det. 

På vårarna "flridd" man bort lillkasa 2, helt säkert för-
nämligast av den anledningen att den blev för stor. Från 
snygghets- ock renlighetssynpunkt betydde denna "oppflrina" 3  
föga. Även om platsen under sommaren ej hade använts till 
pissoar av de vuxna ock till avträde av småbarnen — även 
om så icke skett, var marken till betydande djup så illa för-
orenad, att den utgjorde en sannskyldig pästhärd ock tillhåll 
för flugor. Flugorna försökte man visserligen ödelägga inne 
i stugan genom att sätta fram kärl med mjölk, i vilken man 
lagt bitar av "hunnflrokrot".4  Nog strök en hel del med av 
den soppan, men lillkasa levererade oupphörligen ett långt 
större antal. I de små fönstren inne i stugan svävade sådana 
skyar av flugor, att det torde vara omöjligt därom bilda sig 
en fullt riktig föreställning för den, som icke sett något lik- 

' främsta fingret, d. y. s. pekfingret 
2  snyggade man ock avlägsnade den lilla kasen 
3  uppflinad, uppränsning 
4  Aconitum septentrionale 
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nande, ock så fort mat av något slag sattes fram, anfölls den 
ögonblickligen av hela svärmar flugor. 

Lillkasa har icke varit något utmärkande för Frostviken. 
Så sent som sommaren 1918 såg jag i norra Ångermanland 
ej så få dylika, .en del i form av välvårdade komposter, över-
täckta med friskt granris, andra åter värkliga dynghögar. 
Företeelsen benämndes här "brokasa". I en gård, där jag 
bodde, råkade jag alldeles oavsiktligt överraska husets dotter, 
en tärna på 17 eller 18 vårar, då hon satt på huk å bro-
kanten, där brokasa nyss blivit bortkörd. Mön tycktes inte 
bli det minsta uppskrämd. Hon reste sig helt lugnt, torkade sig 
på precis samma sätt som den förut omtalade gamla gumman i 
Frostviken ock gick in i stugan. Icke utan tvekan gick även 
jag in, ty jag var rädd, att flickan skulle vara generad för 
mig, men hon förrådde icke med den minsta min, något så-
dant. — Erfarenheten lärde mig snart att av brokasens be-
skaffenhet avgöra, om det var rådligt eller ej att begära natt-
kvarter i en gård. Klokast fann jag det vara att uppsöka 
gårdar utan denna anläggning, om ej för annat så för flu-
gornas skull. 

Att skura stugugolvet kallades betecknande nog "te å 
rot-tå" eller "gråvvå-tå".1  Detta gjordes inte alltför ofta. 
Till de stora högtiderna jul ock påsk var det självskrivet, så 
ock till sommaren ock strax före vinterns inbrott. Kanhända 
kunde man rot-tå någon enda gång även under sommaren, 
men däremot ej gärna under vintern av orsak, som snart nedan 
blir klarlagd. 

Det inträffade i en gård i Jorm, att mor fann sig föran-
låten "ta å gråvvå-tå stuggu.", trots att det var smällkalla 
vintern. Hon väntade nämligen främmande ock tyckte, att 
det såg lite för "råd" 2  ut. Då hon• hade klarat av saken, 
kom en granngårdsgubbe dit. Vid åsynen av det nyskurade 
golvet, tog han på sig en högst bekymrad min ock sade: 
"Man no hi du no jott da i orå(o)! Du fe vårrå stö på, att 

1  böka av eller gräva av (golvet) 
2  bökigt, ostädat 
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da bki gå1rvkant".1  Smutsen, som förut tätat springorna i 
det ospontade golvet, var nu borta. 

Vid skurning förfor man på följande sätt. Golvet över-
sköljdes med kokhett vatten ock beströddes med fin sjösand. 
Den som skulle skura, tog av sig skor ock strumpor ock fäste 
upp kjolarna, så att benen ner om knäna blevo fria. Skur-
ningen utfördes med "i bartuggu", en barrtvaga. Denna ma-
növrerades med stor kraft ock förunderlig skicklighet med högra 
foten. En ock annan stödde sig under arbetet på en stadig 
käpp, som hölls i högra handen, men de flästa arbetade utan 
detta stöd. Tvagan fördes i träets längdriktning i fram- ock 
återgående glid På omkring 4 dm. Arbeterskan — det var 
nämligen kvinnfolksgöra att skura — förflyttade sig små-
ningom åt höger, tils hela golvet var överfaret på tvären, var-
efter hon tog ihop med en ny "renig" 2  med början längst till 
vänster. Mellan varje "renig" lade sig den avskurade smutsen 
i strängar, vilka till utseendet påminde om ladugårdsgödsel. 
De bestodo också helt säkert till en mycket god del just av 
detta ämne, som i stall ock fähus klibbats fast under de lap-
pade skorna ock följt med in. I denna huvudmassa fanns 
inmängt allt möjligt i orenlighetsväg, såsom vanlig spott ock 
tobaksspott, snor ock 'pipaska, döda flugor ock råttlort, urin-
ämne ock folkträck (i fall småbarn funnos i huset), träskav, 
ulltussar, renhår, diverse maträster, kvinnoblod m. m., m. 
alltsammans blandat ock väl lagrat. En bra broskrapa hade 
helt säkert varit lämpligaste värktyget att börja med vid ren-
göringen av ett sådant golv. 

Sedan golvet på detta sätt blivit överarbetat med tvagan, 
begöts det med kallt vatten hinkvis, ock detta jämte den av-
skurade smutsen sopades ut med en ny björkkvast genom en 
liten glugg i väggen i nivå med golvet. Där utanför väggen 
bildades en liten "kas", som skottades undan, då den blev för 
stor. I somliga stugor lär man på golvet haft en liten lucka, 
genom vilken man sopat ned all smörjan. Självfallet blev det 

i Men nu har du nog gjort dig en oråd (d. v. s. begått ett 
stort feltag). Du får vara säker på att det blir golvkallt. 

2  rad eller varv 
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fort nog osunt under ett sådant golv, ock denna osundhet 
trängde utan svårighet upp i rummet genom det illa hopfo-
gade, enkla golvet. Efter sköljningen. skrapade man golvet 
med golvskrapa av näver. Den var omkring 15 cm. lång, 6 

7 cm. bred ock en 8 å 10 mm. tjock samt hoptråcklad me-
delst fina rottågor. Sist torkades golvet med någon gammal 
klädtrasa eller en tomsäck, "gåkvtyffa" kallad. Det nyskurade 
golvet överströddes vanligen med nyrepat enris ock vid jul-
skurningen med halm. 

Daglig sopning av stugugolvet har icke hunnit bli en 
vana i de mera avsides liggande gårdarna. Först då det blir 
alltför "råti", tar man till "limen"', ock då främmande kommer. 
Ser man dessa redan på något håll, blir det ett fläng med 
att "firi-tå" golvet. I de större byarna i socknens centralare 
delar torde det dock numera vara regel att hyfsa till stugan 
varje morgon. Fordom sopade man helt säkert icke annat än 
på lördagarna ock för främmandes skull. Någon storstädning 
enligt nutida begrepp förekom aldrig. Man åtnöjde sig med 
att "gråvvå-tå" golvet, skura av bord, säten ock bänkar samt 
fiffa upp murens lerrappning. Möjligen torkade man någon 
gång av "glritsa" 2  på insidan. Utsidan överlämnades åt väder 
ock vind att sköta om. Dam ock spindelväv hopade sig under 
tidernas lopp i otroliga massor på takåsar ock andra för direkt 
folktrafik skyddade platser. Lyckligtvis fanns det en mycket 
bra motvikt mot allt detta osunda, ock det var den härliga 
öppna spisen med det väldiga rökfånget. Vintertiden tvinga-
des människorna av kölden ock mörkret att hålla full fyr 
dagarna i ända, ock om sommaren pyrde det ock brann nästan 
beständigt under "mussutjeln" 3  på "grova". Det blev den 
.mäst effektiva ventilation man kunde önska sig. Dessutom 
torde den rikliga utstrålningen av ljus ock värme ha haft en 
kraftigt desinficierande värkan. 

Vid läsningen av föregående skildringar torde mången få 
den föreställningen, att författaren ställt fram till beskådande 

1  kvasten 	 2  fönstren 
8 kitteln med ostvasslan 
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endast de mörka sidorna, endast de värsta undantagen. Det 
är icke så. Framställningen visar oss det allmänna renlighets-
tillståndet i Frostviken omkring mitten av förra århundradet 
ock dessförinnan. Undantag funnos naturligvis, men dessa 
voro varken stora eller många. Som detta är den första syste-
matiska undersökningen jag på någon trakt gjort angående 
denna sak, kan jag inte yttra mig med bestämdhet om för-
hållandena i andra landsändar; men på goda skäl anser jag 
det mycket sannolikt, att det stått föga annorlunda till på 
andra trakter, åtminstone i Norrland, i gångna tider. 

På ett par ställen i det föregående har jag antytt en för-
modan, att tvagningarna ock baden mera dikterades av något 
slags religiöst motiv än av ett yttre renlighetsbehov. I den 
behandling, man ägnade de döda, har jag trott mig finna ett 
belägg härför. Då man vet, huru liten förståelse denna tids 
människor hade för renlighetens betydelse för de levande, 
värkar det i hög grad överraskande att se dem snygga upp 
de döda så pass bra som de gjorde. Liket tvättades omsorgs-
fullt helt ock hållet. Håret kammades, skägget klipptes, ock 
en nytvättad "strig" 1  kläddes på den döde. I kistan bäddades 
med rena vita hyvelspånor, ock huvudkudden stoppades med 
sådana. Så rent ock snyggt låg ingen i livet. Med denna 
sak fick man på inga villkor fuska. Jag vet fall, då drunk-
nade personer återfunnits först efter så lång tid, att de spritt 
en rent olidlig stank omkring sig; men likväl har man be-
handlat dem på förut skildrat sätt. Det gick helt enkelt icke 
an att överlämna den döde åt graven ock evigheten i smutsigt, 
ovårdat skick. Jag tar för givet, att det är Uppenbarelse-
bokens livfulla skildring av den vitklädda skaran inför. lammets 
tron jämte andra liknande bibelställen, som här påvärkat seden. 

Religiösa föreställningar av urgammal hednisk natur ligga 
åter bakom seden att lägga eldkol i barnets badvatten ock att 
spotta i sitt eget tvättvatten, innan man slog ut det. Detta 
gjordes till skydd mot "de underjordiske", den norrländska 
"vitra". 

1  skjorta av vitt, hemmagjort ylletyg 
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Den motvilja, för att ej säga rädsla för bad i öppet vat-
ten, som de gamla i dessa trakter faktiskt hyste, förklaras 
näppeligen till fullo genom att påvisa den låga temperaturen 
i fjällsjöarna. I grunda vikar ock lugnbäckar blir vattnet 
redan efter få solskensdagar behagligt ljumt. Fruktan för att 
råka ut för något "int" (ont) från vattnets ock luftens ande-
makter, om man överlämnade sig naken åt elementen, kan 
mycket väl ha varit huvudanledningen till badrädslan. Att 
denna fruktan i någon mån spelat in, är alldeles säkert. Ett 
religiöst motiv skönjes även här. För att riktigt förstå detta 
måste vi ha ett par saker klara. Människor på detta and-
liga utvecklingsstadium se i såväl sjukdoms- som olycksfall 
direkta resultat av ovänliga makters värksamhet. Oförsiktigt 
badande, hälst av den ovane, ger kanske oftare än något annat 
anledning till båda delarna, varför badandet mycket lätt kan 
komma i misskredit hos den okunnige ock vidskeplige. 

Vilja vi finna någon antaglig förklaring till uppkomsten 
av en så äcklig ock vidrig ovana som snorätandet, tror jag 
den måhända får sökas på vidskepelsens eller, med ett annat 
ord, det primitivt-religiösas område. Det är för varje folklorist 
en känd sak, att man fordom varit mycket rädd för, att något 
av kroppens avfallsprodukter utan vidare skulle falla i hän-
derna på illasinnade människor eller andeväsen, ty dessa trod-
des kunna använda detta till att skada dess ägare på grund 
av en fortbestående väsensgemenskap mellan kroppen ock det 
från densamma avskilda. Först sedan detta mystiska samband 
genom varjehanda magiska åtgärder blivit hävt, kunde man 
tryggt lämna ifrån sig det, som var av "ens eget". Denna 
åskådning bör rimligtvis hava gällt även beträffande snoren. 
Säkraste sättet att skydda denna var naturligtvis att åter 
införliva den med kroppen — äta upp den. Att man på detta 
sätt vanligen tillvaratog endast det upptorkade, men gladeligen 
lät det våta fara, kan mycket väl tänkas bero därpå, att man 
betraktade det senare som en sorts spott, vilken, som bekant, 
allmänt brukats som skydd mot makterna. Enklaste ock 
kanske riktigaste förklaringen är dock kanske denna: veder-
börande ha som helt små börjat äta snor ock sedan fortsatt, 
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eftersom de ej blivit påtalade av de äldre, alldeles som mången 
av samma orsak livet igenom biter på sina naglar. 

Under mångårigt träget sysslande med folkloristiska ock 
närbesläktade problem har författaren småningom kommit till 
den bestämda åsikten, att även till synes befängda folkliga 
sedvänjor ock bruk alltid ytterst vila på värkligt bärande 
motiv, ehuru dessa i regel äro av en helt annan art, än dem 
vi äro vana att anse såsom riktiga. Jag har genom dessa 
slutord velat fästa uppmärksamheten på denna sida av saken, 
enär den enligt mitt förmenande alltför ofta förbises. 

Vid 	förf attandet av utkastet till föregående skildringar 
ha bl. a. följande äldre personer flitigt rådfrågats: änkan 
Brita Wassdahl i Småvattsbränna, Jorm, född 1844; änkan 
Karin Bengtsson, Jorm, född 1843. 

Det var för övrigt den senares självmant påbörjade liv-
fulla skildringar, som bringade mig till att redan nu gripa 
värket an. 

Se vidare följande uppsatser av förf.: i "Arkiv för norr-
ländsk hembygdsforskning" 1918 "Drag ur den norrländska 
folkmedicinen"; 1924 "På en storbondes gård i Frostviken i 
mitten av 1800-talet"; i "Jämten" 1926 "Bostadens utveck-
ling i Frostviken". 



Adjektiviska avledningsändelser 
i Lulemålet. 

AV GERD ENEQUIST. 

Lulemålet, som talas i hela Lule älvdal ända upp till 
Jokkmokk (Neder-Luleå, Över-Luleå, Edefors ock Jokkmokks 
socknar; i sistnämnda socken blott på spridda ställen jämte 
riksspråk ock lapska), uppvisar stora variationer i fråga om 
uttalet särskilt i Neder-Luleå socken. Främst är det de dif-
tonger, som uppkommit ur de gamla långa vokalerna i, y ock 
ö, ord med brytning ock sådana, där vokalen föregås av affr. 

sp ock j,,s, som visa betydande skiljaktigheter ej endast 
socknar, utan även personer ock byar emellan. Subst. 'ko' kan 
heta ko9, kao, ke9, koo, o. dyl.; 'ben' bet,n, bn, bcept ock 
t. o. ra. baln; värben 'bita' ock 'byta' ha hos samma person 
samma uttal, i det att 1 ock y sammanfallit, men variera på 
olika platser mellan bbyt, bkyt ock ett uttal med ett ännu spet-
sigare svårdefinierbart ljud som första komponent i diftongen; 
adj. 'lätt' kan heta /ffit, lat, lot, lot, lat,  yot, jat ra. m.; värbet 
'gärda (inhägna)' heter tb?r, 	tO.k, fficek; både 'lätt' 
ock 'gärda' kunna dessutom uttalas just med det ovan nämnda 
spetsiga ljudet, som står när o, men som har en stark dragning 
än åt u, än åt y, än till ock med åt e. Som grov beteckning 
för detta ljud användes här y. Märkas bör, att detta ljud 
aldrig som riksspråkets y har läpprundning. I en kort upp-
sats som denna kunna givetvis inte dessa variationer med-
tagas, utan en normalisering har måst genomföras. Skriv-
ningen av nedanstående exempel överensstämmer i stort sett 
med uttalet i Övre Svartlå i Edefors socken ock ansluter sig 
till uttalet i byarna vid själva Lule älv alltifrån Avan i Neder. 
Luleå socken ock norrut samt på flere andra platser. Det är, 
efter vad man hittils kunnat se, det ursprungligaste ock även 
det allmännaste uttalet. 

Vad skrivningen av diftongerna beträffar (cel, ot,, Yy, ty, 
ay, 09), har det vanligaste beteckningssättet bibehållits, men 
är i någon mån missvisande, i det att dift. egentligen ej äro 
fallande utan snarare svävande, särskilt gäller detta ty, e,u, 
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ock o(2. De övriga (c., 	Yy) ha ej full hellängd på första 
komponenten i diftongen. 

Lulemålet uppvisar en brokig provkarta på olika adjek-
tivändelser, ock det visade sig vid de första försöken att 
genomföra en konsekvent överflyttning av målets adjektiv till 
uppslagsord på riksspråk, att detta erbjöd vissa svårigheter, 
särskilt i fråga om de adjektiv, som sluta på vokal. Dessa 
adjektivändelser på vokal, nämligen -i, -e, -a, -o, ock de med 
dessa nära sammanhängande på -in, -en ock -at synas ha även 
ett något allmännare intresse ock kunna måhända därför för-
tjäna att göras till föremål för ett särskilt omnämnande. 

De flästa adjektiv i Lulemålet ha ändelsen -a, t. ex. fa,?(.a 
'färdig', 	nleta 'enfärgad'. Det råder intet tvivel om att 
änd. -a i ett sådant ord som fika motsvarar den gamla ändelsen 
-og (faka < ftirdog). Men jämnsides med typen fåfra < färdog står 
typen tic?ro < tulug 'tålig'. Hur kunna ändelserna -og ock -lig 
ha utvecklats så olika? Den med norrländska dialekter för-
trogne förstår genast, att orsaken ligger i kvantitetsförhållan-
dena: fara är gammalt långstavigt, titko kortstavigt ord. 
Liksom alltid, när det är fråga om ljudutvecklingen i Norr-
bottensdialekterna, är skillnaden i kvantitet det första man 
måste ta hänsyn till, i detta fall när man vill fastställa ur-
sprunget till de skiftande adjektivändelserna ock urskilja de 
typer, som kunna läggas till grund för en indelning. Vi få 
alltså här typerna -og > -a efter lång stavelse, -ug > -o efter kort. 

Men även ckvilceta, som nyligen anfördes, är ett kortsta-
vigt ord; dess -a kan alltså inte motsvara ett -og eller 
ty en sådan ändelse skulle efter kort stavelse blivit -o. En 
jälp att fastställa ändelsens härkomst ha vi i participen av 
första svaga konjugationen, vilka också ändas på -a, när vär-
ben äro kortstaviga. Förhållandet är nämligen det, att i 
Lulemålet alla sådana värb förbli helt oböjda utom i 2:ra 
plur. pres. imp., där de få ändelsen -n. böka betyder alltså 
'baka', 'bakade', 'bakat'. Flere av dessa particip ha närmat 
sig ock t. o. in. övergått till adjektiv. Detta framträder inte 
minst däri, att de i neutrum få ändelsen -t, vilket ej är för- 
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hållandet, när värbformen står som rent particip. Jfr bö9ka 
jar rnikat 'bordet är mjöligt' (eg. 'mjölat') med blida jar nkr 
boka 'brödet är nybakat', d. v. s. nyligen bakat. Även i ett 
isolerat kortstavigt adj. som chnleta, vilket ej har något mot-
svarande värb, härrör tydligen änd. -a från den ursprungligen 
participbildande avledningsändelsen -ad. Vi få alltså utveck-
lingen ad > a efter kort stavelse. 

Neutralformen av målets båda typer av adj. på -a, fara< 
färdog ock eelnketa<*einlitad, ändas i båda fallen på -at. Med 
dessa neutralformer må icke sammanblandas en tredje grupp 
av adj., alla långstaviga, vilka likaledes i neutrum ändas på -at, 
men även i mask, ock fem ha denna ändelse, t. ex. tkkat 
'tokig'. Då det ej kan vara fråga om att det är neutralformen 
som får tjänstgöra både i mask. ock fem., måste man tänka 
sig, att det är adjektivavledningen -ott(r), som uppträder 
snna -at. Några exempel på motsvarande ändelse -utt(r), 
lagd till en kortstavig stam, finnas däremot ej i målet, så 
vida man ej vill räkna ntr. kicirot 'kulen' dit, vilket dock i 
mask. ock fem. endast heter kichn (se s. 148). 

Vi ha ovan sett, att- -ad blir -a efter kort stavelse. Vad 
blir då -ad efter lång stavelse? Även här är en jämförelse 
med vissa participformer belysande, nämligen som förut med 
participen av första svaga konjug., men då givetvis med de 
långstaviga, t. ex. kbla 'kallad' (kö/ 'kalla'). Flere av dessa 
particip kunna användas som rena adj. De få dock inte -t i 
neutrum liksom motsvarande kortstaviga particip, kanske där-
för att en ändelse efter lång stavelse blir svagare artikulerad.1  

överensstämmelse med denna utveckling hos värben ha 
adjektiv avledda på -ad ändelsen -e efter lång stavelse, t. ex. 
Ddriga, 'puckelryggig' (eg. *kylryggad, jfr ,491,/ f. 'ryggsäck'). 

Det är dock inte så, att -a i -långstaviga adj alltid härrör 
från ändelsen -ad. -1 t. ex. lir  'ljum' motsvarar ändelsen 
äldre -en. Häremot svarar, att de långstaviga starka värbens 
participformer likaledes sluta på -a, t. ex. böta 'bunden'. Icke 
häller i detta fall får adjektivet någon ändelse tillagd i neutrum. 

Egendomligt är emellertid, att det dessutom i målet finns 
1  Jfr dock att det heter triwat 'troget' etc. (se nedan). 
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en grupp adj. i vilka -en kvarstår oförändrat ock av vilka 
några t. o. na. uppvisa ändelsen -t i neutrum, t. ex. trbogan 
'trogen', tröogat. De äro samtliga långstaviga utom fietan 
'glad', nWayt 'naken', vitto,n 'vaken', ock det är svårt att på-
visa någon skillnad mellan denna grupp ock den föregående. 

Vända vi oss så till de kortstaviga adj., som motsvara de 
långstaviga på äldre -en, nämligen de som uppstått ur äldre 
-in, finna vi samma växling mellan bortfallet ock kvarstående 
:n, vilken växling dock synes följa en viss syntaktisk princip. 
Först ha vi en grupp rena adj., vilka alltid sluta på -in i 
mask. ock fem. ock på -it i neutrum, om de kunna förekomma 
i den formen, t. ex. dionn 'duven', n. clitmt. De övriga, vilka 
ursprungligen äro particip av starka värb, ha i mask. ock 
fem. -in ock någon gång i n. -it, blott för så vitt som de stå 
som rena adjektiv. Eljest ändas de på -i, vilket är den regel-
bundna ändelsen i particip av kortstaviga starka värb även i 
neutrum, t. ex. bchna jar etbruti 'benet är brutet'. Vi få här en 
motsättning mellan t. ex. gömal o Nein 'gammal ock frusen', 
frusinmjé4ka 'frusen mjölk' ock abob.a r fricsi 'jorden är frusen'. 

Den i riksspråket vanliga adj.-ändelsen -ig motsvaras av 
Lul. -i ock förekommer huvudsakligen i ord, som lånats från 
riksspråket, t. ex. köroti 'konstig', neutrum ke:nhstit.1  De flästa 
av dessa adj. på -i -äro långstaviga. Endast -tre kortstaviga 
äro antecknade, nämligen tadi, n. -t 'ledig', sadt, n. -t 'se-
dig', stim 'inställsam'. Ock av dessa tre adjektiv är kanske 
intet ett värkligt exempel på en inom dialekten genuin före-
komst av avledningsändelsen -ig. Orden nicli ock sådi kunde 
snarast synas vara att uppfatta som riksspråkslån.2  Ordet 
sedig uppträder emellertid i andra norrländska mål på ett sätt, 
som tyder på att det är genuint, ock man får kanske därför 
ej stanna vid att endast betrakta det som ett riksspråkslån, 
utan räkna med möjligheten av en mera genuin utveckling. 
I så fall är det emellertid kanske ej rätt ock slätt avlednings- 

-ig är den enda av här berörda ändelser, där vokalen blir 
lika oavsett stamstavelsens kvantitet. 

2  OM ledig jfr C. Pihl, Överkalixmålet s. 89; om sedig samma 
arbete s. 91. 
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ändelsen -ig man har att göra med. Det kunde förtjäna i 
detta sammanhang påpekas, att samma ord i västra Jämtland 
(Åre) antecknats i formen sädju jämte (vanligare) sädu. Det 
vore måhända möjligt, att Lul. sådi inneslöte en motsvarighet 
till den jämtska formen sädju, i det *sedio bildat ett för-
stadium till sadi. Utan att nu vilja dröja vid en närmare 
efterforskning rörande förekomsten på olika håll av dylika 
former av just detta ord, vill jag här endast i allmänhet 
påpeka, att åtskilliga gamla kortstaviga adj. i flera nord-
skandinaviska dialekter uppträda i former motsvarande det 
ovannämnda jämtska sädju, om än sådana former ofta eller 
oftast synas förekomma endast som mer eller mindre isolerade, 
nyckfullt uppträdande relikter, t. ex. groplämju groplämu 'grov-
lemmieg, foldu 'földiger', blräfu bkäsu 'bläsig' etc. (alla exemplen 
från Åre i Jämtland). Vad sikt beträffar, tyder akcenten på 
att detta ord ej kan vara en regelrätt bildning med avled-
ningsändelsen -ig. I stället får ordet kanske anses som en 
sekundär bildning i förhållande till Lul. värb sllvz  (< *slyvja ?) 
'ställa sig in'. Kan här föreligga en företeelse av en art be-
släktad med den, att i norrländska mål stundom bildas sub-
stantiv, hälst med något förklenande betydelse, såsom avled-
ningar av värb, ehuru utan avledningsändelse, endast genom 
utbyte av infinitivformens grava akcent mot akut? 

Större roll i målet än avledningar på -ig spela sådana 
på -hg (> h). Ändelsen är mycket vanlig ock förekommer i 
genuina Luleord. I kortstaviga ock många långstaviga ord 
är ändelsen icke -lig, utan -elig, t. ex. libsalt, n. -t, 'slarvig', 
bofilvalt, n. 4 'otymplig' i motsats till t. ex. high, n. 4 'vacker, 
trevlig'. Ingen anledning finnes emellertid att -i detta samman-
hang närmare ingå på denna grupp. 

Vi erhålla alltså följande schema: 
Kortstaviga adjektiv 	Långstaviga adjektiv 

-o 	-ug, tiAko) 	 -a (< 	nka) 
-in el. -i (< -in, divin, fricsin -an el. a (-‹ en, trörgan, 

el. friisi) 	 -a (<-ad, pariga) 
-a (<-ad, innlceta) 	 (<-ig, köuti) 
[-i 	-ig, 14610] 	 -at (<-ot, 69,kat). 
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det föregående har :uppvisats, att_ samma ändelse kan 
uppträda i mer än en funktion ock med olikartat ursprung, 
t. ex. -a, uppkommet dels av -og (fkka), dels av -ad (chnlcota); 
tt, uppkommet dels av -en (Nrga), dels av -ad Wilriga). Å 
andra sidan kan samma funktion uttryckas genom mer än en 
avledningsändelse. Exempel på en sådan polymorfism äro Ulla 
'händig' ock hant 'händig'; z sptipt /gr 'ett segt (spicket) läder' 
ock hwikolara best. n. med sanuna betydelse (eg. 'hårdspickog-
lädret); k?,Akit ock kickot neutrum -av Min 'kulen'. Sådana 
dubbelformer förekomma dock sällan i Lul. i jämförelse med 
t, ex. i Kalixmålen ock än mer i sydligare norrländska mål, 
i all synnerhet i jätntskan. 

Det kan vara av intresse att undersöka, i vad mån_ovan 
berörda adjektivändelser förekomma i kringliggande dialekter. 
Motsvarande avledningsändelser överensstämma i de övriga 
Norrbottensdialekterna i stort sett med Lul. 

ÖKalix: w6,5biuctu 'som biter vasst (om mygg)' 1, lx.c"rin 
'Juden' 2, be"ga 'beckig' 3, fhka 'färdig' 4, tran 'trogen' 5, ro" gana 
'rutten' 6, Skdiffibb 'skamsen, förlägen' 7, skölact 'kullig' (om ko r) 8; 

tOu 'tålig', diumn 'duven', mkt 'mjölig' 9, f4ka 
'färdig's, bden 'egen' 10, bunika 'omornad' 11, det.h 'dålig' 12, 1kat 
(t?2,yka) 'tokig' 11; 

Råneå 13: 110 - 'halkig', tHvin 'matfrisk', mkka 'mjölig', 
ståka . 'kort', trktgan 'trogen', m6gN, 'möglig', hög 'vacker', 
skat 'skallig'; 

Piteå: 4giro 'flitig' 14, dwlvm 'fuktig' 74, beka 'bläckig'15, 
bro 9ka 'brokig' 15, IcZolysti 'frusen ock styv (om fingrarna)' 14, 
beacekte 'besläktad'15, bahendt 'behändig'15, skedat 'skallig'15; 

1  Pihl, a. a. s. 91. 	2  A. a. s. 110. 
3  A. a. s. 84. 	 4  A. a. s. 139. 
5  A. a. s. 236. 	 8  A. a. s. 113. 
7  A. a. s. 117. 	 8  A. a. s. 122. 
9  Rutberg, Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar, s. 138. 
io A. a. s. 53. 	 11  A. a. s. 139. 
12 A. a. s. 83. 
33  Enligt uppgift av fil. stud. Edvin Brännström. 
14 Iverns' ordsamling i Landsmålsarkivet. 
15 Johanssons ock Nordströms ordsamling i Landsmålsarkivet. 
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Stora likheter förete vidare målen i Västerbotten. 
Degerfors : 'era 'girig' 1, luclei 'luden' 2, baka 'bakad' 1, feu 

'färdig' 3, ht rot 'liten's, kala 'kallad'1, dake 'dålig' 4, toka eller 
tokat 'tokig' 8; 

Burträsk: tara 'tålig'6, lagta,n 'styv i lederna', 6tat4ka 
'omtalad' 8, nktcla 'nödig' 3, kmsn fsv. *klumpsen 10, från -
Usla, (kan) 'framkastat (korn)' 8,  bårmhitrh 'barmhärtig'11, skålat 
'skallig' 12. 

Även med svensk-finska mål finnas stora överensstämmelser. 
Det förefaller dock, som om ifrågavarande avlednings-

ändelser ginge att studera särskilt bra just i Lul. I Över-Kalix 
ha de flästa kortstaviga adjektiv på ursprungligt -ug anslutit sig 
till de många långstaviga på ursprungligt -og ock utbytt sin 
även här en gång förhandenvarande ändelse -o mot -a.13  Vidare 
innehåller ÖKal. ännu färre exempel än Lul. på adj. med 
ändelsen -at: skölact 'kullig (om kor)14, ,s(jsaet 'lysten efter allt 
man ser'13, ti•yact 'tjuvaktig'16. Denna sista typ av adjektiv 
är i NKal. rikligare företrädd: fakkat 'folkrik' 17, hipmat (hema) 
'drumlig, fånig'17, llvat 'gladlynt'17, n«cat (n0a) 'noga, nog-
grann'17, skalat 'skallig' (även om kor, som sakna horn)18, 
Makat 'slokig, sluskig' 7,  tittat 'tjuvaktig' 7, thkat (tbyka)17 . 
NKal. har dessutom ett exempel på -ut i ett kortstavigt adj., 

1  Åström, Degerforsmålets ljudlära, Sv. lm. VI. 6, s. 77. 

	

2  A. a. s. 89. 	 3  A. a. s. 78. 
4  A. a. s. 108. 
5  Åström, Degerforsmålets formlära, Sv. lm. XIII. 2, s. 29. 
6  Lindgren, Burträskmålets grammatik, ljudlära, Sv. lm. 

XII. 1,s. 57. 

	

7  A. a. s. 65. 	 8  A. a. s. 30. 

	

A. a. s. 213. 	 10  A. a. s. 94. 

	

11  A. a. s. 92. 	 12  A. a. s. 79. 
13  Jfr Pihl, Overkalixmålet, s. 63, 91, 111. Till de av Pihl 

där ock annorstädes citerade exemplen på Nederlulemål från Nord-
linders ordlista tager jag ingen hänsyn, då de, i den mån de 
avvika från de i exempelsamlingen nedan anförda, ej av någon 
annan Lulemälsupptecknare påträffats. 

	

14  A. a. s. 122. 	 15  A. a. s. 20. 

	

16  A. a. s. 285. 	 17  Rutberg, a. 	a. s. 139. 
18  A. a. s. 78. 

10 Sv. landsm. 1927. 
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nämligen kickut 'kulen'.1  Men denna dialekt tycks ej som 
andra norrbottniska mål alternativt ha -in (jämte -i) i mask. 
ock fem. av perfekt particip av kortstaviga starka värb, när 
de stå som rena adj., utan ändelsen -in tycks endast förekomma 
i vissa stående ord: Okin 'galen' 2, limn 'luden' 2, mkm 'mulen' 2, 
«avin ' duven' 3, nnim 'öm, rådbråkad'', kicsm 'ängslig till mods'. 
De båda granndialekterna till Lulemålet, Råne- ock Pitemålen, 
visa helt naturligt de största likheterna med detta mål, men 
för dessa dialekter föreligga ännu inga sammanfattande ut-
redningar. 

I Västerbottensdialekterna ock i sydligare norrländska 
mål synas avledningsändelser hos gamla långstaviga ock gamla 
kortstaviga adjektiv i regel ej ha särhållits i på långt när 
sådan omfattning som i Lul. Så har i Vbott. de längstaviga 
adjektivens gamla ändelse -og utvecklats på sådant sätt, att 
den sammanfallit med de kortstavigas ändelse -ug: huru 
'hungrig'4  ock j ru 'girig'. Vidare ha i sydligare norrländska 
mål (västerbottniska, ångermanländska ock jämtska) adj. på 
-og eller -ug sammanblandats med adjektiven på -ot eller -ut, 
så att nu hos en stor del av dem ändelsen kan vara både 
-u ock -ut: toka eller tokut 'tokig' o. s. v.4  

Samma vacklan mellan bortfallet ock kvarstående -n i 
ändelsen hos ursprungliga perf. part. av kortstaviga starka 
värb, som gör sig gällande i Lul., tycks råda inom större 
delen av Norrland.6  Så visa t. ex. de flästa exempelord i Buchts 
avhandling ändelse utan -n. Men här ock där dyka n-former 
upp inom alla landskap, ock betydelsen hos de exempelord, som 
bibehålla -n, gör det troligt, att förhållandet är likartat med 
det i Lul., så att -n kvarstår, endast för det fall att participet 
står som rent adjektiv (jfr ovan s. 142). 

1  Rutberg, a. a. s. 139. 	2  A. a. s. 137. 
3  A. a. s. 138. 
4  Åström, Degerforsmålets ljudlära, Sv. lm. VI. 6, s. 78. 
5  A. a. s. 77. 
6  Se kapitlet om ord av typen ludin hos Bucht "Äldret ock 

ö i kort stavelse i mellersta Norrland", Sv. lm. B. 22. 
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I det föregående har nämnts, att adjektivavledningarna på 
-ad stå participen mycket nära, även om ändelsen åtminstone är 
på väg att bli en produktiv adjektivisk avledningsändelse. 
De egentliga avledningsändelser, som i denna uppsats behandlas, 
bli då huvudsakligen blott två, nämligen -og (-ug) ock -en (-in). 
Av dessa är -og (-ng) den viktigaste. 

Kortstaviga adjektiv. 
I de kortstaviga adj. representeras -ug av -o, -in av -in 

eller -i, -ad av -a ock -ig av -z. 

I. -ug> -o. 
His°, n. 4 'bläsig' 
Nto, -t 'bitande' (om väder-

lek); i bitot vr 'ett bitande 
väder' 

bröko, -1 (eg. bråkig) 'ivrig, 
högljudd, som gör mycket 
väsen av sig' 

bo, -t 'stor ock.  grov' 
tkro, -t 'girig' 
griko, -1 'retlig, lättretad'; även 

om djur: i gnko mar 
grin°, 4' grinig, otrevlig'; även 

om väderlek 
-t 'ond, förargad' inom 

sig (säges om en, som går 
ock gömmer på sin ilska 
utan att ge den utbrott) 

UND, -t 'halkig' 
ilsinko, 4 'elak' 

-t 'svårbearbetad' (om 
virke) 

larbso, -t 'halkig'. Jfr kkösa 
'halka' (om djur). 

kuAdo, -t 'storbukig', även 
stkrkivado, -t 'storbukig' 

mitdo, -I 'moddig'; z inicdot fr 
'ett moddigt, tungt före' 

b,o,vato, -t 'ovettig' 
prbto, -1 'pratsam' 
ritgo, 4 'skrymmande' 
rbko, -t 'som gärna vill skena' 

(om en häst -- säkert ord). 
Jfr röka 'skena'. 

röso, -t 'kvick, livlig' 
-sinko, 4 i sms. såsom fusk-

smoko 'med flasksmak', NU-
sinoko 'med bläcksmak', vå-
da-simsiko 'med träsmak', rökt-
smoko 'med röksmak', vår-
smoko 'med vädersmak' (den 
smak exempelvis bröd får, 
om det får ligga framme i 
solen och luften) 

skrbno, -t 'mager' 
skröpo, -t 'skräpig' 
siiro, 4 'snorig' (ovanl.) 
stbdo, -t 'stadig' 
sntot n. i uttr. i slitot kbckit 

'ett tungt arbete', schgslito, 
-t, 'segsliten' 
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sijgo, -t 'tung, svår'; in såg° 	toko '"frarntalig", frimodig, 
dg 'en krävande, lång ock 

	
framfusig', ligctoko "lång- 

svår dag', i skot iirbc:9i,t 	talig", som är pratsam, stkr- 
'ett tungt arbete' 
	 toiro 'stortalig' 

-t 'trasslig' 	 vasito, -t "vidsittande", 'som 
Mto, -t 'kittlig' 
	 klibbar vid, som är efter- 

-t 'tjärig' 
	 hängsen' 

-t 'tålig', bo,tu?ro 'otålig, wrY•o, -t 'risig', jfr wgk m. 'ris' 
ömtålig' 
	 $10, -t-'vattnig, våt' 

-t-o, -t i sms. bldstoko 'falsk, .htoko, -t 'ivrig, arbetsam, som 
som baktalar någon', fråna- 	är ivrig att "ta i"'. 

Anm. I lgo, -t 'lagom', klogo, -t 'ej passande', igko, -t 
"enkom", 'kinkig, envis' har o uppkommit ur -om. 

II. -in kvarstår eller går till -i. 
-in kvarstår i alla ställningar. 

avin, n. dikvit 'duven' 
	Haut (n. ej belagt), 'ruskig', 

eipin, n. elpit 'öppen', t. ex. 	'ledsen' 
tråla jar eripin ini hbogi lamm växlande med limmn (n. 
'tröjan är öppen i halsen'; 	ej belagt) 'styv ock råd- 
även 'gles' (om skog) 
	bråkad' 

ggrin, n. Mit 'galen' 
	likdin, n. lidit 'luden' 

ipin, n. .pit 'öppen' 	 nzikkin, n. mitkit 'mulen' 
kikkin, n. kikht eller kikkot 	Ml" n. tr3int 'matfrisk'. 

'kulen' 
Aura. Ovanstående exempel utom Min äro ord med 

gammalt u eller i i stammen. Ord med gammalt a (eller ä) 
i stammen ha skilt sig från den regelbundna, kortstaviga ty-
pen, t. ex. Ngn 'glad' (ovanligt ord) i sms. fan o gkad; 
nktpan, n. nkt,sat 'naken': i nt3tpat ban 'ett naket barn', även i 
nolyanbcin; v/an, n. vgWat 'vaken'. Endast 'galen' kvarstår 
bland de kortstaviga. 

-in kvarstår i växling med -t. 
De flästa adj. inom denna grupp stå på gränsen till parti-

cip. Ändelsen -in kvarstår i mask. ock fem. i följande exem-
pel blott när de äro rena adjektiv (jfr s. 142). Fallen äro 
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jämförelsevis sällsynta. Den neutrala ändelsen -it år ännu 
mera sällsynt. Endast ba,Ovit 'begivet' (på ngt), icknibugit 
'jämnt böjt' ock vlikkumit 'välkommet' äro hittils påträffade. 
bativin, n. beOvit 'begiven på något' 
bitin i sms. v4rbitin 'väderbiten' 
brictin 'bruten', brictin o ol "bruten ock all", 'styv ock trött'. 

Jfr håsk jar bricti im 1b9kstan 'hästen är bruten i lok-
staden', brictitak 'brutet tak'. 

bicelin i sms. kobudin 'objuden', slkorbudin 'storbjuden' ; jfr 
jo jar Hat isa jwicha 'jag är bjuden till Svedjan', bana 
kom kobudi 'barnet kom objudet' 

-bigin i sms. j&mbugin, n. ichnbugit 'jämnt böjd' 
-biArin i sms. nyyburinko9 'ko som nyss har burit (kalvat)'; jfr 

ko9 ha niryburt 'kon har nyligen kalvat' 
årfirin 'erfaren'; göm& o årfirin 'gammal ock erfaren' 
fricsin 'frusen'; gbmal o fricsin 'gammal ock frusen'; frusin-

mj9rka (best. f.) 'frusen mjölk'. Jfr,960-a jor fricsi 'jorden 
är frusen', vitna jar fricsi 'vattnet är fruset'; fr if 
(best. n.) 'fruset fläsk'. 

-gittin i sms. hlgutin 'helgjuten', hc_sailgutinbit 'helgjutenbytta' 
(bytta urholkad ur ett trästycke), hlgutibalara (best. n. 
plur.) "helgjutenkärl" (träkärl urholkade ur ett stycke trä)' 

-kionin i vg•kumin, n. vg-kuinit 'välkommen' 
ltin 'villig'; jo yo,r tittin dil o 	41-a hadcen 'jag är hågad att 

göra det här'; kolutin 'ohågad'. Jfr jo leut dOra hådcen 
'jag måste göra det här'. 

stitkin 'stulen', in sticktn hast; jfr håsk Jai:Oki 'hästen är 
stulen' 

sitgin 'sugen, hungrig', jo ja,n,so sitgin 'jag är så sugen' 
-spin i sms. fopipin, 'försupen' 
-svin i sms. fidsimin 'fullsövd'. 

III. -ad > -a. 
De flästa, adj. inom denna grupp stå på gränsen till parti-

cip (jfr s. 140 f.). Här medtagas blott några typiska exempel: 
båka, -1 'beckig' 	 Nilo, -1 'bläckig' 
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båsa, -t 'skräpig' 
kytlava, 	'utlevad' 
håga, 4 'hågad' 
h0a, -t 'ihålig, urhålkad' 
ingra, 4 'mjölig' 

Om ändelsen -ig > -i se här förut s. 142. 

Långstaviga adjektiv. 
I de långstaviga adjektiven representeras -og av -a, -en 

av -an eller -a, -ad av -a, -ig av -i ock -ot av -at. 
T. -og > -a. 

Typen är mycket rikligt företrädd ock följande förteck-
ning ingalunda uttömmande: 
bahånda, n. 4 'behändig' 
brbegka, -t 'ojämn' (om väg) 
Offirpa, -t 'gropig' 
digda,-t'dygdig, sedig', kdigda 

'odygdig' (mindre oskyldigt 
än i rspr.) 

db?rma, -t 'sömnig, trött, slö' 
-t 'drumlig' 

åva, -t 'dyig'. Märk, att ordet 
behandlats som långstavigt. 

fg.a, -1 'färdig' 
fina, -t 'betäckt av flen' 

(om mark, där snölagret 
smält ock frusit till igen) 

fbfrka,-t 'besökt av mycket folk' 
gniryda, -t 'gnidig, snål' 
krökt, -t 'gropig' 
grVra, 4 'rörig, ostädad' 
gröna, -t 'grinig' (om barn) 
håsra, -t 'porös, full med hål' 
hötia, 4 'slarvigt klädd' 
'högra, 4 'hungrig' 
håsta, -t 'häftig' 

sm4ta, -t 'smetig' 
småka, -t 'smulig' 
våka, -1 'veckig' 
chnlceta, -t 'enfärgad'. 

h4ta, -t 'händig' (vank hant) 
jacka, -t 'krusig' 	• 
kkbmpa, 4 'klumpig' 
abmra, -t 'klumpig, fubblig' 
kfficla, -t 'kladdig' 
kb•bera, -t 'rund' (ovanl. ord) 
knåba, -t 'klubbig' 
kråma, -t 'kram' (om snö) 
krbea, -1 'krånglig' 
krkoka, -t 'krokig' 
löl2a, 4 'tjock' 
lårva, 4 'lurvig' 
lbmpa, -t 'kort ock tjock' 
Ulka, -t 'avlång' 
milsra, -t 'klimpig' 
måska, -t 'skör, som lätt smulas 

sönder' (om hö etc.); mosk n. 
'höavfall, spån' etc. 

b9v6ka, -t 'ovarsam' 
rna, -t 'rägnig' 
röpka, -t 'skrovlig' (om is) 
råga, 4 'raggig' 
raph, -t 'skranglig' 
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rita, -t 'randig' 
rirra, -t 'rimmig, överdragen 
-med rimfrost' 

skrbvka, -t 'skrynklig' 
skwgra, -t 'skvalleraktig' 
sktrva, -t 'slarvig' 

-t 'snöig' 
snåba, -t 'snäsig' 
sbnipa, -t 'sumpig' 
spiyta, -t 'spjutig, spetsig' 
spjkka, -t 'mager ock lång' 

språlska, -t 'spräcklig' 
stålsa, -t 'kort' 
stbnablra, -t 'styvbent' 
stbrma, -t 'stormig' 
striyda, -t 'stridslysten' 
jurloybka, -t 'svamlig' 

-t 'klimpig' 
trål2a, -t 'trubbig' 
vb9ga, -t 'vågad' 
akkåyra, -t 'bakrusig' 
bra, -t 'yvig'. 

II. -en kvarstår eller går till -a. 
A. -en kvarstår. 

fblan (n. ej belagt) 'fallen, läm- 
pad (för att göra något)' 

kn?„pe,n (n. ej belagt) 'duktig, 
rask, sona ej sparar sig' 

kkblysroc (n. ej belagt) 'val- 
hänt' 

/Sytta; f. /hk, förenat även 
liytar; n. ljyta 'liten'. Obe- 

tonat: mask. /htea eller 
f. litar, n. Mta eller lita. 

trkgan, n trbogat 'trogen' 
engan, n. ck?,gat. 'egendomlig' 
cselntregan, n. e§vitrcegat 'en- 

trägen' 
ayftalc'egan, n. itydolcbgat 'an-_ 

gelägen'. 

B. -en > 
De flästa adjektiv inom denna grupp stå på gränsen till 

particip. Endast några typiska exempel medtagas. Neutral-
formen är lika med mask. ock fem. 
dåvipa el. dåWna 'unken' 

	
lirya, 'ljum' 

knga 'lockig' (om hår) 	markståka 'maskäten'. 

III. -ad > 
De flästa adjektiv inom denna grupp stå på gränsen till 

particip, därför medtagas blott några viktigare exempel. Neu-
tralformen är lika med mask, ock fem. 
dbmna 'domnad' 	 lhtshayda ("löshuvad")'slarvig, 
fkbntsköla 'flintskallig' 	slösaktig' 
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rnörne, 'murken (eg. murknad)' 
kentka 'omornad' 
rötna-'rutten (eg. ruttnad)' 
jpiriga 'puckelryggig' 
twahåra "tvehårad", 'med hår 

av två färger' 
vina 'vissen (eg. vissnad)'. 

"Vissen" uttryckes annars 
vanligen med feene,sa, par- 
ticip av Renas (dep-.) 'falnas, 
vissna'. 	- 

åna 'i begrepp att (eg. ärnad)' ; 
ver izna ga-dt 'jag stod 

i begrepp att gå dit'. 

-ig > -i. 
De flästa ord inom denna grupp äro lån från riksspråket. 

Endast några få exempel medtagas. 
etrtt, -t 'välartad' 	 gamakm69di, 4 'gammalmodig' 
bit, 4 (även bgt) 'billig' 	körott, -t 'konstig' 
didstz, -1 'duktig' 	 prålstz, -t 'präktig' 
fojtört.di, -t 'förståndig' 	spzkolisti, 4 'illmarig'. 

-ot > -at. 
Mask., fem. ock neutrum äro lika. 

balavat 'beskaffad'; dan har 
vådti jaro balgvat at men 
fa lag-upd spint uti åt 'den 
här veden är så beskaffad, 
att man får lägga på spisen 
i ett', ha vcbr ont so balaval 
at-a ftils 'det var inte så 
ställt, att det gick'. 

fjöskat 'fnoskig' 
/kanal 'enfaldig, tafatt' 
hat 'försedd med horn' 
skjykat 'skurkaktig' 
skolat 'utan horn' 
sfygmat 'skälmaktig' 
tkokat 'tokig' 
',sinat 'tjuvaktig'. 



Table des rnatires et resumés (1927). 
Recherches sur les dialectes de la Suede pendant l'annee bud-

getaire 1926-27, compte-rendu par H. GEIJER. P. 5-98. 
Organisation. Les recherches ont ete essentiellement elargies 
å l'aide d'une allocation de 70,200 cour. provenant d'une loterie 
organisee par le gouvernement. Questionnaires 3-11 issus. 
La redaction d'un rep ertoire general de mots et de choses 
(des collections des archives) a ete commencee. Voyages et 
travaux (province par province). Accroissement des archives 
d'Upsala: 40,600 fiches en 16:o (la plupart contenant des mots 
de patois), env. 10,000 feuilles en 8:o, en 4:o et en folio (ar-
ticles de grammaire, textes en patois, tableaux de moeurs et 
coutumes). R e c ette s et depenses: somme totale 114,556: 43 
cour. sned. (dont 98,850 cour. allocation du gouvernement). 

Notices sur les societes d'etudiants de Lund pour des recher-
ches dialectales en 1926. P. 99-10.3. 
Recettes et transport de l'annee precedente 12,051: 85 cour. 
sned. (dont 3,500: — allocation du gouvernement); depenses 
7,053: 04. Accroissement des archives 19,543 fiches de mots. 

L'institut de recherches sur les noms de lieux et les dialectes 
de la Suede d'ouest de Gotembourg. Compte-rendu de 
l'exercice de l'annee 1927. P. 104-109. 
Organisation. Depenses 4,529 cour. sned. Travaux executes. 
Accroissement des archives. Publications. 

.Recherches sur les dialectes suedois de Finland. P. 110-118. 
Les recherches, apres an temps d'inactivite, ont ete recommen-
cees å raid° d'une allocation de 50,000 fmk, de la part du 
gouvernement. Exposé du plan å suivre. 

Notices concernant la proprete et le manque de proprete du 
peuple de la grande paroisse de Frostviken (au nord de 
la prov. de Jämtland). Par LEVI JOHANSSON. P. 119-138. 
Reponse detaillee au questionnaire 9 des archives d'Upsala. 
Proprete personnelle. Proprete relative å la nourriture. Pro-
prete de la maison. Motifs religieux. 
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Suffixes des adjectifs dans le patois de Lule (nord de la 
Su.åde). Par GERD ENEQuisT. P. 139-152. 
Formations du patois correspondant aux suffixes de la langue 
littéraire en -og et -ug, -ad, -ott et -utt, -en, -ig et -(e)lig; 
distinctes d'apres la quantit6 de la syllabe radicale. 



Namnförteckning. 

Enequist, Gerd, fil, stud., norrl. (Uppsala): 
Adjektiviska avlednipgsändelser i Lule-målet, s. 139-152. 

Geijer, H., stockh., fil. dr (Upps.), docent vid Uppsala uni-
versitet: 
Undersökningen av svenska folkmål 1926-27, s. 5-98. 

Johansson, Levi, folkskollärare: 
Om renlighetsförhållanden i Frostviken (Jämtland), s. 119 
—138. 

Karsten, T. E., e. o. professor vid Hälsingfors universitet: 
Landsmålsundersökningar i Finland, s. 110-118. 

Lindroth, Hjalmar, stockh., fil. dr (Upps.), professor vid Göte- 
borgs högskola: 
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialekt-
forskning vid Göteborgs högskola febr. 1927—febr. 1928, 
s. 104-109. 

Olson, Emil, fil. dr (Lund), professor vid Lunds universitet: 
Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rör. ar-
betsåret 1926, s. 99-103. 

Till årg. 1927 höra som bilagor: 
Översikt av Värmlands svenska dialekter av G. KALLSTENIUS. 

XXI. 2 (h. 175). 
Signelser ock besvärjelser, av E. LINDERHOLM, S. 1-96 (h. 176). 
Landsmålsarkivets frågelistor 1-13 = s. 1-112 (h. 178). 

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. 



156 	 UNDERSTÖD 

För årg. 1927 har tidskriften av allmänna medel haft ett 
understöd å 6,350 kr.; för Kallstenius' Översikt över Värm-
lands svenska dialekter understöd dels av ett antal enskilda 
personer, dels av Längrnanska kulturfonden (se efterord s. 214). 

Den nu avslutade årg. 1927 är tidskriftens fämtionde 
årgång. 



Innehåll. 
Titelblad. 
Undersökningen av svenska folkmål 1926-27. Av HERMAN 

GEIJER. S. 5-98. 
Allmän översikt över personal ock.  ekonomi: fast an-
anställda ha varit doc. H. Geijer ock fil. dr J. Götlind. Ar-
betet har kunnat väsentligen utvidgas med stöd av till under-
sökningen anslagna lotterimedel. -- Samlingarnas tillväxt 
ock användning: tillväxt o. 40,600 lappar i 16:o ock ä. 
31,500 ordbokskort i oktavformat, o. 610 blad i 8:o ock mindre 
format samt 8,230 bl. i 4:o ock 750 blad folio; vidare 82 häften 
eller band (mäst anteckningsböcker från resor), 2 typordlistor, 
60 blad teckningar ock 75 fotografier samt 7 fonografrullar 
(musik). Innehållet utgöres av grammatiska anteckningar, ord-
samlingar, ortnamn, täxter på folkmål, monografiska skildringar 
ock folkloristiskt material. Till arkivet ha överlämnats anteck-
ningar rör. lapska dialekter ock lapsk etnografi från Norr-
bottens läns hembygdsförening. Antal besök under året 2,825; 
hemlån 161 (med 836 nummer). — Arkivarbeten ock mate-
rialets bearbetning samt Resor ock samlingsarbeten i 
bygderna, redogörelse efter landskap. Under, året ha publi-
cerats frågelistor 3-11. Arbetet på det topografiska kortre-
gistret har återupptagits, ock början har gjorts till ett allmänt 
alfabetiskt ord- ock sakregister över arkivets samlingar, som 
utföres på ett kortsystem i större format med tryckta ortnamn 
(landskap, härader ock socknar), vilket register bl. a. kan tjäna 
som underlag för en allmän dialektordbok (prov på de nya 
ordlapparna s. 48). — Inkomster ock utgifter: statsanslag 
kr. 28,650: —, lotterimedel 70,200: —, från landsting 9,110: —, 
gåvomedel 5,799: 74, räntor 796: 69, tillsammans kr. 114,556: 43. 
Dessutom redogöres för medel förvaltade av särskilda styrelser 
i Uppsala (tills. kr. 6,363: 64). 

Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rörande arbets- 
året 1926. [Undert.] Emu-, OLSON. S. 99-103. 
Inkomster: behållning vid årets början kr. 6,321:23, stats-
anslag 3,500: —, från landsting 1,950: --, diverse 280: 62, tills. 
kr. 12,051: 85. Behållning vid årets slut kr. 4,998: st. — 
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Värks am h et: Undersökningar ock uppteckningar ha under året 
gjorts av olika personer i ett stort antal till föreningarnas om-
råde hörande socknar. Antal tillkomna ordlappar 19,543. Ar-
beten på en översikt av de skånska målens ljudlära ock en 
ordbok över samma mål ha under året fortgått. 

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforsk- 
ning vid Göteborgs högskola febr. 1927—febr. 1928. S. 
104-109. 

Organisation ock personal. Ekonomi: av K. Maj:t beviljade 
lotterimedel kr. 1,500: — för tillvaratagande av ortnamns folk-
liga uttalsformer gåvor 1,200 kr. För dialekt- ock ortnamns-
uppteckning ha utgivits kr. 2,850: —, för blott dialektuppteck-
ning kr. 400: —, för blott ortnamnsuppteckning kr. 550: — 
tills. kr. 3,800: —. För excerpering av dialektsamlingarna ha 
utgivits kr. 729: —. Åt Arkivet har lokal upplåtits i stads-
biblioteket; det har ökats dels genom resultatet av nyss angivna 
arbeten, dels genom förvärv av ord- ock namnsamlingar samt 
ett antal seminarieuppsatser rörande dels personnamn från olika 
orter, dels monografiska dialektstudier rörande korgflätning ock 
fiske. — Ledaren har av trycket utgivit bd II: 2 av "Ort-
namnen i Göteborgs och Bohus län". Kand. Rencke har ut-
arbetat en avhandling om det bohuslänska storsjöfiskets tär-
minologi. 

Landsmålsundersökningar i Finland [meddelanden från T. E. 
KARSTEN]. S. 110-118. 
Svenska landsmålsföreningen i Hälsingfors återupptager sin 
värksamhet. Historik över tidigare arbeten. I sammanhang 
med den börjande undersökningen av Finlands finska dialekter 
planeras en motsvarande topografiskt ordnad undersökning av 
de svenska (för båda undersökningarna synes den från Uppsala 
ledda underökningen i Sverge ha tjänat som mönster). För 
undersökning av svenska folkmål ock svensk folkkultur i Finland 
under 1928 ha av riksdagen beviljats 50,000 fmk. I skrivelser 
från landsmålsföreningen till Svenska litteratursällskapet ock 
från Kommissionen för svenska folkmål ock folkliv till statsrådet 
redogöres för undersökningens förutsättningar ock planläggning. 

Om renlighetsförhållanden i Frostviken (Jämtland). Av LEVI 
JOHANSSON. S. 119-138. 
Utförligt svar på frågelista 9, huvudsakligen grundat på egna 
upplevelser. Personlig renlighet. Maten ock renligheten. Vid 
matbordet. Bostaden ock renligheten. Religiösa motiv. 
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Adjektiviska avledningsändelser i Lulemålet. Av GERD EN
QUIST. S. 139-152. 
Lule-målens motsvarigheter till rspr. -og ock -ug, -ad, -ott ock 
-utt, -en, -ig ock -(e)lig i kort- ock långstaviga adjektiv. 

Table des matikres et resumés, s. 153-154. 
Namnförteckning, s. 155-156. 
Innehåll, s. 157-159. 
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