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Herman Geijer ock Landsmålsarkivet 
i Uppsala. 

Den 30 nov. 1938 lemnade professor Herman Geijer såsom pen-
sionerad sin befattning som föreståndare för landsmålsarkivet, som 
han innehaft i 25 år. För att bringa honom sin hyllning ock över-
vara avtäckningen av en porträttbyst, som här nedan återgives i 
fotografi, hade i arkivets nya lokal i Carolina-biblioteket samlat sig 
ett 70-tal arbetskamrater ock vänner. 

Arkivstyrelsens ordförande, prof. Lundell, tog först till orda: 
Herman Geijer lem-

nar i dag sin befattning 
som chef för Landsmåls-
arkivet. Ett kvartsekel 
har bevittnat, huru un-
der hans ledning grund-
lagts ock utvecklats 
den institution, där vi 
nu befinner oss. Visserli-
gen — »anföraren ensam 
vinner icke slaget». Men 
utan överbefälhava-
rens kunskaper, nit 
ock strategiska skicklig-
het skulle Landsmålsar-
kivet inte ha blivit, vad 
det nu är. Aret är för 
övrigt även så till vida 
märkligt, som — tack 
vare universitetsmyndig-
heternas välvilja — ar-
kivet fått nya lokaler, som nu ungefär 
detta rum ock fäm andra, med en golvyta mer än tre gånger 

motsvara behovet; 
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så stor som den vi senast disponerade, har i allt minst ett 
20-tal goda arbetsplatser. I de förra lokalerna var det så 
trångt, att man endast sidvarts kunde ta sig fram mellan 
bord, skåp ock hyllor. 

Det., kunde väl passa att, vid ett tillfälle som detta, ta en 
överblick, om ock rätt hastig, över vad Landsmålsarkivet 
under professor GeijerS ledning •  blivit ock nu är, hälst som 
titeln »Landsmålsarkivet» till båda sina led är synnerligen 
missvisande. 

Det är visserligen sant, att undersökning av »landsmålen» 
eller folkmålen alltjämt är ett huvudintresse för institutio-
nens arbete, ock i början var det allt överskyggaude intresset 
— därav namnet. I språket avspeglas ock kartlägges männi-

:skans hela inre ock yttre värld. Nu förhåller sig emellertid 
folkmål till riksspråk ungefär som för botanisten ock zoolo-
gen naturens växt- ock djurvärld till kulturväxter ock hus-
djur. Studiet av folkmålen var en huvudfaktor i 1870-talets 
revolution inom språkvetenskapen. De ger den säkraste 
handledningen, när det gäller att utforska språkets egentliga 
liv ock väsen, ock just i de sk an din avis k a folkmålen 
skönjer vi säkrast klara linjer, medan inom andra språkom-
råden upprepade folkomflyttningar vållat förvirring Ock det 
är svårt eller omöjligt att följa ledande trådar. Slutligen är 
inom Skandinavien Sverige genom folkantal ock geogra-
fisk utbredning särdeles rikt på variationer, så att våra dia-
lektstudier kan till ock med för den allmänna språkve-
tenskapen vara av betydelse. Den ljudbeteckning, som vi i 
Sverige använder, har t. ex. visat sig användbar även för 
sydafrikanska språk ock för kinesiska. 

Men benämningen »Landsmålsarkivet» är även så till vida 
missledande, som dess studieföremål är inte blott språket, 
utan som principiellt därmed likställt svenska folkets rika 
andliga liv, i tro ock sed, sägen ock saga, lek, dans, 
musik, vad vi i vidsträckt mening kalla f o 1km inne n. 

Mera rättvisande vore således f o 1 km ål å- ock f ol k-
m inn e s ar kiv et, en benämning som styrelsen också 
ifrågasatt 
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Men vidare: vårt »arkiv» är inte ett arkiv i ordets vanliga 
mening av förvaringsort för gamla papper. Det är snarast 
ett' la b o ra t oriu m, men som sådant ej instängt inom en 
byggnad: Vi har med fast anställning ock årslön eller som 
mera tillfällig arbetsjälp med timarvoden ett 40-tal personer, 
som vanligen arbetar i Uppsala, men ofta utsändas för un-
dersökningar »i fältet», så ett 20-tal i friare former medvär-
kande studenter, ock dessutom omkring 120 medarbetare 
spridda över Sveriges bygder, därav ett 50-tal som utför mera 
omfattande undersökningar — det är någonting i samma stil 
som Sveriges geologiska undersökning. Till jälp för arbetet 
i bygderna har arkivet nära 200 f råg elis t or av olika slag. 
Men så måste de upplysningar, som inkommer, granskas ock 
till sin innebörd kontrolleras, luckor utfyllas genom nya frå-
gor. Så måste detta material, för att bli för vetenskapen till-
gängligt, i detalj registreras, till stor del skrivas om på lap-
par, som sedan fyller lådor ock skåp. Ock allt detta måste 
göras snart: nya kulturformer bryter in ock vållar för-
virring, endast åldringar år ännu trogna bärare av äldre lo-
kala språkformer ock fäderneärvd visdom. När dessa gamla 
män ock kvinnor gått över gränsen till det okända landet, får 
vi inga svar på våra frågor. 

Äm n e ts omf at tn i n g, i djup och vidd, gör det — även 
med statsunderstöd som — tack vare regerings ock riksdags 
vidsynta intresse ock tack vare Geijers smittande entusiasm — 
vuxit från 7,500 kr. (1914) till halvtannat hundratusental kro-
nor — omöjligt att med önskvärd grundlighet undersöka alla 
delar, varje socken, varje by av vårt långsträckta land. Vi 
måste inskränka oss till att gå någorlunda till botten inom 
ett fåtal landskap — f. n. Dalarne, Västergötland ock Väst-
manland — ock i övrigt, inom landet i dess helhet, efter fattig 
råd ock lägenhet nöja oss med undersökning av vissa sidor 
av ämnet, vissa problem av större lokalt eller sakligt intresse. 
Bredvid landskapsundersökningarna arbetar arkivet också 
med en riksundersökning. För några landskap skötes un-
dersökningarna i huvudsak av systerinstitutioner i Lund 
ock G öt ebor g. Gotlandsmålen undersökes utan formell 
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förbindelse med vårt arkiv av en gotländing med särskilt 
statsunderstöd. Det ytterst delikata studiet av akcent en 
utföres med den experimentella fonetikens tekniska appara-
tur i Stockholm. Viktiga sidor av språklivet, syntax, stilistik 
ock betydelselära har tyvärr hittils måst stå i skymundan 
(den första utförliga syntax av ett landskapsmål är just un-
der tryckning). 

Värket har emellertid under Geijers ledning ständigt gått 
framåt, ock nya utsikter ger han i arv åt efterträdare. Till 
de sista åren hör som framsteg i metodiken dels kar tläg g-
ning av företeelser inom både folkmålens ock folkminne-
nas område, dels bruket av gr am m o f o n. Tekniken har 
nu kommit så långt, att vi kan på skivorna varaktigt fästa 
samtal, utan att den eller de talande vet någonting om det. 
Vet de om, att deras tal är föremål för observation, ligger 
frestelsen nära att medvetet eller omedvetet »rätta till» uttal, 
ord ock fraser, ock då år det ju delvis förkylt. 

Ortnamnsforskningen, som kan upplysa om språk 
ock kultur från äldre tider, än vad vi nå med någon skrift, 
har under energisk ledning i Uppsala fått sin egen institu-
tion, den står vårt arkiv nära: för tolkning av allmogens 
namnformer fordras nämligen bland annat kännedom om den 
lokala dialekten. En ny institution, som till syftet också står 
oss nära, är Gustav Adolfs Akademien, som bygger på Gustav 
II Adolfs historiemättade ock framsynta instruktion för en 
riksantikvarie. Folkets materiella kultur är huvudämne för 
Nordiska museet i Stockholm ock Kulturen i Lund. Om vi 
nu som ett sammanhängande komplex fattar alla dessa in-
stitutioner, vågar vi väl tro ock säga, att Sverige i omsorg 
om sin folkliga kulturhistoria, för kännedom om sitt egent-
liga väsen ock dess möjligheter, näppeligen har motstycke 
på annat håll. 

När du nu lemnar föreståndarskapet för vårt arkiv, bety-
der detta blott, att du befrias från tid- ock tankekrävande 
administrativa bestyr ock kan mera odelat ägna dig åt eget 
arbete. Särskilt hoppas vi livligt, att du skall till vetenska-
pens gagn slutredigera dina omfattande värdefulla anleck- 
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ningar om norrländska folkmål. Reellt tillhör du fortfarande 
arkivet. 

Den bild i plastisk form, som strax skall blottas för våra 
ögon, är åstadkommen genom sammanskott av vänner, med-
arbetare ock lärjungar; den är utförd av en känd mästare, 
artisten Ivar Johnsson. Ni skall säkert, alla här närvarande, 
finna bilden synnerligen lyckad både som konstvärk ock i 
sin likhet med originalet. För medelsinsamlingen, som allt-
jämt fortgår, har vi att tacka docenten Zetterholm. Först se-
nare kan sålunda förteckningen över givare lemnas. Vi har 
tänkt oss, att eventuellt överskjutande medel skulle bilda en 
fond, som i första hand skulle ha till uppgift att understödja 
Geijers fortsatta arbete. 

Din gärning behöver inte något minnesmärke i sten eller 
koppar; folkmåls- ock folkminnesarkivet i Uppsala är ett 
monumentum — för att bruka romarskaldens ord — 

xre perennius, 
quod non imber edax, non aquilo impotens 
possit diruere, aut innumerabilis 
annorum series et fuga temporum. 

För den nuvarande generationen är bilden ett uttryck av 
tacksamhet ock beundran. 

Sena tiders barn, kanske mindre hemmastadda i lärdoms-
historia, skall med intresse i bilden se byggmästaren, forska-
ren, mannen. 

Jag mottager nu å arkivstyrelsens vägnar konstvärket-bil-
den ock överlemnar den åt institutionen. Den skall som dess 
rättfångna egendom, för alltid bofast inom dess väggar, vittna 
om Herman Geijer ock hans värk. 

Docenten J. Götlind yttrade: 
Herman Geijer! Då jag bland Ding medarbetare är den, 

som tjänstgjort den längsta tiden — den 1 sept. i år var det 
20 år, sen jag började vid Landsmålsarkivet — kanske det 
inte är förmätet av mig, att jag yttrar några ord på en dag 
som denna. 
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Först vill jag då tacka Dig för dessa 20 år. Jag vill också 
lyckönska Dig till vad Du åstadkommit, till Din skapelse 
Landsmålsarkivet! Ock till den oerhörda utveckling, som ägt 
rum under Ditt chefskap. 

Varje tid har sina speciella problem ock uppgifter, 
som just den tid en måste lösa, om de någonsin skola 
bli lösta. Vi se i den värksamhet, som Landsmålsarkivet be-
driver, en av de viktigaste uppgifter, som just vår 
tid fått att lösa. 

Denna dag kommer mig att minnas månget tillfälle från 
arkivets barndom; på den tid, då hela statsanslaget var 7,500 
kronor, som år 1914, inberäknat löner till medarbetarna, ex-
penser, resemedel m. m. Den tiden var sådana ting — nu-
mera självklara jälpmedel — som telefon ock skrivmaskin en 
ouppnåbar lyx. Jag ber mina yngre kamrater, som vant sig 
att betrakta dessa ting som självklara, att ett ögonblick tänka 
över, vad detta innebar! Innevarande år hade statsanslaget 
vuxit till över 130,000 kronor. 

Då landsmålsarkivet startade, var hela personalen — che- 
fen inberäknad 2 personer utan någon som hälst bi-
trädesjälp. Nu har Landsmålsarkivet i Uppsala en personal-
stat på ett 4 0-t al per sone r, om alla medräknas. 

Utvecklingen synes även på de nya lokalerna, som vi för 
ej länge sen flyttat in i. I stället för först »ett ru in o ck 
bo kyr å», ha vi i dag — utom denna lo r skar sal, som 
vi nu befinner oss i — 5 andra rum ock referens-
bibliotek eller mer än tredubbelt så stort utrymme. 

Ock vi hoppas, att Ditt värk fortfarande skall växa. Kanr 
ske nästa gång vi flyttar, vi får flytta in i ett eget hus. Vem 
vet? I ett hus med en bronsstaty framför. 

Vi lyckönska Dig alla, mina kamrater ock jag, till Ditt 
livsvärk, Landsmålsarkivet. Vi hoppas, att denna 
skapelse en gång skall framstå som en pr y dna d i vår 
forsknings- ock vår lärdomshistoria. 
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Länsantikvarie Eric Festin öyerlemnade blommor från Jämtland 
ock yttrade ungefär följande: 

Käre Herman Geijer! 
Oförberedd att hålla något tal, kommer jag direkt från 

korrektur ock skri på tryckark för Jämten 1938, som nu 
börjar gå i präss. Jag känner mig inte så lite bortkommen 
bland alla dessa lärde, som här samlats för att i dag hylla 
Dig. Gamle vän, låt oss alldeles bortse från den här om-
givningen, ock så får jag säga Dig några ord bara så där 
oss emellan. 

Först vill jag varmt hälsa Dig från de många vännerna i 
den landsbygd, Du så ofta talat om, ock alldeles särskilt 
från de där bygderna, som jag tror legat Ditt järta närmare 
än några andra, från landets värkliga mitt, inte bara geo-
grafiskt, vårt Jämtland. Det må nu vara hur som hälst med 
Din jämtefrändskap, som vi emellanåt skämtat om, men 
då Du 1914, Landsmålsarkivets första år, kom upp till Öster-
sund ock lyckades bli insläppt till min sjukbädd — vad 
hände? Jo, våra gemensamma timmar flögo, jag kryade 
snabbt på mig, ock det var liksom något, som med god fränd-
skaps rätt förde oss samman. Du var ju ej häller någon 
främling i Jämtland, Ditt första besök där skedde visst re-
dan 1897, ock sedan många år med ofta lång vistelse i bygden. 

Vid vår första samvaro fann jag strax, att Du var en 
älskare av ej blott vetenskapen, utan också av männ i-
s korn a. Jag vill påminna Dig särskilt om linkeringa. »Hu 
va föll bare nor vokku, tro je visst, förstgonjen du rokt-a, 
män ker vort du ti-n jeinest, o de sot ti. Du fikk ler de 
myttje ta hänn, bo alrvoru o de som artut va, fast hu va 
b are e litte ban.»1  Du berättade så mycket om hänne, hännes 
far ock mor, morfar ock mormor, ock Du lovade mig flera 
gånger att skriva något om allt detta för Jämten, men Du har 
inte gjort det än. Jag kräver Dig på det ock på mycket mer. 

Din väg genom bygderna gick från slott till koja, i detta 
fall från residens till torftigaste stuga. Du blev välkomnad, 

1) Jämtmål i »grov» beteckning. 
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vart Du kom, ty sådan var Din läggning: älskad av folk 
ock hövdingar ock deras landshärrinnor, av landstingsmän, 
som beviljade Dig, en »utlening», anslag, ock så av alla dem, 
till vilka Du gärna flydde, alla fridens ock stridens käringar, 
som detta Jämtland 'onekligen hyser. En ock annan gång 
kunde Du vara liksom obotligt gruvsam ock tyst ock tvär, 
men det redde alltid upp sig. Ingen kunde vara mera an-
gelägen ock hade större förmåga än Du själv att göra det 
nytt ock friskt igen. 

Du har, min vän, även Du, handikapats av sjukdom ock 
väl haft bra svårt att informa Din starka individualitet i 
organisation ock system, men, enligt min tro, tack vare 
just det sista, har Du haft lyckan med Dig ock nu glädjen 
att se ett överväldigande vackert resultat av Din gärning. 
Dina protester bekymra mig inte det minsta. Du har ett 
livsvärk av stora mått bakom Dig. Jag är så hädisk, att 
jag påstår, att det inte ens är Landsmålsarkivets tillblivelse, 
som är det väsentligaste däruti, utan Din inspirerande för-
måga att ha satt i rörelse personliga krafter, som, besjälade 
av Dina ideer ock nu med stöd av den organisation, de själva 
fått vara med om att uppbygga, stå beredda att föra arbetet 
vidare framåt. 

Mitt personliga tack, min vän, ock med varm önskan om 
att Du med god hälsa länge än ock under friare former 
måtte få fortsätta Ditt värk, ber jag att från mig själv ock 
från Heimbygda, vars guldmärkesprydde byaman Du sedan 
länge är, få överlämna några blommor, som visserligen höra 
hösten till, men äro fulla av liv ock lust att leva. 

Ock nu vågar jag också vända mig till omgivningen med 
erinran om vår evigt unga stad, våra glada minnen här, 
vad ordet Uppsalastudent inneburit ock innebär, ock ber 
Eder instämma i ett leve för Herman Geijer. Han leve! 

Professor Lundell framförde en hyllning till fru Geijer, som med 
varm sympati följt Hermans arbete, ock styrelsens tack för den 
gästfrihet, styrelsen åtnjutit i det Geijerska hemmet vid de många 
sammanträden, den haft där. 
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Tal av Herman Geijer vid avskedet i Landsmålsarkivet 
den 30 november 1938.1  

Till alla, som i dag, vid mitt avsked från Landsmålsarkivet, 
möta mig här, vill jag uttala mitt tack för denna hedersbe-
visning ock vänlighet. Mitt tack gäller ej blott de närvarande, 
utan även frånvarande, som i en eller annan form deltaga 
i detta avsked. 

Det är ej blott hedersbevisningar, vänligheter ock av-
skedshyllning, jag har att tacka för. Jag får också på samma 
gång avtacka Landsmålsarkivets hela personal vid detta vakt-
ombyte. Vi ha bakom oss en lång tids samarbete. Men var-
ken den tidsrymd av 25 år, som förflutit sedan denna in-
stitutions begynnelse, eller dessa murar bilda en ram, som 
helt omspänner vårt arbete i de forskningsuppgifters tjänst, 
för vilkas skull institutionen har uppstått. Några av oss 
hade en mer eller mindre väsentlig del av sitt arbete un-
dangjort eller påbörjat, redan innan Landsmålsarkivet fanns, 
ock alltsedan ha vi haft en mer eller mindre väsentlig del av 
vårt arbete ute i landet. På detta arbetsfält möta vi andra 
arbetare, som jag kallar medarbetare, även om de icke äro 
av detta fårahuset. Skarpa gränser mellan förr •ock nu, 
mellan institutioner ock individer har jag kanske haft mindre 
uppmärksamhet ock mindre sinne för än andra, åtminstone 
stundom, ock nu, när jag ser kring mig ock ser tillbaka ock 
bland de närvarande finner en del mer eller mindre grå-
nade huvuden, välbekanta för länge sedan, då förlorar käns-
lan av alla avstånd i tid ock rum en del av sin tydlighet, 
ock jag riktar mig mot även de avlägsne, även de döde, 
med en känsla av tacksamhet, som jag ej helt kan ge ut-
tryck åt. Ock ej skulle vilja, även om jag kunde. Det vore 
ej bra, om det alltid vore lätt att säga allt. 

1) Detta tal, till vilket intet koncept fanns, har sedermera, enligt 
redaktionens önskan, upptecknats ur minnet. Upptecknandet har 
givetvis inneburit en omarbetning. Härvid ha också infogats delar 
av vad som sades i ett tal till gästerna vid en middag, given samma 
dags afton i professor Geijers hem för en del nuvarande ock förut-
varande medarbetare 1 Landsmålsarkivet. 
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De, som vandra på våra vetenskapers forskningsfält, även 
de, som betrakta detta arkiv som sin centralhärd, ha ofta 
slagit in på vägar, som starkt divergera från vad som ur-
sprungligen planerats. Divergensen är ofta — gunås ej all-
tid — ett uttryck för en originell naturs krav på frihet 
för egna initiativ, eller föranledes av oförutsedda spår, som 
den utsände upptecknaren på eget bevåg följt, då tillfället 
korsat instruktionerna. Dylik frihet har jag, ej utan sam-
manhang med vad som varit min egen böjelse alltifrån 
ungdomen, velat bereda stort utrymme. Andra tider, andra 
uppgifter ha krävt ock komma säkerligen att kräva mer 
enhetliga arbetsformer ock arbetsresultat. Enhetligheten är 
emellertid ej någonting, som helt kan få hänskjutas till fram-
tiden eller i nutiden byggas blott på spontan samvärkan 
mellan individerna var för sig. Landsmålsarkivets tillkomst 
vittnar om hur känslan av det individuella arbetets otill-
räcklighet gjorde sig gällande just hos sådana forskare, som 
på grund av anlag ock karaktersart utvecklats till ganska ut-
präglade individualister. Det tedde sig som en nödvändighet 
att söka få till stånd en närmare ock fastare samvärkan ock 
därvid även bygga på statens stöd, med underkastelse under 
nya ordningar ock uppoffring av kanske ej så litet av den 
gamla friheten. Men all frihet ville ingen av oss offra. 

Jag för min del hade varit med om ett par årtiondens 
frihetstid, innan jag slutade resa för att slå mig ned här 
vid ett bord eller ett hörn av ett bord. Men det fanns en gång 
en tid, då en enskild student kunde gå för sig själv, utan 
klocka ock almanack, utan yttre plikter, drivande fria studier 
ute bland folket, ock då den, som gav sig ut på forsknings-
färder i sitt eget land, ej var så beroende, som han nu i 
regel är, av frågelistor ock av honorar. Jag är tacksam mot 
det öde, som lät mig leva så många år under sådana förhål-
landen. Ofta har jag under senare år med undran ock tack-
samhet tänkt på vilken långmodighet, vilken oro ock kärleks-
fullhet som måste ha besjälat föräldrar ock andra närstående, 
då de, kanske stundom lika misströstande, som jag var själv, 
utan brev,, utan kännedom om vart det bar, läto mig leva på 
mitt vis, det enda för mig möjliga. 
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Med tacksamhet har jag också alltjämt erinrat mig den 
gästfrihet, gästvänskap, som så ofta kom den okände fot-
vandraren till mötes. Jag mötte mer, av en sträv gammal-
dags kärvhet, än jag tror man finner nu för tiden, då till-
gängligheten blivit nästan en vardagsvara ock »förståelsen» 
ganska allmän, fastän kanske ej alltid lika djup som allmän. 
Tillgängliga eller tvärtom, intresserade ock intelligenta eller 
bara nyfikna eller, vilket också kunde hända, något uttråkade, 
blevo många m4nniskor på olika sätt, stundom utan att de 
själva märkte det, medarbetare i min liksom i andras syssel-
sättning med att uppteckna dialekter ock traditioner. Jag är 
tacksam mot dem ej blott för det material, de gåvo mig, ock 
den intelligenta jälp, jag mången gång fick, utan först ock sist 
därför, att jag fick en ny tillvaro bland dem, i bönders ock 
torpares stugor, i prästgårdar ock härrgårdar. Detta var 
helt naturligt då. Kanske ingen hädanefter får tillfälle att 
vara med om någonting motsvarande i sådan utsträckning 
ock att under så gynnsamma förhållanden ej blott efterforska, 
utan själv erfara gamla tiders sätt att tala ock vara. Jag 
har ej tillnärmelsevis utnyttjat tillfällena så, som de k u n-
n at utnyttjas — utom kanske i ett avseende: jag utnytt-
jade gästfriheten till att uttänja resornas omfattning långt 
utöver vad egna ekonomiska resurser ensamma skulle ha 
möjliggjort. Mitt yrke, om det på den tiden var något 
yrke, gav mig ofta anledning att tränga in i andras liv ock 
tankar, men det var märkvärdigt sällan, jag stötte på ogrann-
lagenhet, även om man nyfiket undrade på främlingen, som 
kunde sitta aldrig så länge framför brasan hos folk, som 
hade det flurigt, ock pratade lort. Då han kunde få skjuts 
till en fin gästgivargård eller andra fina gårdar ock bo bland 
människor, som var bildat. Det var, fast naturligtvis ej oav-
brutet, en lycklig tid. Trött, våt om fötterna, hungrig, för-
lorande stigen, när den ledde ut på en myr, stundom mörk-
rädd, äntligen i sena kvällen framme hos folk, nekad hus 
för natten, fortsättande utan att riktigt säkert veta vart 
-- ja, det var en lycklig tid, jag tror den lyckligaste, jag haft. 
1 synnerhet, när jag tänkte på att jag hyrt ut mitt vindsrum 
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i Bergmanska gården vid Johannesgatan i Uppsala för hela 
läsåret. 

Den tiden tog slut. Individualisterna måste försöka sig 
på samarbete ock organisation. Tanken på organisation var 
ej alldeles ny. Fuere fortes ante Agamemnona. Men att 
leva i organiserat samarbete var ej så lätt för fria andar, 
ej ens på den tiden, då organisationen bara befann sig i 
görningen. 

Jag fick en gång av Eder, härr ordförande, det berömmet, 
att jag var ovanligt lätt att samarbeta med. Jag var då, ehuru 
ingen ungdom längre, nog ungdomligt optimistisk att tro 
detta vara sant ock att känna mig uppmuntrad därav. Med 
tiden fann jag, hur jag misstagit mig. Jag har gång på 
gång upplevat, hur samarbetet mellan mig ock andra brustit. 
Gång på gång, om också icke varje gång, har detta varit 
förbundet med djup sorg. Jag hade en ungdomskamrat, för 
vilken det var en bitter besvikelse att se mig så småningom 
förvandlas till en byråkrat. För många av 1890-talets ung-
domar var byråkratien ett inbegrepp av allsköns onatur, 
oförenlig med tankens ock livets frihet. Reaktionen mot 
byråkrati ock byråkrater blir kanske aldrig så djuptgående, 
som när en byråkrat uppträder inkonsekvent. Ock jag har 
varit en mycket inkonsekvent byråkrat, tagande mig mycket 
stora friheter, ringaktande formerna, stundom kanske mer 
autokrat än byråkrat, mer lik en mycket gammalmodig bruks-
patron än en modern värkschef, ock mycket litet lik en 
professor. »Gudskelov, att jag icke är en av dessa publikaner 
ock professorer! Gudskelov, att jag är ingenting!» sa jag i 
min ungdom. Ock jag menade, vad jag sa. Att samarbetet 
med de professorer ock bibliotekschefer, som jämte mig 
utgjort Landsmålsarkivets styrelse, dock utvecklat sig så, 
som det gjort — det är en sak, för vilken jag tackar deras 
goda vilja, överseende ock förmåga att jälpa. I främsta 
rummet riktas mitt tack helt naturligt till ordföranden, pro-
fessor Lundell, vars insatser i Landsmålsarkivets historia 
äro mycket större, än någon utomstående haft tillfälle att se. 
Personligen tackar jag honom, en av de få nu levande 
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bland min ungdoms lärare, för att han så outtröttligt fort-
satt att lära mig på samma gång som jälpa mig, när vi 
möttes på nytt i denna institutions styrelse, han en sällsynt 
durkdriven kännare av byråkratien, av riksdagen, av tid-
ningarna, av tryckerierna, jag en i allt detta ock i administra-
tiva värv över huvud mycket oerfaren sekreterare, som dock 
redan var lite för gammal ock besynnerlig för att med fukt 
framgång kunna lära mig så många helt nya ting. Men 
jag måste lära mig att skriva ansökningar, redogörelser, ut-
redningar, tiggarbrev, kritiserande brev ock uppmuntrande 
brev ock annat, vari mitt författarskap till allra största de-
len bestått. Den lärometod, som förekom, kunde stundom 
vara förbluffande. »Ett svepskäl är precis lika bra som ett 
annat skäl», fick jag till svar en gång, då ett av mig upp-
satt skrivelsekoncept höll på att genomgås av ordföranden, 
som i pedagogiskt syfte ställde sig på en motsträvig läsares 
ståndpunkt ock framkastade en mängd invändningar, tils 
jag höll på att förlora tålamodet ock gent emot en av dessa 
invändningar utbrast: »Vilket svepskäl!» Torrt, lugnt, med 
välberäknad effekt, kom den världserfarne ordförandens nyss 
citerade svar, ock jag var tvungen skriva om ock skriva om 
med oavlåtlig hänsyn till vad den närmast ifrågakommande 
läsaren kunde ock ville begripa. Jag tvingades försöka skriva 
så, att jag, så vitt det stod i min makt, ej gav lastarenom rum 
för invändningar, vare sig svepskäl eller andra. 

Detta var i första början av den nu tilländalupna sekre-
teraretiden. Men från första början av professor Lundells 
tid som föreläsare vid »instruktionskurser» för upptecknare, 
nämligen från en föreläsning, som hölls på universitetet en 
afton i maj 1896, minns jag ett annat yttrande, som jag 
många gånger citerat ock som jag nu vill upprepa: »Skriv 
som det är, precis som det är! Ingenting annat!» I sin enkel-
het gjorde denna sammanfattning ett starkt intryck. Det 
var ock förblev ett sanningskrav, vars innebörd ej är så 
enkel, som det låter. Intrycket levde kvar alltjämt under 
många års arbete med den svårlärda, eggande konsten att 
lyssna, begripa, minnas, skriva ej blott ljud för ljud, bok- 
2 Sv. landsmål 1938 
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stav för bokstav, som om upptecknaren vore en grammofon, 
utan också, ock ej sällan, som ett levande helt vad männi-
skorna låta gå över sina läppar, deras tankar, känslouttryck, 
infall, berättelser, samtal. Upptecknare ock författare på 
samma gång — det blir stundom uppgiften. Sällan har 
denna konst i vårt land nått så långt som i nionde bandet 
av Svenska landsmålen, en för den stora allmänheten ock 
för litteraturhistorien okänd bok. 

Det finns ännu en förmaning, som jag minns från Lands-
målsarkivets allra första tid ock som jag ville låta gå vi-
dare till nutiden ock framtiden: »Arbeta, så mycket du kan! 
Ditt eget förstånd ock samvete har det närmaste ansvaret». 
Detta, som sades enskilt till mig av den tredje medlemmen 

' av styrelsens ursprungliga arbetsutskott under en överlägg-
ning om eventuell instruktion för »medarbetarne» i den nya 
»undersökningen», blev aldrig upptecknat i något protokoll, 
men det blev den enda instruktion, som gavs. Den instruk-
tionen bör aldrig glömmas. 

Här står jag ock predikar, som om jag ensam förde or-
det, som om jag inte hade hört på vad professor Lundell 
nyss sagt, eller inte hade ett ord att säga till svar därpå. 
Naturligtvis skulle jag kunna vilja svara mycket, både rö-
rande väsentligare ock oväsentligare ting. Jag går emellertid 
nu förbi allt, som synes mig mindre väsentligt, ock an-
knyter till några ord om det »värk», som detta Landsmåls-
arkiv anses innebära ock som omtalas på ett sätt, som om 
vi i dag firade en triumf, icke ett avsked. Jag kan inte tri-
umfera, varken inför eftervärlden eller inför mitt eget sam-
vete. Jag kan inte ock vill inte förtiga den känslan: jag 
har misslyckats mer, ån jag tror någon sett eller förstått. 
Låt oss stanna ett ögonblick inför frågan, vad som borde ha 
åstadkommits under de nu gångna åren? Jag vet, vad jag 
talar om. Jag vet, hur fragmentariskt ock bristfälligt det 
värk år, som förvaras bakom skåpens polerade ytor, jäm-
fört med vad framtiden måste komma att kräva av vår tid. 
Vår tid kommer kanske att kallas en oersättlig nådatid. Na-
turligtvis finns här både guld ock slagg. Det, som är guld, 
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' är det ingenting att säga om. Men slagget! Jag tänker på 
hur ofta jag eller andra, när vi haft anledning att citera 
något ur dessa skåp, stått inför dilemmat: Låt bli! eller Revi-
dera! Eller citera i annan form än den bekväma, men här-
vidlag så ofta otjänliga bokstavstrogna avskrivningen! De 
som vilja citera, vilja i regel göra det bokstavstroget, men 
ana ej, vad detta vill säga i vart ock ett av de fall, som sam-
manställas. Detta vad bokstavstroheten beträffar. Och vad 
meningen ock formen beträffar, är det ej häller gott att 
säga, vad som kan göras med en uppteckning, som skrivits 
med slarviga eller klumpiga, obesjälade fingrar, då det, som 
behövdes, är den rena, svåruppnådda värkligheten, sedd med 
skarp ock förstående blick, återgiven med känslig hand 
ock med sinne för vad som är väsentligt ock oväsentligt. 
Men, svaras det, ideala fordringar äro ouppfyllbara för fler-
talet människor. Framtiden måste använda även sådant ma-
terial, som ej i alla avseenden motsvarar alla tänkbara an-
språk. Javäl, men hur långt räcker en sådan ursäkt, en 
sådan möjlighet? Hur mycket hade ovillkorligen bort ock 
kunnat göras bättre ock mera, än det är? Om arbetet har 
något av ett Sisyphosarbetes natur, får detta ej avskräcka. 
Det bör vara så. Detta arbete är ej av naturen ämnat till 
att vara i första rummet en fråga om att expediera viss 
mängd på viss tid. Det har ingen yttre, »objektiv» mått-
stock varken i fråga om vad som brister eller i fråga om 
vad som består. Det har ej häller, innerst, någon rast eller ro 
eller vita. Det innesluter idel obeständighet ock vansklighet. 

Där ha vi en anledning att tänka på vanskligheten av allt 
vårt värk. Jag ville, jag kunde citera ett par rader ur psalm-
boken, men jag kan inte så ledigt, som Lundell citerar 
Horatius. Jag har råkat kasta en blick, nämligen, i 1937 års 
psalmbok ock fått minnet förbryllat genom dess moderni-
sering av vad som var bra som det var i Wallins återgivning 
av en 1600-talspsalm. Så här ungefär föresväva mig orden: 
»— — — o min själ, betänk ock märk, att vårt väsen ock 
vårt värk i en flyktig tid omvandrar ock likt månen sig 
förandrar». Tanken på hur allt »förandrar» sig, människorna, 
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deras värk ock omdömmena därom, den tanken ock för-
gängelsen själv, som är denna tankes grund, är i ock för 
sig ingenting avskräckande, ingenting fientligt. Tvärtom. Må 
det förlåtas en åldrande, som redan haft de första förnim-
melserna av hur livets.band börjat sakta lösas, om han också 
haft ock har en viss längtan bort från allt detta ock bort 
från människorna. Om det beskärs mig ännu några arbets-
dugliga år — som jag ej tror bli många — så mottar jag 
dem med tacksamhet ock använder dem till att söka utföra 
något av det, som ej medhunnits; men att tänka bara 
på sådant eller på fortsatt bestyrsamhet, skulle ej synas 
mig inbjudande, hur angelägen jag än är om fullbordandet 
av ganska många ofullbordade ting. Må man unna mig 
en frihet, som jag betraktar som en rättighet ock nödvän-
dighet, men som jag länge saknat, friheten att sitta ock tänka 
tyst för mig själv, utan penna ock papper, utan mer än 
ett minimum av umgänge ock böcker. 

Kanske är det en självmotsägelse, att den, som tänker ock 
talar, som jag nu gör, står bredvid sitt eget porträtt, gjutet 
i brons, avsett att »för all framtid» påminna om en, som ej 
har något emot att snart bli glömd. Men framtiden, den 
oberäkneliga, innesluter så många möjligheter till förgängelse. 
Världen är så full av porträttbyster, men den är också 
full av groteska vråar, där glömda byster, sönderslagna eller 
ej, legat eller stått sedan årtionden eller århundraden. Ho 
vet, om det inte till slut kan gå på samma sätt även med 
denna byst? Nu står den emellertid tils vidare klär ock 
vittnar för er om en man, som sett ut på detta sätt, vis-
serligen ej alltid, men nu på sistone säkerligen ej sällan. 
Ock för mig innebär denna bild en påminnelse om gamla 
vänners tillgivenhet, varförutan den ej skulle ha kommit 
till, ock på samma gång påminner den mig om en nyvunnen 
vän, konstnären. Hans besök här i Uppsala då ock då un-
der några veckor i somras blevo glada stunder, mer än 
jag väntat ock mer än någon kan förstå, som ej var med. 
Aldrig tröto ord på någondera sidan under dessa timmar, 
på Ivar Johnssons sida saftigt dialektala ord, skånska, ock 
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dock mjuka i tonen ock endast sällan handlande om Skåne. 
Vi talade mera om vandrings- ock studieår ock om konstens 
problem, särskilt det gamla problem, som jag som gymnasist 
började tänka på, när jag läste Lessings Laokoon, problemet 
att i en orörlig bild framställa rörelse eller överhuvudtaget 
vad som lever ock ändrar sig. Jag har dessa sommardagar 
i kärt minne ock tackar konstnären, som gav mig en liten 
inblick i konstnärsyrkets mentalitet ock problem, som däri-
genom blev min vän ock för övrigt gav mig så mycken 
frihet: att skriva brev, att ta mot besök, att göra vad som 
hälst eller ingenting, ock även frihet från varje fotografe-
ringsmin. 

Måhända kan någon tycka, att jag i bronsen ser mer åld-
rad, skrynklig ock dyster ut, än han är van att föreställa 
sig av gammalt:eller mer än han vill se, mer än han vill 
minnas. Jag kan just undra: hurudant är eller blir det per-
sonliga minne, jag efterlämnar? Kommer man att minnas 
de många 'gånger, då jag med obehagliga ord ock obehagliga 
miner visat mitt missnöje? Jag undrar, om det bland Lands-
målsarkivets hela personal finns någon enda, som inte tyckt 
sig bli ovänligt eller nära på ovänligt behandlad någon gång? 
Fula ord ha förekommit, ock detta ej som bara Lomma ord. 
Orden kunna ha varit ganska adekvata uttryck för vad jag 
tänkt ibland om er lite till mans. Ock vad värre är — jag 
har inte alltid kunnat känna någon riktig ånger vid sådana 
tillfällen, fastän jag i all min tid haft lätt, kanske alltför lätt 
för att ångra mig. Det har emellertid ej varit vreden, som 
varit min största skötesynd. Kanske har det snarare varit, 
vad som stundom med ett uttryck, jag aldrig kunnat riktigt 
sentera, kallats »negativ inställning». Visserligen har det 
varit ock är min övertygelse, att vad jag ej velat vara med 
på eller ej kunnat sympatisera med, värkligen påkallat ett 
sådant ställningstagande från min sida. Men var har grän-
sen gått? Var borde den ha gått? Jag vet, att jag i ungdo-
men gärna gjorde, som den ålderns sed är, sköt över målet 
med min kritik, ock att kritiken kunde alltför lätt förbindas 
med ovilja mot saker ock ting ock personer, när jag mött 
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något, jag ej kunnat gina. Kanske jag på visst sätt har nå-
got kvar av min världsfrämmande ungdoms natur. Kanske 
jag borde ha skickat mig efter tiden lite mer, än jag gjort. 
Kanske har jag stundom varit för snar att tillsluta mitt järta, 
mitt öra, min dörr för önskemål, klagomål, talträngda syn-
punkter på någon vetenskaplig eller administrativ eller per-
sonlig fråga. Kanske, nej säkert har jag börjat att mycket 
mer än förr isolera mig. 

Dock tror jag mig ha varit en avhållen chef för denna in-
stitution, en populär man på mina resor. Under årens lopp 
har jag fått se så många bevis därpå, ej blott vid särskilda 
tillfällen, utan i den dagliga samvaron, i små yttranden 
fällda i förbigående, i många ock långa samtal, i brev ock 
hälsningar. Men vi ha icke varit kritiklösa mot varandra. 
Ej häller ha vi å någondera sidan varit så kånslolösa, att det 
inte måste ha förnummits, hur vår ömsesidiga tillgivenhet 
haft sina kriser. Naturligtvis har jag känt, att min populari-
tet ej varit densamma alltjämt, vare sig här hemma eller 
ute i landet. Jag känner ej blott populariteten, utan även im-
populariteten omkring mig, ej blott, att mycket gått mig över 
förväntan väl i handom, utan ock hur mycket det varit, 
som inte gått, som det skulle. 

Det kan se ut, kanhända, som om jag velat göra en dygd 
av min brist, min oförmåga, mina egenheter, min svårighet 
att sympatisera med eller ens fördraga, vad andra finna helt 
naturligt, min benägenhet att bli ledsen, när jag möter vissa 
tämligen vanliga karaktersdrag. Nej, allt detta, som jag, när 
det måhända kan bli anledning därtill, ej skulle dra mig 
för att tala om, önskar jag att vi ej göra större affär av. En-
dast det vill jag i detta sammanhang säga, att jag värkligen 
eftersträvat fördragsamhetens dygd, Tastän, som alla veta, 
utan tillräcklig framgång. I synnerhet har jag märkt, att 
med tilltagande ålder — trots det jag lärt en del ock här-
dats en del — har sinnets elasticitet ock balans mindre än 
förr stått emot påfrestningar. Även om detta ej tar sig häf-
tiga eller starka, ja kanske ej ens alltid synbara uttryck, 
så är det dock ett symptom, varom åtminstone några ibland 
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er torde vara medvetna. Mera allmänt bekant är säkerligen 
en tilltagande svårighet att bli färdig i tid med allehanda 
expeditioner, i synnerhet brev. Jag har varit en flitig brev-
skrivare, men det börjar bli länge sedan, ock det var alltid 
lättare att skriva långa brev än korta. Att skriva vad som 
blott var, en utväg för tillfället, att gå ikring den innersta 
meningen eller betydelsen av en fråga har ofta bjudit mig 
emot mer, än som riktigt passat för en expeditionskarl. ,Det 
har naturligtvis inte varit av nonchalans, som jag låtit så 
mycket skjutas åt sidan ock bli liggande ogjort, oavslutat, 
obesvarat. Sakernas egen natur, min natur, djupgående olik-
heter mellan mig ock människor, jag haft att göra med — 
se där orsakerna. Till en del kunna de sammanfattas däri, 
att jag ej haft ett lätt handlag, utan arbetat tungt. Ock ofta, 
fast lyckligtvis ej alltid, har jag haft mycket svårt för att 
uttrycka mig på ett sätt, som blivit lättläst. Kort sagt, när 
jag slutar, står jag på rästlängd. 

Dock dömmer jag över er ock andra ock dömmer ej all-
tid milt. Men på samma gång jag nu ock förr till er riktat 
ord„ som måhända förefallit hårda, kan jag ödmjuka mig 
själv. Det är till intet nyttigt att söka släta över. Saken, ej 
blott orden är det, som innebär allvar, hårdhet ock ansvar. 
Det beror på alla ock på envar enskild — ingen enskild får 
anse sig för självständig eller för anspråkslös — det beror 
på er, hur det går. Framåt till målet, eller ej. Målet är ej 
något, som kan mätas eller uttryckas i statistiska siffror el-
ler i utvärtes jämförelser. Målets uppnående måste kräva 
en betydligt större utrustning i fråga om pängar ock arbets-
kraft, än som nu finns ock som — utvärtes betraktat — fram-
ställes som något större, än det — rationellt betraktat — 
egentligen är. Ingen, som värkligen sätter sig noga in i frå-
gan, torde kunna jäva detta. 

Det är en ovillkorlig livsuppgift för institutets ledning att 
söka tillkämpa sig, vad som behövs. Myndigheter kunna ställa 
sig oförstående, trots all bevisning. Efter att ha begärt ock 
fått minutiösa utredningar kunna de avgöra viktiga frågor 
helt summariskt, avslående eller kompromissande på en höft. 
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Hur nedslående detta än kan kännas, hurdana praktiska svå-
righeter, ja omöjligheter det än har ställt ock kan ställa oss 
i, få vi ej förlora ur sikte den huvudfrågan: rör det sig 
framåt? Finns det hopp? Ock vi böra ej häller förlora ur 
sikte de tacksamhetsskulder, vi ha till statsmakterna ock till 
andra, som möjliggjort detta instituts värksamhet.. Regering 
ock riksdag ha i själva värket, trots allt, visat sig mycket 
mindre oförstående, än pessimismen förespådde. Mer, ned-
slående ock mer svårövervinneligt än de högsta instansernas 
ställningstagande, som, när allt kommer omkring, ofta är 
en oundgänglig konsekvens av svåröverskådliga situationer, 
kan det vara, när man hos enskilda ock hos lägre instanser, 
även vetenskapliga, möter en oväntad brist på förståelse, 
såsom stundom kan inträffa. Försök i allaS fall komma 
framåt! Men ej med bråk ock stora ord! Arbeta! Ibland 
åtminstone kan man hoppas på respekt ock sympati för 
allvarligt arbete, fast det kan vara lite svårt att göra det 
fullt begripligt, att detta är ett behövligt arbete. En riks-
dagsbonde av den äldre skolan sa en gång till mig: »Det är 
bara dynja». Det var mycket länge, sedan detta sades, ock 
del är länge, sedan jag hörde en sådan uppfattning uttalas 
så rakt på sak. Kanske ingen riksdagsbonde nu för tiden 
tänker eller talar precis på det sättet. Men även längesedan, 
när man började förstå, att det var fråga om värkligt ar-
bete, hårt arbete, ägnat åt allvarliga ting, då började syn-
punkterna bli mer förstående. Vår tid har faror, som te sig 
litet annorlunda. Mycket vetenskapligt arbete är — för att 
använda ett litterärt ord, som nu för tiden kan höras även 
från en riksdagsbondes läppar, knappologi. Låt satiren ha 
rätt, när den har rätt! Gå vidare! Till det väsentliga! 

Alltså: arbeta efter bästa förstånd ock samvete! Ni kän-
ner igen orden från vad vi kunna kalla 1914 års oskrivna 
instruktion, som jag citerade i början av denna predikan, 
ock tänk på att arbetet måste utföras i de stora, gemen-
samma målens tecken! Den sinnesförfattning, den arbetsart, 
som ej skiljer på stort ock smått, är en fara, personligt så-
väl som sakligt sett. Varen inte småaktiga! Varen frikostiga 
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med all slags upplysningar ock jälp, inåt som utåt! Den, som 
frågar, bör ta rimlig hänsyn till om han med sin fråga kan 
träda en annans författareintresse eller andra intressen för 
nära, men den, som tillfrågas, skall inte tänka för mycket 
på sig själv. 

Dagen lider redan mot skymning, ty dagen är kort. Här-
inne, där lamporna brinna, syns inte, hur skymningen bre-
der ut sig. För ett par veckor sedan, en söndag, då ingen 
annan var ,här, satt jag i detta rum ock språkade med en 
gammal vän, som kommit för att se de nya lokalerna ock 
som satt kvar, medan skymningen föll på. Eftersom jag inte 
tänt några lampor, började valvbågarna med sina skuggor 
framträda på ett sätt, som vi ej äro vana vid från dagsljuset 
eller från den elektriska belysningen. »Vad rummet är vac-
kert!» sa besökaren. »Det stämmer sinnet till tänkandets 
stillhet. Lyckliga människor, som få arbeta i så vackra rum!» 

Måtte hännes ord — ty det var naturligtvis ingen veten-
skapsman, som talade på det sättet — måtte dessa ord inne-
hålla något av profetisk sanning! Med den önskan bjuder 
jag er farväl! 

Vid middagen samma dags afton i prof. Geijers hem yttrade pro-
fessor Sigurd Erixon ungefär följande: 

I den långa hyllningsraden ber jag också få vara med 
ock säga ett par ord. Jag är tacksam att ha fått vara med 
under en lång följd av år ock ha haft förtroendet att vara 
styrelseledamot under Herman Geijers regim. Visserligen 
var det, som han själv ofta berättat, ett gruff oss emellan, 
som förde oss tillsammans, men sedan vi en gång blivit 
vänner, så ha vi faktiskt fortsatt att vara det, även om det 
ibland kunnat storma något litet. 

Jag kan i min mån också vittna om vad Herman Geijer 
betytt för Landsmålsarkivet. Jag har ofta undrat över vil-
ken demonisk kraft han egentligen besitter, då han under 
årens lopp genom sin outtröttliga övertalelseförmåga för-
mått staten att betala ut de summor, som det nu rör sig om, 
ock på så sätt lyfta upp Landsmålsarkivet ifrån dess ringa 
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början på nollåtadiet till en institution, som snabbt närmar 
sig 200,000-kronors-anslaget, vars värkliga innebörd i rela-
tion till andra uppgifter, som staten stöder, inte många 
göra klart för sig. Det är en ormtjusartalang, som den gode 
Herman besitter, ock han har spelat pipa för de mäktiga så, 
att deras betänkligheter ha sövts. Mången tror kanske, att 
en sådan sak sker på ett ögonblick. Ingalunda. Jag har suttit 
vid Herman Geijers sida hos statsråd, statssekreterare ock 
andra potentater ock hört hans milda röst oupphörligt tala, 
till en början då ock då avbruten av dörrknackningar ock 
blickar från instuckna huvuden, av telefonpåringningar, av 
gatans larm ock spårvagnarnas dån, men så småningom ha 
bruset ock störningarna mattats av. Statsråden ock de andra 
potentaterna ha sjunkit djupare ned i sina stolar, ock Her-
mans milda perioder ha svävat ut i rummet, medan solen 
sakta sjunkit ock kvällsskymningen fått överhand. När gatu-
belysningen började tändas ock det blivit dödstyst i det av-
folkade departementshuset, emedan även den siste vaktmäs-
taren givit sig bort, har Hermans röst slutligen stannat, 
statsråden ock de andra potentaterna ha varit övertygade 
ock överlyckliga att få göra något för den stora saken, ock 
Herman har tagit adjö som triumfator, ock segrare; men med 
detta svårmodiga, bekymrade leende över sitt anlete, som 
han brukar ha, därför att han är så orolig, därför att erfaren-
heten lärt honom, hur ovisst allting är ock hur även de 
mäst angelägna krav kunna, när allt kommer omkring, bli 
skjutna tillbaka, trots allt, som sagts. Ja, på det sättet har 
det gått till, ock det är på det sättet, som institutionen är 
till. Det kan vara nyttigt att erinra om detta för efterföl-
jande släkten, ock det kanske är en synpunkt att även räkna 
med, när Hermans efterträdare skall utses, att han be-
höver ha något av den där mystiska glöden, om han på ett 
värdigt sätt skall kunna vandra i sin företrädares fotspår. 
Jag hoppas också, att han håller sig litet mera till sanningen, 
än Herman gjort, när han velat skämta med oss andra män-
niskor. När han har talat med de mäktiga, har han förstås 
alltid hållit sig till sanningen. 
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Ja, det är många vackra ord, som ha sagts i dag, ock det 
jag har velat säga har bara varit att komma med ett ögon-
vittnes vittnesbörd om hur det gick till. Som sagt, jag tackar, 
att jag fått vara med, ock jag hyllar Herman både som 
vän ock kollega, men framför allt som hans beundrare. 





Undersökning 
av svenska dialekter ock folkminnen. 

Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1937-1938. 
Av HERMAN GEIJER. 

1. Allmän översikt över förvaltning, ekonomi 
ock personal. 

Det statsanslag som Landsmålsarkivet under budgetåret 
1937-1938 åtnjutit, har utgått med 50,250 kronor ur det av 
1937 års riksdag anvisade förslagsanslaget å extra stat å 
69,400 kr. till landsmålsundersökningarna i riket. I förhål-
lande till föregående års anslag har genom riksdagens be-
slut den förändringen genomförts, att posterna för avlöningar 
till tjänstemän å extra stat ock för avlöningsförhöjningar 
m. m. till övrig icke-ordinarie personal erhållit karakter av 
förslagsanslag. 

Genom k. brev den 4 juni 1937 har fastställts följande stat 
för Landsmålsarkivet i Uppsala: 

Avlöningar till tjänstemän å extra stat, förslagsvis kr. 34,450: — 
Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal: 

— 

— 
— 
— 

Summa kronor 50,250: — 

I samma k. brev medgavs, att styrelsen för Landsmålsar-
kivet i Uppsala må, beträffande de i ovanstående stat under 
4 ock 5 upptagna anslagsposterna, å en post göra ökning ock 

Grundavlöningar m. m.   kr. 6,900: — 
Avlöningsförhöjningar, förslagsvis » 600: — » 

» 

7,500: 

100: 
Särskild löneförmån för extra ordinarie kvinnligt 
biträde, förslagsvis  
Resor  » 6,000: 
Materialier ock expenser  » 2,200: 
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å en annan post minskning, endast posternas slutsumma 
icke överskredes. Anslaget har disponerats av länsstyrelsen 
i Uppsala för utbetalning till styrelsen för Landsmålsarkivet. 

Liksom föregående år har vidare under tiden 1 juli 1937-
30 juni 1938 lotterimedel stått till Landsmålsarkivets förfo-
gande. Av de genom k. resolution den 29 maj 1936 beviljade 
lotterimedlen återstodo den 1 juli 1937 kr. 1,048: 61, som över-
fördes till detta års lotterimedelskonto (reserverade till täck-
ning av delkostnad för en underlagskarta över Sverige). Ge-
nom k. resolution den 28 maj 1937 tilldelades arkivet ett nytt 
lotterimedelsanslag å 80,000 kronor som bidrag till fortsät-
tande under arbetsåret 1937-1938 av arkivets dialekt- ock 
folkminnesundersökningar. Då dessa medel utföllo först den 
16 april 1938, måste arkivet, på samma sätt som tidigare år, 
upptaga ett lån i Svenska Handelsbanken i Uppsala, vilket 
tillsammans med ett lån, som måste göras för att kunna taga 
i anspråk nedan nämnda lotterianslag för täckande av flytt-
ningskostnader, uppgick till 79,050 kr. (lån kr. 78,213: 45 jämte 
ränta därå kr. 836: 55). Genom k. resolution den 18 juni 1937 
beviljades ett särskilt lotterianslag å 12,500 kronor för att 
täcka kostnader förenade med arkivets inflyttning i nya lo-
kaler i Universitetsbiblioteket. Detta anslag blev för arkivet 
tillgängligt först den 16 juli 1938. Av lotterimedel har under 
tiden 1 juli 1937-30 juni 1938 kr. 35,350: 70 utgivits för dia-
lektundersökningar, kr. 28,630: 30 för folkminnesundersök-
ningar, kr. 19,014: 61 till täckande av gemensamma kostnader 
för dialekt- ock folkminnesundersökning samt kr. 11,414: 47 
för flyttningskostnader. Av det för sistnämnda ändamål be-
viljade anslaget återstod vid budgetårets utgång kr. 1,085: 53, 
reserverade för betalning av vid årets slut ännu ej inkomna 
räkningar å kostnader för flyttningen. 

Endast från Kopparbärgs läns landsting har för detta år 
landstingsmedel beviljats, nämligen genom ett av nämnda 
landsting i september 1935 fattat beslut, enligt vilket ett un-
derstöd å 3,000 kronor ställdes till institutets förfogande för 
vart ock ett av åren 1936-1938. Härmed avslutades den långa 
rad motsvarande anslag, varmed Kopparbärgs läns landsting 
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alltsedan början av institutets värksamhet understött dess 
arbeten för utforskande av dialekter, folkkultur ock folk-
traditioner inom länet.' Enligt planen är det materialsam-
lande, för vilket detta landstingsanslag under senare år i hu-
vudsak avsetts, väsentligen avslutat under år 1938. Medlen ha 
under året liksom närmast föregående år huvudsakligen an-
vänts för inlösen av samlingar från ortsmeddelare. Vid årets 
slut återstodo kr. 2,391: 98, som reserverats för samma ända-
mål under budgetperioden 1 juli 1938-30 juni 1939. 

Gåvomedel ha i mycket begränsad omfattning stått till ar-
kivets förfogande under detta år. Angående gåvomedel ock 
övriga under arkivets förvaltning stående kassor hänvisas 
till den ekonomiska tablån. 

Landsmålsarkivets styrelse har under året fortfarande haft 
samma sammansättning, som den fått genom k. brev den 
28 maj 1926 ock har alltså utgjorts av professorerna Sigurd 
Erixon, Otto von Friesen, Herman Geijer, Bengt 
Hesselm an ock J. A. Lundell samt överbibliotekarien 
Anders Grape. 

Till arbetsutskott har styrelsen omvalt Lundell, Geijer ock 
Grape. Inom såväl styrelse som arbetsutskott har Lundell 
varit ordförande ock Geijer sekreterare samt Grape skattmäs-
tare med t. f. överbibliotekarien som hans vikarie vid de 
tillfällen, då Grape varit hindrad att tjänstgöra. 

Som biträde vid kassaförvaltningen, utsedd av styrelsen, 
har även detta år notarien vid landskontoret i Uppsala, nu-
mera e. länsbokhållaren i Karlskrona, Fritz von Schultz 
tjänstgjort. 

Revisorer för skattmästarens förvaltning ha fortfarande va-
rit docenten Olof Gjerdm an ock andre bibliotekarien 
Jonas L: son S am z eliu s, härtill utsedda av Filosofiska 
fakultetens vid Uppsala universitet Humanistiska sektion. 

1 ) Se FolkminneskommiWns betänkande I, s. 79. 
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Landsmålsarkivets personal har under året haft i stort 
sett samma sammansättning som under närmast föregående 
år. På sedvanligt sätt redogöres här först för dem, som ho-
norerats av statsanslaget, ock därefter skola nämnas de, som 
honorerats av andra medel. 

Av statsanslaget ha honorerats föreståndaren, professor H. 
Geij e r, de vetenskapliga medarbetarna docenten J. G ö t- 
lind ock fil. dr L. Le vande r, arkivarien fil. lic. M. 
Eriksson ock arkivbiträdet Dagmar Holmkvist samt 
kontorsbiträdena C arin K umlin ock Gunvor Wen n-
str ö m. Vidare har honorar av statsmedel utgått till e. läns-
bokhållaren F. von Schultz för hans biträde vid bok-
föring ock kassaarbete. 

Geij e r uppnådde, såsom i föregående årsberättelse är 
omtalat (Sv. landsm. 1937, s. 88), den 17 november 1936 en 
levnadsålder av 65 år, men erhöll på därom gjord ansökan 
genom k. brev den 21 augusti 1936 tillstånd att kvarstå i tjänst 
till den 1 december 1937. Efter förnyad ansökan erhöll han 
genom k. brev den 29 oktober 1937 tillstånd att kvarstå vid 
sin tjänst tils vidare intill utgången av november 1938. Un-
der året 1937-1938 har han i Uppsala tjänstgjort under nära 
10 månader däri inräknade resor till Stockholm vid 22 till-
fällen (28 dagar). På andra resor har han tillbragt följande 
tider. Under tiden 5 juli-10 augusti, vilken tid inräknades 
i hans semestertid, .utförde han på egen bekostnad en resa 
till England ock Skottland för arbeten sammanhängande med 
»International Association for Folklore and Ethnology»s för-
sta kongress, som hölls i Edinburgh den 14-21 juli 1937 un-
der Geijers presidium. På tjänstetid har han utfört en resa 
till Katrineholm för underhandlingar med södermanländska 
hembygdsorganisationer rörande folkminnesinventering på 
olika håll i landskapet (den 4-5 oktober 1937). Den 5-7 
november 1937 gjorde han en resa till Göteborg för deltagande 
i ett sammanträde av den svenska kommittén för åstadkom-
mande av en nordisk folkkulturatlas. Tiden 8-14. april 1938 
gjorde han en resa till Lund för samråd med ledarna för där-
varande landsmåls- ock folkminnesinstitut. Under Geijers 
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semesterledigheter vikarierade för honom Eriksson tiderna 
5-31 juli 1937, 19 april-6 maj, 15-22 juni samt 28-30 juni 
1938. Under tiden 1-10 augusti 1937 tjänstgjorde Zetterholm 
som hans vikarie. 

G ötlind har under året tjänstgjort i Uppsala omkring 
8 1/2  månad. På resor i arkivets tjänst har han vistats under• 
26 dagar. Tjänstledighet för sjukdom utöver semestertid har 
han åtnjutit under 37 dagar. 

L ev ander har tjänstgjort i Uppsala under omkring 9 
månader. På resor i arkivets tjänst har han vistats under 
42 dagar. 

E riks s o n har tjänstgjort i Uppsala omkring 11 måna-
der, däri inräknat resor till Stockholm vid 10 tillfällen. På 
andra resor i arkivets tjänst har han tillbringat 6 dagar (varav 
3 i Tyskland). Under tiderna 5-31 juli 1937 samt 19 april--
6 maj, 15-22 ock 28-30 juni 1938 har han som vikarie uppe-
hållit föreståndarebefattningen. Som Erikssons vikarie tjänst-
gjorde fil. lic. F. Hedblom tiderna 12-31 juli ock 30 augusti-6 
september 1937 ock fil. lic. J. Ejdestam tiden 4-21 augusti. 

Fru D a gm ar H olm k vi s t har tjänstgjort i Uppsala 
omkring 11 månader. Under hännes semesterfrånvaro 16 juli 
—14 augusti 1937 vikarierade för hänne fröken C. Kumlin. 

Fröken C ar in K um lin har tjänstgjort i Uppsala under 
hela året med undantag för 10 dagars semester. Om hännes 
vikariat för fru Holmkvist se ovan. 

Fröken Gunvor W enns tr öm har likaledes tjänstgjort 
i Uppsala hela året med Undantag för 10 dagars semester. 

Utom ovannämnda sju personer, som ur det till Lands-
målsarkivet utgående statsanslaget åtnjutit lön eller arvode 
för full tjänstgöring, ha under året även säx andra personer, 
nämligen fil. lic. E. Holmkvist, docenterna Å. Campbell ock 
D. 0. Zetterholm, fru G. Grape, fröken E. Odstedt ock fil. lic. 
J. Ejdestam, med hela eller väsentligen hela sin arbetstid 
arbetat i arkivets tjänst ock härför åtnjutit arvode ur lotteri-
medelsanslaget. 
3 Sv. landsmål 1938 
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Holmkvist har tjänstgjort i Uppsala omkring 10 1/2  
månader. 

C am p bell har som ledare för Landsmålsarkivets folk-
minnesundersökningar arbetat under samma förhållanden 
som föregående år. Han har tjänstgjort vid arkivet i 10 må-
nader, däri inräknat resor till Stockholm vid 5 tillfällen. På 
andra resor i undersökningens tjänst har han tillbringat 28 
dagar, varav 18 dagar på resa till London ock Edinburgh den 
8-25 juli 1937. Under Campbells frånvaro har hans tjänst 
uppehållits av fil. lic. Folke Hedblom under tiden 12-25 
juli 1937 ock av docenten Sven Liljeblad under tiden 12-
26 augusti 1937. 

etterholm har tjänstgjort i Uppsala över 11 måna-
der,- däri inräknat 7 resor till Stockholm. Han har vidare 
gjort en resa till Västerås under 1 dag samt tillsammans 5 
dagars resa till Sollerön i anslutning till semester i juli 1937. 
Som vikarie för föreståndaren tjänstgjorde han tiden 1-10 
augusti 1937. 

Fru Gerda Gr ape har liksom föregående år tjänstgjort 
med omkring 5 timmar dagligen utom Liden 12 juli-22 au-
gusti 1937, då hon vistades å annan ort. 

Fröken Ella 0 dstedt har arbetat vid arkivet under 
omkring 8 1/2  månad. På resa i institutets tjänst har hon 
tillbringat 23 dagar. Tjänstledighet för sjukdom (med av-
drag å arvode) har hon åtnjutit under 80 dagar. 

Ej dest am har under hela året tjänstgjort vid arkivet 
med timarvode ock sju timmars daglig tjänstgöring. Under 
tiden 4-21 augusti 1937 tjänstgjorde han som vikarie för ar-
kivarien Eriksson. 

I det följande lämnas en redogörelse för övrig under 
året med delad arbetstid anställd persona 1, vars tjänst-
göring under året överstigit 100 timmar, dock med bortse-
ende från resetider, för vilka särskilt redogöres i det föl-
jande (kap. IV). 

Härr Stig Bj ör klun d har tjänstgjort vid dalmålsun-
dersökningen under 1,591 timmar. 
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Fil. stud. Bertil C arls s én har tjänstgjort vid dalmåls-

undersökningen ock vid folkminnesundersökningen samt bi- 
trätt vid vissa expeditionsarbeten m. m. under sammanlagt 
557 timmar. 

Fil. stud. K a r ampus D ahls te dt har arbetat vid 
den språkliga riksundersökningen under 159 timmar. 

Fru Rut Gr an b erg har under 452 timmar fortsatt ut- 
redigeringen av delar ur fil. lic. Torsten Ericssons efterläm-
nade ordsamlingar från Södermanland. 

Fil. lic. Folke H e d blo m har tjänstgjort vid den 
språkliga undersökningen för vissa granskningsuppgifter 
m. m. under 71 timmar samt har dessutom uppehållit arki- 
varien Erikssons befattning som vikarie under tiderna 12-
31 juli ock 30 augusti-6 september 1937. 

Agronom Fridolf Isberg har utredigerat samlingar 
från Nuckö i Estland under omkring 250 timmar. 

Fil. kand. Gunnar L or en tz har för folkminnesunder- 
sökningens räkning katalogiserat skillingtryck i universitets-
biblioteket under 132 timmar. 

Fil. stud. Kerstin Lundborg har tjänstgjort vid väst-
manlandsundersökningen under 641 timmar. 

Fil. mag. Aina L önngr en har tjänstgjort vid västgöta-
undersökningen under 167 timmar. 

Fil. mag. Aina Meijel har tjänstgjort vid västgötaun-
dersökningen under 1,316 timmar ock för andra uppgifter 
vid den språkliga undersökningen under 229 timmar. Vid 
folkminnesundersökningen har hon arbetat under 293 tim-
mar, således tillsammans 1,838 timmar. 

Fil. dr Im ber Nordin-Gr i p har arbetat vid folkmin- 
nesundersökningen under 832 timmar ock vid den språkliga 
undersökningen 22 timmar. 

Fil. stud. Thure Persson har tjänstgjort vid dalmåls- 
undersökningen under 560 timmar sedan januari 1938, då 
han började som arkivets medarbetare. 

Fröken Ulla Ry din har liksom föregående år varit an-
ställd som biträde vid expeditionen med timarvode under 
tiden 1 juli-31 december 1937 med tillsammans 889 tjänst- 
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göringstimmar. Från ock med den 1 januari 1938 har hon 
arbetat mot månadsarvode ock sju timmars tjänstgöring 
dagligen. 

Fil. mag. Sigvard W alls tr öm har arbetat vid den 
språkliga riksundersökningen under 552 timmar. 

Fil. mag. Ingegärd Wennstr öm har tjänstgjort vid 
västmanlandsundersökningen under 611 timmar. 

Fil. mag. Britt Ytter ber g har biträtt med excerpering 
ock utredigering av gotländskt material under 145 timmar. 

Fru Margareta Zetterholm har arbetat med kor-
rekturläsning m. m. vid den språkliga riksundersökningen 
under omkring 240 timmar. 

I fråga om de vid arkivet anställda personernas arvodes-
förhållanden gäller fortfarande vad därom sagts i berättelsen 
för värksamhetsåret 1932-1933.1  

Resekostnaderna för året 1937-1938 ha uppgått till sam- 
manlagt kr. 14,157: 95. Av detta belopp kommer på statsan-
slaget kr. 5,462: 85 ock på lotterimedelsanslaget kr. 8,695: 10. 
Av detta senare anslag ha kr. 3,010: 35 använts för folkmin-
nesundersökningar ock kr. 5,684: 75 för dialektundersök-
ningar, varvid dock av sistnämnda belopp omkr. 1,650 kr. 
använts för resor, som ej direkt varit förbundna med ma-
terialinsamling ock som jämväl gällt folkminnesavdelningens 
angelägenheter. Resorna ha utförts av 32 personer inom 14 
svenska landskap samt bland den svensktalande befolkningen 
i Estland. 

För inlösen av samlingar ock manuskript har under året 
f örbrukats kr. 11,400: 95, varav för dialektundersökningen 
kr. 5,196: 50 ock för folkminnesundersökningen kr. 6,234: 45. 
För samma ändamål har av Kopparbärgs läns landstingsan- 
slag använts kr. 3,608: 02. 

Kostnaderna för materialier ock expenser ha under året 
uppgått till kr. 15,360: 47 (varav ur statsanslaget kr. 2,746: 65 
ock ur ldtterimedelsanslaget kr. 12,613: 82). Därjämte har 
av det särskilda anslaget för täckande av arkivets flyttnings- 

1) Sv. landsm. 1933, s. 105. 
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kostnader ett belopp av kr. 11,414: 47 utbetalats under detta 
budgetår. Av anslagsposten för materialier ock expenser har 
kr. 5,181: 04 använts för inköp av papper ock skrivmaterial 
samt för tryckning av underlagskarta över Sverige (gemen-
samt bekostad av arkivet samt av Nordiska Museet, Ort-
namnsarkivet ock av landsmåls- ock folkminnesarkiven i 
Lund m. fl.). Böcker ock kartor m. m. till referensbiblioteket 
ha inköpts för kr. 1,983: 72. Material till grammofonupptag-
ningarna har detta år dragit en kostnact av blott kr. 397: 95. 
Räntekostnader å lån uppgingo till kr. 836: 55. Av handskrif-
ter ock böcker ha under året bundits 179 volymer för en 
sammanlagd kostnad av kr. 727: 40. 

II. Samlingarnas tillväxt ock användning. 
Handskriftsamlingarnas tillväxt under detta år, så långt 

de hunnit uppordnas ock definitivt införts i akcessionskata-
logerna, framgår av nedanstående sammanställning: 

1. anteckningsböcker från resor, innehållande 
material av alla slag, 105 häften; 

2 grammatiska uppteckningar ock material-
sammanställningar 260 blad folio ock 307 blad 4:o; 

lexikaliska ordsamlingar 6 blad folio, 132 blad 
4:o ock 166,900 blad i 16:o (varav 140,850 blad gotländska sam-
lingar, till större delen excerpter ur Såve). Härtill kommer 
under denna rubrik tillväxten av det material, som införts 
på landskapsundersökningarnas oktavkortsamlingar, där 
större delen av tillväxten bestått i att nytt material införts 
på tidigare upplagda kort. Antalet nya kort av detta slag 
under året 1937-1938 uppgår till 20,500. Härav komma på 
Övre Dalarna omkring 8,650, på Västergötland omkring 10,000 
kort ock på Västmanland omkring 1,850 kort. 

monografiska uppteckningar ock skild-
ringar 28 blad folio, 10,295 blad i 4:0 ock 2,458 blad i 8:0 
(9,300 blad i 4:o utgöras av svar på frågelistor); 

fria folkloristiska uppteckningar 25 blad 
folio, 7,457 blad i 4:0 ock 619 blad i andra format samt 7 
band; 
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melodiuppteckningar 58 häften av olika format, 
120 blad i 4:o, 220 blad i växlande format samt dessutom 
4 häften ock 378 blad musikteoretiska anteckningar. Större 
delen av denna post utgöres av samlingar, som inlösts efter 
musikforskaren Einar Övergård. 

teckningar 449 blad i 4:o ock 200 blad i 8:o; 7 
planritningar; 

f otogr a f i er 486 st. samt 366 negativ; 
excerpt er ur tryckta källor 2,880 blad i 16:0. 

10. Under året ha sammanlagt 54 nya gr amm of onsk i-
v o r upptagits, representerande landskapen Hälsingland, 
Härjedalen, Närke ock Blekinge samt gammalsvenskbybor 
(i sistnämnda fall koraler). Genom byte av kopior med Pho-
nogramm-Archiv i Wien ha 6 skivor med tyska dialekttäxter 
tillkommit, ock genom köp ha 15 skivor med engelska 
språkprov anskaffats för fonetiska jämförelser. Grammo-
fonarkivets hela bestånd uppgick vid arbetsårets slut till 
sammanlagt 671 skivor. 

Sammanlagda antalet under året tillkomna blad av de ty-
per, som uppvisa största tillväxten, är följande: kvartblad 
omkring 18,750, ,oktavblad omkring 23,000 ock sedesblad om-
kring 170,100. 

Trycksamlingen har under året tillväxt med 300 band eller 
häften, därav en ej ringa del gåvor från enskilda ock institu-
tioner. 

Gåvor till handskrift- eller trycksamlingen ha under året 
mottagits från följande föreningar ock institutioner: 

Bjuråkers hembygdsförening, Bjuråker; red. av Folkminnen och 
folktankar, Göteborg; Föreningen för skidlöpningens främjande i 
Sverige, Stockholm; Hallands hembygdsförbund, Halmstad; Häl-
singlands fornminnessällskap, Hudiksvall; Kungl. biblioteket, Stock-
holm; Universitetsbiblioteket, Uppsala; Nordiska museet, Stock-
holm; Riksdagsbiblioteket, Stockholm; Södermanlands fornminnes-
förening, Strängnäs; Värnamo hembygdsförening, Värnamo; Väster-
bottens läns jaktvårdsförening, Umeå; Östergötlands fornminnes- ock 
museiförening, Linköping; Red. av Budkavlen, Åbo; Eesti kirjanduse 
selts, Tartu; Red. av tidskriften Folk, Uppsala; Institut grandducal, 
Luxemburg; Lietuviu tautosakos archyvas, Kannas; Suomalainen 
tiedeakatemia, Hälsingfors; Universitetsbiblioteket, Kaunas. • 
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Vidare ha till arkivet gåvor lämnats av följande enskilda 
personer inom landet: 

Professor 0. Almgren, Uppsala; fru Fanny Brate, Stockholm; fil. 
dr S. Ambrosiani, Stockholm; fil. lic. C. M. Bergstrand, Göteborg; 
docenten Å. Campbell, Uppsala; arkivarien M. Eriksson, Uppsala; fil. 
stud. Ragnar Eriksson, Uppsala; länsantikvarien E. Festin, Öster-
sund; fröken Maja Forsslund, Kopparbärg; professor H. Geijer, Upp-
sala; fil. lic. H. Gustavson, Uppsala; docenten J. Götlind, Uppsala; 
lektor B. Rud. Hall, Stockholm; prosten teol. dr C. J. E. Hasselberg, 
Husum; lantmätaren V. Holmbäck, Uppsala; tandläkaren S. Höglin, 
Östersund; folkskolläraren L. Johansson, Fränsta; fil. dr L. Levan-
der, Uppsala; fil. lic. C. Lindberg, Uppsala; professor J. A. Lundell, 
Uppsala; lektor E. A. Meyer, Stockholm; fil. dr Imber Nördin-Grip, 
Uppsala; professor Hj. Psilander, Uppsala; lektor Aug. Schagerström, 
Uppsala; fru Gertrud Wiklund, Uppsala; docenten D. 0. Zetterhohn, 
Uppsala. 

Slutligen ha från utlandet gåvor lämnats av följande per-
soner: 

Mag. art. Poul Andersen, Köpenhamn; prof. Johs Brondum-Nielsen, 
Köpenhamn; konservator 0. A. Hoeg, Trondheim; docenten Karl 
Kaiser, Greifswald; professor T. E. Karsten, Hälsingfors; professor 
W. Mitzka, Marburg; fil. mag. E. Päss, Tartu; rektor J. Qvigstad, 
Tromsö; fil. dr K. R. V. Wikman, Åbo; dr E. Zwirner, Buch bei Ber-
lin; mr &.an O'Sdilleabhäin, Dublin. 

Antalet antecknade besök i arkivet under arbetsåret 1937 
—1938 har uppgått till 3,372. 

Lån inom staden för bearbetning eller annan vetenskaplig 
användning ha ägt rum i 220 fall, varvid 739 volymer utlå-
nats. Lån utom staden ha förekommit i 104 fall, varvid 1,198 
volymer utlånats. Sammanlagda antalet utlånade volymer ut-
gjorde 1»7. 

III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning. 
1. Allmän redogörelse. 

Under detta år har Landsmålsarkivets lokalfråga vunnit 
en länge väntad lösning genom samlingarnas inflyttning i 
nyinredda lokaler i entresolvåningen i norra flygeln av uni- 
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versitetsbiblioteket, där Universitetsbibliotekets handskrifts-
avdelning tidigare haft större delen av sina samlingar upp-
ställda. De största svårigheterna, som under senare år hin-
drat såväl samlingarnas tillgänglighållande som det veten-
skapliga arbetet inom institutet, ha därigenom blivit avjälpta. 
Den 1 april 1938 påbörjades flyttningen av arkivets samlingar 
från de små rum i södra flygeln av biblioteksbyggnaden, där 
samlingarna dittils varit inrymda. De nya lokalerna omfatta 
dels ett större rum, som utom 12 arbetsplatser inrymmer 
referensbiblioteket ock ordbokssamlingarna, kartskåp m. m., 
dels fäm mindre rum, varav två disponeras för expeditionen 
(med fäm arbetsbord jämte sorterings- ock skrivmaskinsbord), 
ett för folkminnesavdelningen (med tre arbetsplatser), ett för 
grammofonarkivet (med 3 skåp för skivsamlingarna ock öv-
rig behövlig inredning för apparater m. m.) samt ett rum 
disponeras som arbetsrum för föreståndaren. 

För flyttningskostnadernas täckande beviljades, som ovan 
nämnts, genom k. resolution den 18 juni 1937 ett anslag av 
lotterimedel å 12,500 kronor. Utom till täckande av direkta 
flyttningskostnader har detta belopp förbrukats för anskaf- 
fande av den lösa inredningen i lokalerna, särskilt bord ock 
förvaringsmöbler, stolar, gardiner ock mattor. Av förvarings-
möbler disponerar arkivet numera 6 stycken skåp (av trä) 
för ordbokssamlingar i 8:o, vardera rymmande omkring 
60,000 kort; 12 st. brandsäkra stålskåp för samlingar i 16:o, 
vartdera rymmande omkring 100,000 lappar; 17 st. vertikal- 
skåp av stål för samlingar i 4:o, vartdera rymmande omkring 
20,000 blad ock 8 st. vertikalskåp av trä för folioformat. För 
realregistret ha anskaffats 21 st. Åtvidabergs registerskåp, 
vartdera rymmande omkring 12,000 registerkort. Vidare fin-
nas 3 st. materialskåp, 3 arkivskåp för grammofonskivor ock 
ett kombinerat kartskåp ock ritbord. I samband med inred-
ningsarbetena anordnades också en telefonhytt i expeditions- 
rummet. 

Det slutgiltiga ordnandet ock uppställandet av samlingarna 
i de nya lokalerna tog större delen av arbetsårets senare må-
nader i anspråk. Redan den 6 april kunde dock arkivet på 
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nytt öppnas för forskare. Vissa delar av ordningsarbetet ha 
dock måst anstå till nästa arbetsår. Det visade sig också, 
att det för flyttningskostnadernas täckande anvisade ansla-
get var något för snävt tillmätt. En del av kostnaden för ny-
anskaffningarna har således fått överflyttas till följande å'rs 
materialkonto, ock likväl saknas förvaringsskåp för omkring 
300,000 bl. 16:0, som ännu måste magasineras på provisoriskt 
sätt. 

Arbetena på realkatalogen ock andra katalogiseringsupp-
gifter, som sammanhänga med nyinkommande samlingar, 
ha under arbetsåret 1937-1938 fortgått på sedvanligt sätt. 
Antalet nytillkomna kort i realkatalogen uppgick till omkring 
12,000, ock hela antalet kort i densamma uppgick vid arbets-
årets slut till omkring 84,000 kort. Arbetena på det alfabe-
tiska registret ha ej häller under detta år kunnat påbörjas. 

För den språkliga riksundersökningen har docent Zetter-
holm slutfört tryckningen av det i föregående årsberättelse 
omnämnda arbetet om vissa husdjursbenämningar, vilket in-
går i Arbeten utg. med understöd av Vilhelm Ekmans uni-
versitetsfond (nr 46). Häri behandlas företrädesvis benäm-
ningar på de unga husdjuren. Fortsättningen av denna un-
dersökning, benämningar på övriga husdjur, kommer även 
att utgivas. 

Nytt för den språkliga riksundersökningen är, dels att ett 
par medjälpare under några månader från februari deltagit 
i de av Zetterholm planerade arbetena, dels att arbetsplats 
beretts åt Zetterholm i Landsmålsarkivets nya lokaler. 

Av de ämnen, som under Zetterholms ledning bearbetats 
under året, må nämnas en fortsättning av undersökningen av 
»småorden», vilken utvidgats till att omfatta även advärben 
hä,dan, dädan, utan, innan, den sammansatta prep. borti 'ur' 
(som förekommer i Norrland) samt pron. jag. I arbetet här-
med har mag. Wallström deltagit. 

En bearbetning av de i dialekterna förekommande, skif-
tande formerna av äsv. fulla, fuller, vilken av Zetterholm 
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givits som ämne för en seminarieuppsats (jfr årsberättelse 
1937, s. 103), men icke fullföljts, kommer att fortsättas av 
Zetterholm. 

Ljudförhållandena i en annan grupp av »småord», upp 
ock om, ha också kartlagts. I detta arbete har fil. stud. K.-H. 
Dahlstedt deltagit. Kartan över den intressanta växlingen i 
formerna av ock utbredningsområdena för opp, upp, upp, 
opp har vid upprepade tillfällen använts vid kontroll av äldre 
ock nyare samlingar ock täxter från olika delar av landet. 
En översiktskarta över formerna har Zetterholm publicerat 
i Röster i radio, maj 1938. 

Vissa viktiga drag i k ons on an tis m en (n-, 1- ock r-
ljuden) ha bearbetats av Zetterholm ock hans medarbetare. 
Gränserna för r-bortfall i plur. av subst. i norrländska dia-
lekter ha klarlagts ock jämförts med norska förhållanden. 
Det svårbedömbara uppträdandet av kakuminalt 1 i vissa 
ord, t. ex. vb. skilja, har geografiskt bearbetats. För en un-
dersökning av förekomsten ock karakteren av kakuminalt 
(»tjockt») n i sådan ställning, där det motsvarar dentalt 
(»tunt») n, vilken Zetterholm utarbetat ock tryckt vid års-
skiftet 1938-1939 (i Svenska landsmål B 37), har omfattande 
komplettering ock kontrollering av Landsmålsarkivets ma-
terial på denna punkt företagits. 

Dessa olika arbeten, utförda vart för sig, tjäna att samman-
fatta materialet ock underlätta bedömningen därav från riks-
synpunkt. Vissa av ifrågavarande arbeten ha gjorts för att 
pröva möjligheten av att framlägga materialet i form av ord-
boksartiklar. Därjämte ha ovannämnda vid den språkliga 
riksundersökningen utförda arbeten utgjort ett led i förbe-
redandet av en allmännare kartläggning ock ge redan genom 
de gränslinjer, som i dem äro framställda, betydande bidrag 
till sammanfattande översikt vid jämförelse kartorna emellan. 
För Norrlands del kommer en sådan sammanfattning att ut-
givas av Zetterholm. 

De i årsberättelsen för föregående budgetår, s. 104, nämnda, 
av Zetterholm påbörjade utgivningsarbetena, Waltmans Sa-
gor ock sägner etc. från Frostviken ock Lindgrens Ordbok 
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över Burträskmålet, ha under året fortsatts ock beräknas 
komma att slutföras under året 1939. För dessa lämnas lämp-
ligen redogörelse i nästa årsberättelse liksom för den genom-
gång av frågelistsvaren rörande mjölkhushållning, vilken på-
börjats under detta år med avsikten att undersöka, vad dessa 
innehålla av benämningar för mjölkkärl, t. ex. stäva, skjula,, 
stop, bunke m. fl. 

I närmast föregående årsredogörelse (s. 103) nämndes i 
sammanhang med ovan berörda arbeten en sak, som nära 
angår såväl den språkliga riksundersökningen som landskaps-
undersökningarna, nämligen förberedandet till utgivning av 
dialekttäxter ur arkivets samlingar. Det under arbetsåret 
1936-1937 häråt ägnade arbetet har under året 1937-1938 
burit synbar frukt i det då färdigtryckta ock utgivna häftet 
221 av Svenska landsmål, innehållande täxter från vissa norr-
ländska ock centralsvenska landskap, vilka täxter hämtats 
ur de gamla landsmålsföreningarnas samlingar från 1870-talet 
ock närmast följande årtionden samt nu förberetts till tryck-
ning ock korrekturlästs inom Landsmålsarkivet. Under ar-
betsåret 1937-1938 har emellertid fortsatt arbete för fullföl-
jandet av denna täxtsamling (tredje bandet av tidskriften) 
endast i ringa utsträckning påkallats inom institutionen. Fort-
sättning planeras dock av tidskriftens redaktion i samråd med 
arkivarien Eriksson. 

Den värksamhet, som särskilt bygger på frågelistor, har 
— vad Landsmålsarkivets språkliga avdelningar beträffar, så- 
väl riksundersökningen som landskapsundersökningarna -- 
väsentligen bestått i författandet av specialfrågor, föranledda 
av pågående undersökningar samt bearbetning av svaren på 
dessa frågor. Ingen tryckt eller stencilerad frågelista, behand- 
lande ett större ämne ur företrädesvis språkliga synpunkter, 
har under året utgivits. Däremot ha medarbetarna vid de 
språkliga undersökningarna medvärkat vid i det följande när-
mare omtalade frågelistor, som utarbetats inom folkminnes-
avdelningen. 

Den språkliga riksundersökningen, som alltjämt varit opro-
portionerligt litet utrustad i fråga. om  både arbetskrafter ock 
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pänningmedel, måste, om hela institutionens arbete skall 
kunna på tillfredsställande sätt fullföljas ock göras frukt-
bärande, kräva väsentligt vidgade arbetsmöjligheter, såväl i 
fråga om ordboksarbeten — i främsta rummet ett allmänt 
alfabetiskt register — som i fråga om kartarbeten, på sätt 
som nu framställts i den i september 1938 ingivna under-
dåniga ansökan om anslag för året 1939-1940. Båda upp-
gifterna erfordra med nödvändighet förstärkning av den per-
sonal, som nu står till förfogande för den språkliga riksun- 
dersökningen. 

Vad som ovan sagts om den språkliga riksundersökningens 
behov av förstärkt medarbetarstab gäller, fastän under andra 
omständigheter, även den folkminnesundersökning,  som nu 
är organiserad såsom en avdelning inom Landsmålsarkivet. 
Denna folkminnesundersökning, som även den, enligt vad i 
förra årsberättelsen' ock vid andra tillfällen framhållits, har 
karakter av en riksundersökning ock som sålunda, principiellt 
sett, utgör en folkloristisk-etnologisk motsvarighet till den 
språkliga riksundersökningen, har utvecklats till sådan själv-
ständighet, att det med fog kan yrkas på ändring av det ger 
mensamma institutets namn från »Landsmålsarkivet» till 
»Landsmåls- ock Folkminnesarkivet», varigenom institutets 
dubbelnatur skulle komma till synes på annat sätt än förr. 
Den personal, varöver folkminnesavdelningen förfogat under 
året 1937-1938, har utom av avdelningsföreståndaren, docen-
ten Campbe 11, utgjorts av två personer, vilka åt avdel-
ningens tjänst ägnat visserligen icke en alldeles odelad, men 
dock huvudsakligen härpå koncentrerad arbetstid, nämligen 
fru Gr ap e, vars måsta arbetstid ägnats åt realregistrets 
fortsättning, på samma gång hon också fortsatt att framleta 
även ordmaterial, som av olika anledningar efterfrågats m. 
samt fil. lic. Ej dest am, vars tjänstgöring vid avdelningen 
under året närmat sig till att motsvara en extra amanuens 
med full tjänstgöring, ehuru avlönad med timarvode. I 

1) Sv. landsm. 1937, s. 106 f. 
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främsta rummet har hans arbetstid tagits i anspråk för rent 
expeditionella göromål inom avdelningen. Den koncentrering 
av fru Grapes ock härr Ejdestams arbetstid till folkminnes-
avdelningens tjänst, som året 1937-1938 innebär, jämförd med 
förhållandena under föregående år, har emellertid ej kunnat 
ernås, utan att möjligheterna att honorera extra medarbetare 
vid avdelningen för särskilda vetenskapliga uppdrag i mot-
svarande mån begränsats. Under året 1937-1938 har endast 
e n sådan medarbetare i avsevärd utsträckning honorerats, 
nämligen fil. dr Imber Nordin-Grip, ock dock har även hän-
nes deltagande i avdelningens arbeten måst under året in-
skränkas, då tillgängliga medel ej möjliggjorde att anlita 
hännes medvärkan på långt när så mycket, som tidigare varit 
fallet. 

I detta sammanhang bör också nämnas, att fröken Ella 
Odsted t, som' under tidigare år ägnat sitt mästa arbete 
åt folkminnesavdelningens tjänst, nu börjat mera än förr 
tagas i anspråk för arbeten, som tjäna den språkliga riks-
undersökningen ock den allmänna arkivvården, ock därför 
under året första gången avlönats ur en för arvoden till ar-
kivbiträden disponibel del av anslaget, ej som tidigare ur de 
för folkminnesavdelningen särskilt disponerade medlen. Utom 
åt uppteckningsresor, varunder både ordmaterial ock folk-
minnesmaterial insamlats, har hännes arbete under året i 
första rummet ägnats åt utredigering av hännes egna äldre 
ock yngre arbeten samt biträde vid katalogisering. Härige-
nom har arkivledningen sökt så mycket som möjligt utnyttja 
hännes mångsidiga kännedom om folklivet ock om arkiv-
materialet, särskilt beträffande kvinnliga arbeten i Norrland. 

Under så gott som hela året har folkminnes'avdelningen 
haft förmånen att utan arvode åtnjuta 0. P. Petterssons med-
arbetarskap på sätt, som i det följande skall närmare om-
talas. Han uppehöll sig för detta samarbetes skull i Uppsala 
från juni 1937 till maj 1938. 

Folkminnesavdelningens vetenskapliga värksamhet är 
fortfarande främst inriktad på att i direkt sammanhang med 
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materialsamlandet åstadkomma redogörelser ock beskriv-
ningar rörande folktraditionen ock folklivet. Att analysera 
företeelserna ock att utreda, hur varje enskildhet inordnas 
i sitt sammanhang ur funktionens synpunkt, samt att för öv-
rigt närmare intränga i förändringarnas förlopp ock natur 
måste komma i andra rummet, då arbetskrafterna ej räcka 
till mera, än nu är fallet. Detta förhållande framträder tyd-
ligt såväl i de inom folkminnesavdelningen utarbetade fråge-
listorna som i det material, som på grund av frågelistorna 
samlats. Emellertid har under året gjorts ett försök, som här 
må nämnas, att genom en av de nya frågelistorna få fram 
material ej blott till ett deskriptivt eller »morfologiskt» stu-
dium av folklivet, utan även till ett sådant studium, som tar 
sikte på den »funktionella» sidan. Ifrågavarande frågelista 
har till ämne bondgårdarnas handelsf örbindel-
s e r under den tid, som ligger närmast före det moderna kom-
munikationsväsendets genombrott med järnvägarna under se-
nare delen av 1880-talet. Den tidigare utarbetade frågelistan 
över samma ämne (nr 11 av den tryckta serien: »Handel ock 
livet på färdvägar» 1927) har tjänat som ledning vid insam-
landet av ett material, som snarast kan ge stoffet för en sta-
tistisk-morfologisk bild, under det den nya frågelistan mera 
inriktats på att få närmare kunskap om gårdarnas ock byar-
nas förbindelser inbördes ock med främmande orter etc. 

I övrigt ha de under året inom folkminnesavdelningen för-
fattade frågelistorna i allmänhet nära anslutit sig till dem, 
som utarbetats under de närmast föregående åren. Sålunda 
ha frågelistorna rörande mytologiska väsen fortsatts med tre 
nya nummer (om vattenväsen); de folkmedicinska frågelis-
torna ha fdrtsatts med två nummer (en om ledvrickning, ben-
brott etc. ock en om farsoter), vartill kommer en ny fråge-
lista behandlande en sida av folklig hygien (bad ock bastu). 
På begäran av ock i samarbete med Västsvenska folkminnes-
arkivet i Göteborg ha två frågelistor utarbetats inom Lands-
målsarkivets folkminnesavdelning, nämligen en om hästslak-
taren ock hans arbete ock en annan om offerkastar. En mera 
omfattande ny undersökningsuppgift, som länge planerats 
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inom Landsmålsarkivet, har under året tagits under arbete 
ock därvid även föranlett utarbetandet av speciella frågelistor, 
nämligen den s. k. härrgå'rdsundersökningen. Uppteckningar 
från Södermanland, Östergötland, Småland, Skåne etc. ha tyd-
ligt ådagalagt, att den särskilda sociala, ekonomiska ock and-
liga miljö, som en härrgård utgör, måste observeras ock stu-
deras för förståelsen av allmogetraditionen inom området. 
Men därtill kommer, att härrgårdstraditionerna i sig själva 
utgöra en viktig del av den svenska folkkulturen, ej mindre 
än allmogekulturen, utan snarare än mera hotad av nutidens 
nivellerande inflytelser, ett förhållande varom ett klart med-
vetande visat sig bland de gamla härrgårdsfamiljerna själva. 
Initiativet till att härrgårdsundersökningar nu göras har i 
väsentlig mån utgått därifrån, ock de begynnande undersök-
ningarna ha i hög grad befrämjats genom det personliga stöd, 
den gästfrihet ock det intresse, som från början mött under-
sökarne. För värksamt samarbete har Landsmålsarkivet även 
härutinnan att tacka Nordiska Museet, som redan tidigare ur 
sina synpunkter bedrivit härrgår4bundersökningar. Utarbe-
tandet av planen för det 20-tal frågelistor, som nämnt behövas 
för Landsmålsarkivets härrgårdsundersökningar, sker i sam- 
råd med ledaren för närmast motsvarande undersökningar vid 
Nordiska Museet, doktor S. Wallin. Fyra frågelistor lågo vid 
arbetsårets slut färdigredigerade, varav två listor tidigare kun-
nat tagas i användning av ett par försöksvis utsända upp-
tecknare. 

Godsägaren frihärre Ernst Hermelin, Mariebårg, som med 
stort intresse tagit del av planerna på en undersökning av 
härrgårdstraditionerna, har värksamt understött planernas 
realiserande. Folkhögskolläraren, fil. kand. Nils Dencker, 
som tidigare ordnat för »folkminnesinventering» genom sam-
arbete mellan Landsmålsarkivet, Södermanlands läns hem-
bygdsförbund ock lokala föreningar, har även biträtt härr-
gårdsundersökningen med råd ock dåd. 

Ett särskilt tack för den gästfrihet, som kommit upptecknarna till 
del, ock för de pänningbidrag, varmed arbetet i vissa fall understötts, 
har arkivet att framföra till frihärren ock frihärrinnan Ernst Herme- 
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lin, Mariebärg; godsägare Eric Cervin, Hanebärg; fröken Charlotte 
Lewenhaupt, Sjöholm; frihärre C. G. Falkenberg, Lagmansö; civil-
ingenjör Nils Kleen, Valinge; grevinnan Maud Cronhielm-Törneros, 
ökna; greve Clas Lewenhaupt, Claestorp; fröken Brita Bonde, 
Gimmersta ock ryttmästare Carl von Sydow, Äs. 

Uppteckningsarbetet vid de sörmländska härrgårdarna har 
från arkivets sida handhafts av dr Imber Nordin-Grip med 
jälp av två stipendiater. Se närmare kap. IV i det följande! 

En ny art av frågelistor, som under året 1937-1938 börjat 
utarbetas ock utsändas, utgöres av de s. k. kartfrågelistorna, 
varav ett tiotal under året utsänts, behandlande mytologisk 
tradition, årsfäster ock brödtyper. Planerna för detta före-
tag ha förut diskuterats mellan folkminnesavdelningens före-
ståndare ock arbetsledare vid andra institutioner. 

Skillnaden mellan kartfrågelistorna ock arkivets äldre typ 
av frågelistor ligger särskilt däri, att kartfrågelistorna upp-
taga blott en rad för kartläggning valda frågor, varje fråga 
tagen som ett isolerat helt för sig, i motsats mot den äldre 
typen frågelistor, av vilka var ock en behandlar ett mer om-
fattande ämne (mjölkhushållning, benämningar på byns ock 
gårdens invånare etc.) ock gör detta med sådan mångsidig-
het, som betingas av syftet att få fram ej blott svar på sär-
skilda frågor, oavsett huruvida de lämpa sig för kartläggning 
eller ej, utan på samma gång också sammanhängande beskriv-
ningar ock redogörelser rörande frågelistans ämne. Kartfråge-
listorna utgöra ingenting annat än en modifierad form av de 
»frågekort», som utsändes från Landsmålsarkivet år 1932.1  
Svaren på kartfrågelistorna skrivas emellertid ej på samma 
blad, som innehålla frågorna (hittils endast i stencilerad 
form), utan på särskilda kort i oktavform (av samma slag som 
arkivets övriga oktavkortssamlingar). 

Folkminnesavdelningens materialsamlande värksamhet är 
som förut i väsentlig mån knuten till de i form av fråge-
listor eller annars utsända frågorna, varvid helt naturligt de 

1) Se årsredogörelsen för 1932-1933 (Sv. landsm. 1933, s. 113 ff.). 
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under ett föregående år utarbetade frågelistorna kunna spela 
en större roll, än de under året utarbetade frågelistorna ännu 
hunnit göra. Av de under året 1937-1938 inkomna fräge. 
listsvaren ha ett 50-tal utgjort svar på de under 1936-1937 
utarbetade frågelistorna om årshögtider; ett 40-tal ha ut-
gjort svar på de folkmedicinska frågelistorna; ett 40-tal ha 
utgjort svar på de »mytologiska» frågelistorna (övernatur-
liga väsen); ett 30-tal ha utgjort svar på »folktrons ock folk-
sedens allmänna former ock kategorier» (personifikation, 
ödesföreställningar etc.). Inom andra ämnesområden har 
frågelistornas besvarande haft en mer sporadisk karakter. 
Tillsammanlagt utgör det i form av svar på frågelistor in-
komna materialet 2,485 blad 4:0. Därtill kommer det material, 
som inkommit i form av svar på ovannämnda kar ,  tfrågelistor, 
nämligen 150 svar, omfattande inalles 2,463 blad 8:0. 

Ytterligare tillkomma så kallade fria uppteckningar, d. v. s. 
sådana uppteckningar ock skildringar, som utarbetats obero-
ende av arkivets frågelistor. Bland fria uppteckningar mär-
kas folkskolläraren Einar Granbergs på flera håll, under året 
särskilt inom Enångers socken i Hälsingland, gjorda uppteck-
ningar behandlande äktenskapet ur folkloristiska ock etnolo-
giska synpunkter (över 900 blad 4:o); docenten Gunnar Gran-
bergs folkminnesuppteckningar från Småland av blandat inne-
håll (över 700 blad 4:o); agron. kand. Fridolf Isbergs fortsatta 
uppteckningar rörande svensk allmogekultur ock svenska 
folktraditioner samt svenska dialektala benämningar i hans 
hemort i Nuckö i Estland (utredigerade i samråd med rek-
tor G. Danell); fil. lic. Matti Mörtbergs uppteckningar av fin-
ska traditioner i östmarks socken i Värmland m. in. Sam-
manlagda omfattningen av under året inkomna ock inordnade 
fria uppteckningar utgör 7,698 blad 4:o. 

Vad materialsamlingarnas ge ogr af isk a fördelning be-
träffar kan märkas, att förhållandevis många bidrag inkom-
mit från Dalarne ock Västergötland, vilket förhållande helt 
naturligt sammanhänger därmed, att den stab av invanda ock 
4 Sv. landsmål 1938 
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uppövade ortsmeddelare, som i dessa landskap finnas knutna 
vid de pågående språkliga landskapsundersökningarna, kun-
nat med fördel utnyttjas även för besvarande av de s ärskilda 
folkloristisk-etnologiska frågor, som utsänts från arkivet. Av 
sydsvenska landskap är Småland bäst representerat bland 
Landsmålsarkivets folkloristisk-etnologiska årsakcessioner för 
1937-1938; av de norrländska Jämtland ock Norrbotten; de 
allra flästa landskap dock, ej ens de ovannämnda helt undan-
tagna, långt ifrån tillfredsställande. 

Utanför ramen av ovan berörda fria uppteckningar, vilka 
inordnats ock summerats, kommer det största tillskott av 
fritt utarbetade samlingar, som Landsmålsarkivets folkloris-
tisk-etnologiska samlingar under året mottagit, nämligen 0. 
P. Petterssons under sommaren 1937 påbörjade, våren 
1938 avslutade omarbetning av den skildring av Vilhelmina 
sockens nybyggeshistoria, som är känd under titeln »Gamla 
byar». Vid denna omarbetning har författaren dels ur sin ord-
bok ock andra manuskript, dels ur minnet infogat en mängd 
tillägg. Dessutom har 0. P. Pettersson under året genomgått 
det av Geijer ock Liljeblad för tryck utredigerade manuskrip-
tet till hans »Sagor från Asele lappmark»' samt den av dem 
utarbetade inledningen till sistnämnda arbete ock därvid — 
efter det vissa tillägg ock ändringar gjorts med anledning av 
hans muntligen framställda anmärkningar — för sin del god-
känt såväl inledningen som täxtrevisionen. Ytterligare må i 
detta sammanhang nämnas, att 0. P. Pettersson under sin 
vistelse i Uppsala 1937-1938 har, med anledning av frågor, 
som från folkminnesavdelningen ställts till honom, komplet-
terat sina tidigare uppteckningssamlingar bl. a. i form av 
smärre uppsatser om dammslåtter, ripfångst, handelsresor 

m.» 

2) Se Sv. landsm. 1937, s. 109 f. ock där citerade ställen i tidigare 
årsberättelser. 

2) Sistnämnda uppsatser äro inräknade i ovan angiven siffra för 
årstillväxten av »fria uppteckningar». 
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Av andra folkloristisk-etnologiska arbeten, därvid enskilda 
samlare ock författare mer eller mindre nära samarbetat med 
arkivet i fråga om planläggandet ock kompletterandet av rna-
terialsamlingarna, må nämnas, att häradsdammaren Fräs 
Erik Andersson i Kärvsåsen i Boda i Dalarne har, efter sam-
råd med falkminnesavdelningen ock med doktor Levander på-
börjat en brett lagd skildring av folklivet i Osmundsbärgs by 
av samma socken, ett arbete som utföres utan kostnad för 
Landsmålsarkivet. Vidare må här nämnas redaktör Fredrik 
Ströms på grundval av egna gåtsamlingar utgivna arbete 
»Svenska Falkgåtor» (Stockholm 1937) samt pastor Sven Hall-
Uns undersökning av lysningssedenl, i vilket arbete en sta-
tistisk metod prövats. 

Vad arbeten inom folkminnesavdelningen i övrigt beträffar, 
kan nämnas, att ett något större antal kartor än förra året 
nu varit under arbete, till en del i form av enskilt arbete ut-
fört av avdelningens amanuens på fritider. Särskilt ha en del 
vårseder, knutna till vårarbetenas begynnelser ack till pås-
ken, gjorts till föremål för kulturgeografisk undersökning, 
varav ett avsnitt sedermera publicerats.2  Vidare har genom 
annan biträdande arbetskraft kartläggning påbörjats av vissa 
brödtypers utbredning. 

Realkatalogiseringen har fortsatts på samma sätt som 
förut. Antalet under året nytillkomna kort utgör 11,515. Hela 
antalet kort i denna katalog är nu 83,883. 

En specialuppgift, som under året företagits efter samråd 
med ledningen för HyWn-Cavalliusstiftelsen i Lund, har gällt 
katalogisering av universitetsbibliotekets samlingar av folk-
böcker ock skillingtryck, innehållande sagor. Detta arbete 
har utförts av fil. kand. Gunnar Lorentz, som tidigare utfört 
motsvarande arbete inom Lunds universitetsbibliotek, Under 
två veckors arbete i Uppsala katalogiserade Lorentz 831 num- 
mer. 

Sedermera publicerad i Folkminnen och Folktankar, 1938, s. 
101 ff. 

J. Ejd es t am, Svenska vårseder, Sv. landsm. B. 40 (1939). 
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I motsvarighet mot den i förra årsberättelsen (s. 112 f.) om-
talade sammankomsten i Stockholm av arbetsledare vid olika 
institutioner i riket, där folkloristiska eller etnologiska un-
dersökningar rörande vårt land bedrivas, har detta år hållits 
en sammankomst av arbetsledare i Uppsala den 28 maj 1938 
på Landsmålsarkivets lokal under ordförandeskap av Geijer. 
Denna gång var sammankomsten utvidgad till att gälla även 
språkliga undersökningar. Vid sammankomsten diskuterades 
utom planläggningen av årets arbeten även principiella frågor 
rörande utarbetandet ock användandet av frågelistor. 

De frågelistor, som under året utarbetats inom Landsmåls-
arkivet under samvärkan mellan folklorister ock dialektolo-
ger, ha huvudsakligen gällt folktro ock folksed. En särskild 
grupp rörande härrgårdstraditioner har dessutom påbörjats. 
En förteckning över samtliga under året utarbetade frågelis-
tor, som ingå i M-serien, ges här nedan med uppgift i varje 
särskilt fall, vilken som varit listans huvudförfattare: 

31 129. Offerkastar (C. M. Bergstrand vid Västsvenska folkmin-
nesarkivet i Göteborg ock E. Odstedt). 

Behandling av ledvrickning, benbrott, sträckning ock hit- 
hörande åkommor (I. Nordin-Grip). 

Hästslaktaren ock hans arbete (C. M. Bergstrand ock I. 
Nordin-Grip). 
Bär ock frukter i hushållet (Nordin-Grip). 
Vattenväsen i kvinnogestalt (Ejdestam). 
Vattenväsen i djurgestalt (Ejdestam). 
Vattenväsen i mansgestalt (Ejdestam). 
Härrgårdstraditioner: Härrgårdssägner (Campbell). 
Härrgårdstraditioner: Social omvårdnad (Nordin-Grip). 
Farsoter (C. M. Bergstrand, Odstedt). 
Om bondgårdarnas handelsförbindelser (Campbell). 
Bad ock badstu (Nordin-Grip). 
Härrgårdstraditioner: Sällskapsliv ock tidsfördriv (Nor- 

din-Grip). 
Härrgårdstraditioner: Musik, teater, diktning, språk 

(Nordin-Grip). 
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Den i föregående årsberättelsel nämnda undersökningen av 
fäbodväsendet i Sverige har under detta år, vad de termino-
logiska frågorna beträffar, fortsatts av fil. lic. Folke He d-
blom i samarbete med docenten Valter Jans so n. Hed-
blom ock Jansson tilldelades den 20 mars 1938 ett anslag på 
2,500 kr. ur Humanistiska fonden, avsett att i främsta rummet 
användas för nödiga fältarbeten. Med stöd av dessa medel 
har arbetet ånyo igångsatts under sommaren 1938 enligt en 
plan, som godkänts av Landsmålsarkivet ock Nordiska mu-
seet. 

Angående det i två föregående årsberättelser omnämnda 
arbetet för åstadkommande av en atlas över svensk folk-
kultur ock svenska dialekter2  må här nämnas, att den för 
detta syfte bildade kommittén vid sammanträde i Göteborg 
den 6 nov. 1937 beslöt ingiva en ansökan till Kungl. Maj:t om 
lotterimedel till ett belopp av 330,000 kr. Denna ansökan har 
ännu ej blivit beviljad. Underlagskartan över Sverige i ska-
lan 1: 600,000 har under detta år i sin helhet färdigtryckts (i 
5 blad) ock den tillhörande ortförteckningen färdigställts i 
korrektur, ehuru den på grund av årets typografsträjk ej blev 
färdigtryckt förrän hösten 1938. 

Den internationella sammanslutningen för Europeisk 
etnologi ock folklore, för vars tidigare utveckling redogjorts 
i de två föregående årsberättelserna3, höll den 14-21 juli 
1937 en kongress i Edinburgh med ett program, som begrän-
sats till att gälla nord- ock västeuropeiska länder. Som ord-
förande vid kongressen fungerade prof. Geijer ock som en 
av sekreterarna Campbell. Vidare utställdes vid denna kon-
gress kartmaterial samt exempel på utredigeringen av ord-
boksmaterial på oktavkort ock prov på arkivets primärma- 

1) Sv. landsm. 1937, s. 114 f. 
8) Se Sv. landsm. 1937, s. 117. 
8) Sv. landsm. 1936, s. 76-78 ock 1937, s. 118. 
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Leda!, frågelistor ock realkatalog. Större delen av det irländ-
ska material, som tidigare under sommaren av Campbell 
ordnats ock utställts för Irish Folklore Commissions räkning 
på National Museum i Dublin, hade överförts till kongressen 
ock demonstrerades där av Campbell. Vid det internationella 
förbundets sista styrelsesammanträde under kongressen be-
gärde Geijer avsked såsom president i förbundet, i vilken 
egenskap han tjänstgjort sedan förbundets bildande i novem-
ber 1935. Till hans efterträdare utsågs prof. Jan de Vri e s, 
Leyden. Geijer utsågs till förbundets förste hederspresident. 

Senare under samma år, den 20-28 augusti, hölls i Paris 
den första »Congrs International de Folklore» i samband 
med den då pågående världsutställningen där. Därunder ord-
nades av de Vries ock Campbell en samorganisation mellan 
det internationella förbundet ock CongrU International de 
Folklore på så sätt, att kommittéer ock kongresser för fram-
tiden skulle bli gemensamma.' 

Det internationella förbundets organ Folk utkom under 
år 1937 med två häften?  varpå tidskriften måste nedläggas, 
emedan ekonomiskt stöd ej vidare kunde erhållas. Efter un-
derhandlingar med Gustav Adolfs Akademien i Uppsala ord-
nades förbundets tidskriftsfråga så, att denna akademis tid-
skrift F olkli v, efter utvidgning av programmet ock med 
ändring av namnet till F o 1 k-L i v, skulle tjänstgöra som or-
gan för förbundet från ock med årgången 1938. 

2. Översikt över materialets bearbetning ordnad 
efter landskap. 

Under detta år ha särskilda landskapsundersökningar, be-
kostade av Landsmålsarkivets egna medel, endast bedrivits 
för Dalarne, Västmanland ock Västergötland samt i ringa om-
fattning för Estlands svenskspråkiga delar. 

1) Närmare redogörelser för samarbetet återfinnas i tidskriften 
Folk-Liv 1938, s. 174 tf. 
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Dalarne. I den av L ev an d er ledda dalmålsundersök-

ningen har under året deltagit fil. lic. Bror Lin dA n. Dess- 
utom ha härr Stig Björklund ock fil. stud. Thure 
Persson biträtt med renskrivning. Det i Uppsala utförda 
arbetet har huvudsakligen gällt ordboken över dalmålet ock 
har bestått dels i omredigering av ordboksartiklar till mera 
slutgiltig form, dels i utförande på oktavkorten av primär-
material ur anteckningsböcker från resor, dels ock framför 
allt i införande på oktavkorten av material ur frågelistsvar. 
Allt dylikt material från svaren på de tryckta frågelistorna 
17-37 ock M 1-37 har således under arbetsåret införlivats 
med den i form av oktavkort föreliggande ordboken. Dess-
utom ha under arbetsåret nya hänvisningar till 18,494 sedes-
lappar utskrivits på oktavkorten. 

Granskningen av från ortsmeddelare inkommet material 
har väsentligen handhafts av Levander, som ur språkliga syn-
punkter granskat även det till folkminnesavdelningen in-
gångna materialet från övre Dalarne. 

Oktavkortssamlingen har under året tillväxt med omkr. 
8,650 kort. Hela antalet oktavkort i dalasamlingen uppgick 
vid arbetsårets slut till omkring 100,000. 

Västergötland. G ötlind har under året fortfarande lett 
västgötaundersökningen. Den språkgeografiska översikten 
över folkmålen i Västergötland har fortsatts. Vissa partier 
av inledningen, som sätta in dessa forskningar i deras kultur-
historiska sammanhang, ha utarbetats, bl. a. kapitlen om 
dialektforskningens historia i landskapet, Västergötlands hu-
vuddialekter ock deras sammanhang med bebyggelsen. Vi- 
dare ha kapitlen om (111, eii), ä, 6, 6 (< ö, au, ey) re-
viderats ock kapitlet om vokaler i svagton utarbetats 
i sina huvuddrag. En del kartor ha nyritats, ock större delen 
av de kartor, som till ett antal av 80 avses skola ingå i del I 
av dialektöversikten, ha reviderats eller omritats. Även en 
ny underlagskarta, avsedd för tryckningen av nämnda arbete, 
över Västergötland ock angränsande trakter, har utarbetats. 
Under hela året har fil. mag. Aina M ei j el deltagit i ar- 
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betet på utredigering av ordboksartiklar — varvid excerpe-
ringen av frågelistsvar påbörjats — samt renritat kartor m. 
Under kortare tider ha dessutom deltagit fil. dr E. A b r a-
ham son (utan ersättning), fil. mag. Aina.L ö n.n gren 
ock fil. kand. E. Sandber g. Den sistnämnde har fortsatt 
att utredigera sina samlingar av växt- ock djurnamn samt un-
der kortare tid deltagit i utredigeringen av ord ur frågelist-
svaren. 

Under året har den västgötska ordbokssamlingen tillväxt 
med omkring 10,000 kort i 8:0. Sammanlagda antalet ord-
bokskort utgjorde vid arbetsårets slut omkring 96,000, om-
fattande omkring 350,000 belägg. 

Västmanland. Undersökningen av Västmanland har fortfa-
rande letts av Holmkvis t, som vid sina arbeten rörande 
detta landskap ock vad därmed närmast sammanhänger bi-
trätts av fil. mag. Ingegärd Wennstr ö m, fil. stud. 
Kerstin Lundborg ock fru Rut Granberg. Väst-
manlandsundersökningen har, såsom i en föregående årsbe-
rättelse framhållitsl, under senare år kombinerats med vissa 
arbeten rörande grannlandskapen, under året särskilt rörande 
Södermanland i anslutning till i förra årsberättelsen nämnda 
arbeten, samt Närke, som nu gjorts till föremål för nya ar-
beten. Vad den egentliga Västmanlandsundersökningen be-
träffar, är särskilt att nämna, alt den stora samlingen fråge-
listsvar från Fläckebo under året fullständigt inarbetats i 
ordbokskorten i oktavformat, på samma gång som vissa 
smärre samlingar från landskapet. Till följd av det i årsbe-
rättelsen för året 1934-19352  omtalade förenklade sätt för in-
förande av material på de västmanländska oktavkorten, som 
nu tillämpas ock som innebär, att flera uppgifter om samma 
ord nu i större utsträckning än förr införas på samma kort, 
har tillväxten — bortsett från vad som tillagts på äldre kort 
— stannat vid 1,850 nya kort. Hela antalet oktavkort i den 
västmanländska samlingen uppgick vid arbetsårets utgång till 

i) Sv. landsm. 1936, s. 80 f. 
2) Sv. landsm. 1935, s. 46. 
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57,600. Vad beträffar det med den västmanländska undersök-
ningen under Holmkvists ledning samordnade arbetet rörande 
Södermanland är att nämna, att samordnandet av de äldre 
ordsamlingarna i 16:0 under året avslutats, varvid genom ut-
skrivande av nya sedesblad för sådana fall, där detta varit 
påkallat, de södermanländska ordlappssamlingarna i sedes-
format ökat från 40,768 till 48,874. Genom den samtidigt på-
gående, av fru Granberg utförda excerperingen av Torsten 
Ericssons samlingar från detta landskap har från år 1936, 
då detta arbete började, till den 30 juni 1938 sammanlagt 
19,141 nya lappar tillförts Södermanlandssamlingen, som så-
ledes nu uppgår till omkr. 68,000 lappar. Excerperingen av 
Ericssons samlingar pågår fortfarande. 

Estland. Arbetena ha också under detta år inskränkt sig 
till utredigering av samlingar, som sammanförts av agrono-
men Fr. Isber g. Arbetet har utförts av honom i samråd 
med rektor G. D ane 11. 

Utom de nämnda landskapsundersökningarna ha dessutom 
fortsatts de i föregående årsberättelser nämnda mångåriga 
arbetena för utgivning av en ordbok över Gotlands dialekter. 
Detta utgivningsarbete, som fortfarande ombesörjes av fil. lic. 
Herbert G ust avs o n, har under året hunnit därhän, 
att arken 16-30 färdigtryckts (h. 2, omfattande partiet förste—
kort, utkom dock först i nov. 1938 på grund av förseningen 
genom årets typografsträjk). Vidare må här nämnas, att prof. 
Hj. Lindroth i Göteborg under året återupptagit sitt arbete 
på andra bandet av sitt värk om ()landsmålen. Båda de sist-
nämnda arbetena ha utförts utan kostnad för Landsmåls-
arkivet. 

3. Enskilde medarbetares värksamhet inom arkivet. 

G eij er har under året med föreståndarskapet förenat 
uppgifterna att granska vissa, företrädesvis norrländska, sam-
lingar samt att handleda undersökare. I sammanhang här-
med har han också skött en mycket omfattande korrespon- 
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dens. Vidare har han utfört eller deltagit i utförandet av ut-
redningar såväl rörande särskilda ord eller andra vetenskap-
liga detaljfrågor som rörande organisationsfrågor. Särskilt 
må nämnas hans deltagande i 0. P. Petterssons ovannämnda 
arbeten. 

Av trycket har Geijer under året utgivit den i Svenska 
landsmål 1937 tryckta berättelsen över - Landsmålsarkivets 
värksamhet 1936-1937, i vars utarbetande Manne Eriksson 
liksom förut deltagit, samt »Rike mannen och Lasarus» (i 
Jämten 1937) ock »Presidential address» vid »International 
association for european ethnology and folklore»s kongress 
i Edinburgh 1937 (i Proceedings of the Scottish Anthroploo-
gical and Folklore Society Vol. II, 1937, s. 9-12). 

G ö tlin d har förestått den västgötska landskapsunder-
sökningen, som dels består i ordboksarbetet, dels i över-
sikten över de västgötska folkmålen (se ovan s. 55). Vidare 
har Götlind — utom granskningen av material från Väster-
götland — deltagit i granskningen av det språkliga ock folk-
loristiska material, som inkommit från Värmland, Dalsland 
ock Småland. 

Götlind har under året publicerat följande skrifter: »Lit-
teratur på västgötamål» (i Vestrogothica IV, s. 18-27), »Ving-
åkersdansens ursprung» (i Upsala Nya Tidnings julnummer 
1937), »Ur Västgötaordboken. Några ordförklaringar» (i Alei-
jerbergs arkiv för svensk ordforskning, h. 2, s. 70-84) m. 

Levander har haft sin huvudsakliga värksamhet förlagd 
till dalmålsordboken, för vilken redogörelse lämnats ovan 
s. 55. 

Levander har under året tillsammans med Campbell publi-
cerat »Dalmålsordboken 1937» (i Dalarnas hembygdsbok 1938, 
s. 197-207). 

Eriksson har huvudsakligen varit sysselsatt med den 
dagliga expeditionen samt det därmed sammanhängande ar-
betet med arkivets ekonomi. Även detta år har han vid det 
sistnämnda arbetet biträtts av notarien, numera e. länsbok-
hållaren Fritz von Schult z, som fört kassaböckerna ock 
värkställt utbetalningarna, varjämte han biträtt vid uppgö- 
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randet av redovisningar för medlens användning. Under detta 
arbetsår har Erikssons tid därjämte upptagits dels av för-
beredande arbeten för arkivets inflyttning i de nya lokalerna 
i universitetsbiblioteket, dels av själva överflyttningen av 
samlingarna ock deras nyordning, vilket arbete sträckte sig 
över större delen av vårterminen 1938. Eriksson har vidare 
deltagit i utarbetandet av arkivets årsberättelse. 

Eriksson har under året publicerat »Jordbruket under me-
deltiden» (i Svenska folket genom tiderna, bd 2, Malmö 1938, 
s. 279-304). 

Camp bell har under året fortsatt sitt arbete som före-
ståndare för Landsmålsarkivets folkminnesavdelning. Han 
har uppgjort en plan för undersökning av de svenska härr-
gårdarnas traditioner, på sätt ovan nämnts, samt författat 
en av de för denna undersökning beräknade frågelistorna, 
nämligen M 136 om härrgårdssägner. Han har även planlagt 
undersökningar genom kartfrågelistor ock utarbetat fyra hit-
hörande frågelistor. Dessutom har han författat frågelistan 
M 139 om bondgårdarnas handelsförbindelser. 

Till hembygds- ock andra föreningar samt till enskilda, som 
syssla med folkminnesuppteckning m. m., har Campbell läm-
nat råd ock anvisningar. Bl. a. har han den 2-3 mars 1938 
hållit instruktionsföredrag i Björkviks hembygdsförening i 
Södermanland. Vid resa i Dalarne den 2-6 augusti 1937 har 
han fortsatt instruktionen av de för Dalmålsordboken värk-
samma tecknarna. Under samma resa har han även i Os-
mundsbärg instruerat Fräs Erik Andersson beträffande fort-
sättningen av hans ovannämnda arbete över denna bys äldre 
folkliv. Han har även varit f. folkskolläraren 0. P. Petters-
son bejälplig vid uppteckningsarbeten, som gjorts under den-
nes vistelse i Uppsala. 

Campbell har påbörjat utarbetandet av ett antal kartor 
över de äldre svenska brödtyperna samt fortsatt med kom-
pletteringar för tidigare påbörjade kartläggningsuppgif ter. I 
detta arbete har fil. mag. Aina Meij el varit honom be-
jälplig. 

Campbell har vidare utarbetat planen för den folkloris- 
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tiska delen till »Atlas för svensk folkkultur», som framlagts 
i den ovan (s. 53) nämnda ansökan om statsbidrag för detta 
ändamål. Härvid har han bl. a. rådgjort med professor C. 
W. von Sydow. I egenskap av generalsekreterare för »The 
International Association for European Ethnology and Folk-
lore» har Campbell fortsatt arbetet för den internationella 
organisationens utveckling. Han deltog som sekreterare vid 
förbundets kongress i Edinburgh, vid vilket tillfälle han 
också höll ett föredrag om irländsk byggnadskultur. Han 
deltog också med organisatoriskt arbete vid Congrs inter-
national de folklore's första kongress i Paris 1937. Härvid 
invaldes han i en del kommittéer för denna kongressorga- 
nisation. 

Under vårterminen 1938 har Campbell vidare hållit en serie 
om 4 föreläsningar vid Lantbrukshögskolan, Ultuna, över 
avdikningens ock bevattningens äldre historia. 

Under året har Campbell publicerat följande skrifter: »No-
tes on the Irish House» (i Folkliv 1937, s. 207-237), »Bröd 
ock bak» (i Gruddbo på Sollerön, Sthm 1938, s. 435-465) 
samt tillsammans med Levander »Dalmålsordboken 1937» (i 
Dalarnas hembygdsbok 1938, s. 197-207). 

Ej des tam har under året huvudsakligen varit syssel-
satt vid folkminnesundersökningen. Han har haft till upp-
gift att granska ock ordna det inkommande materialet samt 
i samband därmed föra korrespondensen med ock instruera 
upptecknarna. Han har under året utarbetat frågelistorna 
M 133 Vattenväsen i kvinnogestalt, M 134 Vattenväsen i djur-
gestalt, M 135 Vattenväsen i mansgestalt samt ett antal kart-
frågelistor över olika företeelser. Vidare har han fortsatt 
ock i det närmaste slutfört sin del av arbetet å den ovan 
(s. 53) nämnda kommunförteckningen till underlagskartan 
över Sverige. Revisionen av de ännu icke publicerade de-
larna av E. Linderholms »Signelser ock besvärjelser» har 
fortsatts. 

Som vikarie för arkivarien Eriksson har Ejdestam tjänst-
gjort tiden 2-21 augusti 1937 samt 15-22 ock 27-30 juni 
1938. Under Levanders frånvaro tiden 8-30 oktober 1937 
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samt 14-26 mars 1938 har han granskat det arbete, som 
utförfs av biträdena vid dalmålsundersökningen. 

H e dblom har under året fortsatt sina undersökningar 
rörande fäbodväsendets tärminologi (se ovan s. 53). Inom 
arkivet har han biträtt med vissa språkliga granskningsar-
beten samt med grammofonupptagning (även på resa). Som 
vikarie har han uppehållit arkivariebefattningen tiderna 12 
—31 juli ock 30 augusti-6 september 1937. 

Holmkvist har också detta år lett arbetet vid under-
sökningen av dialekterna i Västmanland, Södermanland ock 
Närke, som bestått dels i utredigering av material på 8:o-
kort, dels i samordnande av äldre ordsamlingar i 16:0, vilka 
därvid också försetts med uppslagsord. Angående arbetets 
omfattning se ovan s. 56 f. 

Fil. dr Im ber Nor di n-G r i p har biträtt vid folkmin-
nesundersökningen med granskning av material från vissa 
orter samt handhaft korrespondens med meddelare. Vidare 
har hon utredigerat material från den folkminnesinvente-
ring, hon i samarbete med Södermanlands hembygdsförbund 
ock lokala hembygdsföreningar utfört i socknarna St. Malm, 
Floda, 0. Vingåker ock V. Vingåker, samt påbörjat utredi-
gering av samlingar från Österåkers s:n. Föredrag om sörm-
ländska folkminnen i förening med instruktion till med-
delare har hon under året hållit i Katrineholm, Gryt ock 
österåker. 

Dr Nordin-Grip har under året utarbetat frågelistorna 
M 130 Behandling av ledvrickning, benbrott, sträckning ock 
hithörande åkommor, M 131 Hästslaktaren ock hans arbete 
(tillsammans med lic. C. M. Bergstrand), M 132 Bär ock fruk-
ter i hushållet, M 137 Härrgårdstraditioner: social omvårdnad, 
M 140 Bad ock badstu, M 141 Härrgårdstraditioner: sällskaps-
liv ock tidsfördriv, M 142 Härrgårdstraditioner: Musik, tea-
ter, diktning, språk. Vidare har hon biträtt vid 0. P. Pet-
terssons bearbetning av manuskriptet till »Gamla byar». 

Under året har dr Nordin-Grip utgivit »Mellösatraditioner 
från gammal bonde- och härrgårdskultur» (i Sörmlandsbyg-
den 1937, s. 105-118), »När traditionen lever» (i Folkminnen 
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och folktankar 1938, s. 74-94) samt »Drottningarna på Jälla», 
Tierp 1938 (20 s.). 

Z et ter holm har såsom föregående år haft sitt arbete 
förlagt till den språkliga riksundersökningen, där han bl. a. 
fortsatt sina undersökningar rörande husdjursbenämning-
arna. Utom undersökningar av de s. k. småorden', som på-
börjades föregående år, har han företagit en genomgång ur 
vissa synpunkter av frågelistsvar om mjölkhushållningen. 
Särskilt ha ordet stäva ock dess motsvarigheter härvid ut-
retts, detta även i den formen att hithörande frågor på Zet-
terholms initiativ gjorts till föremål för seminarieuppsatser, 
utarbetade av hans lärjungar. Vidare skall här nämnas, att 
Zetterholm fortsatt undersökningarna rörande båtens tärmi-
nologi, bl. a. genom deltagande i Nordiska museets expedi-
tion på Sollerön under en del av juni ock juli 1937 samt ge-
nom författande av en uppsats om båtbyggeri på Sollerön, 
som senare publicerats i »Gruddbo på Sollerön. En byun-
dersökning tillägnad Sigurd Erixon 1938». 

Av trycket har Zetterholm under året utgivit »Nordiska 
ordgeografiska studier. Benämningar på de unga husdjuren» 
(i Arbeten utg. med understöd av Vilh. Ekmans universitets-
fond), "Lägda och lägd" (i Festskr. till Erik Modin, = Forn-
vårdaren VI: 1937-1938) samt den ovan nämnda uppsatsen 
om båtbyggeri (a. a. s. 403-417). 

IV. Resor ock uppteckningsarbeten i bygderna. 

Resor i institutionsärenden, som icke direkt förbundits 
med undersökningar ute i bygderna, ha ägt rum i följande 
fall: 

Resor till Stockholm ha gjorts av Geijer vid 22 tillfäl-
len (tillsammans 28 dagar), av Erik ss on vid 10 tillfällen, 
av Campbe 11 vid 5, av Z etter ho lm vid 7 tillfällen un-
der året. Vidare har lic. J. E j des t am gjort en resa till 

1) Se Sv. landsm. 1937, s. 102 f. 
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Stockholm ock prof. S. E rix on en resa till Uppsala från 
Stockholm. Vidare har Geijer gjort en resa till Katrineholm 
ock Sköldinge den 4-5 okt. 1937, en resa till Göteborg den 
5-7 nov. 1937 samt en resa till Lund den 8-14 april 1938. 
Eriksson ock Campbell gjorde likaledes den 5-7 nov. 1937 
en resa till Göteborg. Campbell har vidare i samband med 
en utrikes resa besökt Lund i juli 1937. Här kan vidare näm-
nas en resa, som Zetterholm gjort till Västerås den 12-13 
febr. 1938. 

I det följande ges en landskapsvis uppställd översikt över 
resor för materialinsamling. Här kan också nämnas, att 
arkivet under detta arbetsår haft sammanlagt 119 ortsmed-
delare, fördelade på de olika landskapen. 

Dalarne. Docenten A k e C am p b ell gjorde under tiden 
2-6 augusti 1937 en resa i socknarna Al, Rättvik, Boda, Mora 
ock Orsa för instruktion åt tecknare vid dalmålsordboken. 

Fil. dr L. L ev and er företog under tiderna 18-30 okt. 
1937, 14-26 mars ock 13-25 juni 1938 resor i övre Dalarne, 
varvid följande socknar besöktes: Älvdalen, Våmhus, Mora, 
Orsa, Ore, Boda, Rättvik, Leksand, Al ock Gagnef. Huvud-
ändamålet med samtliga resor var uppteckningsarbete med 
jälp av s. k. kompletteringslistor. 

Fil. stud. Niss H j. Ma tss on reste under tiderna 14--
17 juli i Lima s:n, 24-2$ juli i Malungs s:n, 24-28 aug. i 
Vänjan s:n, 15-24 sept. i Transtrands s:n ock 29 sept.-2 
okt. i Äppelbo s:n. Under tiden 6 okt.-31 dec. 1937 gjorde 
han vidare upprepade resor i Äppelbo, Malung, Lima ock 
Transtrand. Tiderna mellan resorna användes huvudsakli-
gen för renskrivningsarbeten. Hans huvuduppgift har varit 
besvarandet av vissa av arkivets frågelistor. 

Fröken Ella 0 dst edt gjorde under tiden 21 aug.-12 
sept. 1937 en resa till Floda, Mockfjärd, Gagnef, Djura ock 
Al för uppteckning ock kontroll av tärmer rörande knypp-
ling, vävnad, sömnad, stickning ock dräktskick. 

Fil. stud. Thur e Pers son gjorde under dec. 1937—
jan. 1938 sammanlagt 10 dagars uppteckningsresa i sin hem- 
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socken Ore. Därvid genomgingos s. k. specialfrågelistor rö-
rande svedjebruk, skörd, åkerns beredning, nyodling, od-
lingsväxter ock växtföljd samt tröskning ock malning. 

Fil. stud. E b er har dt Weissm ann har sedan den 3 
nov. 1937 vistats större delen av tiden i Idre socken för att 
där göra omfattande undersökningar rörande språk ock folk-
liv. Därvid har han bl. a. besvarat ett antal av arkivets 
frågelistor. 

Docenten D. 0. Z e tt er ho lm s i juni 1937 påbörjade ar-
beten på Sollerön ock under resa i landskapet 22 juni-8 
juli 1937 ha nämnts i föreg. årsberättelse (s. 126). 

Gotland. Fil. lic. H er b ert Gu st avson gjorde under 
tiden 2-18 aug. 1937 dialektuppteckningar i Lau, När ock 
Vamlingbo socknar samt den 23-24 sept. i Björke s:n. 

Fil. mag. Britt Ytter ber g-G rane har gjort en resa i 
Roma socken den 16-17 juli 1937 för dialektuppteckning. 

Gästrikland. Fil. lic. Folke H e dblo m gjorde den 15 
nov. 1937 ett besök i Hille socken för instruktion åt ortsmed-
delare. Han har vidare i samband med privata resor gjort 
ett flertal kortare besök i Valbo socken för uppteckning av 
dialekt ock folkminnen. 

Fil. dr Im ber N or di n-G r i p har upptecknat folkmin-
nen i Ovansjö under två dagar hösten 1937. 

Hälsingland. Fil. dr Petrus B ogr en har under om-
kring en månads vistelse i orten sommaren 1937 fortsatt sina 
arbeten på en monografi över Järvsömålet. 

Fil. stud. Efraim D ah H n har under sommaren 1937 
besvarat språkliga frågelistor från Ljusdals socken. 

Fil. kand. Brita D ahlhielm gjorde sommaren 1937 
med ledning av arkivets frågelista uppteckningar huvudsak-
ligen rörande fäbodväsen i Delsbo socken. 

Folkskolläraren Einar Gr anberg fortsatte under detta 
arbetsår sin i• förra årsberättelsen nämnda, den 22 juni 
1937 påbörjade resa i Enångers ack Njutångers socknar. 
Resan varade intill den 12 aug. Hans uppteckningsarbete 
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har företrädesvis berört seder ock traditioner, som samman-
hänga med äktenskapets ingående. Därjämte har han gjort 
uppteckningar om fäbodväsen. Om hans deltagande i resa 
för grammofonupptagning se nedan. 

Fil. lic. F ol k e H e d blo m gjorde tiden 26-31 juli 1937 
tillsammans med folkskoll. E. Granberg, som ställde sin 
bil till förfogande för ändamålet, en resa i södra Hälsing-
land för grammofonupptagning. Därunder upptogos språk-
prov i socknarna Enånger, Njutånger, Norrala, Söderala, 
Skog, Bollnäs, Rengsjö, Alfta, Ovanåker ock Arbrå. 

Härjedalen. Docenten Valter Jansson gjorde under 
tiden 7-22 aug. ock 29 aug.-11 sept. 1937 dialektuppteck-
ningar inom Storsjö socken. 

Jämtland. Fröken Ella 0 dstedt gjorde under tiden 
14 febr.-15 mars 1938 en resa i socknarna Bärg, Klövsjö, 
Åsarna ock Hammerdal för besvarande av arkivets kart-
frågelistor. 

Fil. mag. Sven Svensson gjorde under sommaren 1937 
uppteckningar rörande fäbodväsen i sin hemsocken Bärg. 

Lappland. Fröken Ella Odstedt gjorde i samband med 
sin ovan nämnda resa i Jämtland tiden 16-27 mars 1937 en 
resa till Asele socken för besvarande av kartfrågelistor. 

Fil. mag. Sigvard Wallstr öm har under sommaren 
1937 besvarat frågelistan nr 25 Slåtter för Arjeplogs socken. 

Fil. stud. E ber har dt Weiss m ann har under som-
maren 1937 med ledning av arkivets frågelista om båtar ock 
båtbygge gjort uppteckningar i Arjeplogs socken. 

Norrbotten. Fil. stud. Holger Lundbäck besvarade 
sommaren 1937 frågelistan nr 37 Fiske för Nederkalix socken. 

Docenten C arin Pihl gjorde under juli månad 1937 
dialektuppteckningar i Overkalix socken. 

Lektorn fil. dr Hulda Rut berg gjorde under tiden 
26 juli-26 aug. 1937 dialektuppteckningar för komplettering 
av sin ordsamling från Nederkalix socken. Under en del av 
denna resa hade hon biträde av fröken S all y Rut ber g. 
5 Sv. landsmål 19.38 
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Närke. Fru Hildegard Axelman gjorde folkminnes-
uppteckningar i Askersunds landsförsamling under sommaren 
1937. 

Södermanland. Docenten Åke C am pbell gjorde den 
2-3 mars 1938 en resa till Björkviks socken, där han höll 
föredrag ock underhandlade med hembygdsföreningen om 
insamlingsarbetet i orten i samband med dr Nordin-Grips 
uppteckningsvärksamhet. 

Fil. kand. Evald Holmqvist upptecknade tiden 20 
, juni-20 juli 1938 härrgårdstraditioner på Okna säteri i Flo da 
-socken, Claestorps fideikommiss i ö. Vingåkers socken samt 
på Äs gård ock Gimmersta säteri i Junta socken. 

Fil. kand. Bertil Laur it zen har i juni månad 1938 
gjort uppteckningar av härrgårdstraditioner på Mariebärg 
ock Hovsta i Björkviks socken, Lagmansro i Vadsbro soc-
ken ock på Valinge i Stigtomta socken. 

Fil, dr Im ber N or din-Gr i p har under året fortsatt 
sina i föregående årsberättelse (s. 131) omnämnda folkmin-
nesinventeringar på skilda håll i landskapet. Under tiden 
17 aug.-20 sept. 1937 arbetade hon i V. Vingåkers socken i 
samvärkan med socknens hembygdsförening, varjämte hon 
den 31 aug. ock 1 sept. vistades i Mellösa för biträde vid 
fotografering ock upptagning av smalfilm, som utfördes för 
Mellösa hembygdsförenings räkning. 

Tiden 1-15 febr. gjorde dr Nordin-Grip uppteckningar i 
Osteråkers socken. Den 8-10 april gjorde hon en resa till 
Gryts socken för att hålla föredrag ock överlägga om folk-
minnesinventering där. I samband med detta besök träffades 
också överenskommelse om undersökning av härrgårdarnas 
traditioner inom detta landskap. Dessa undersökningar på-
börjades, vad dr Nordin-Grip beträffar, under tiden 13-21 
juni 1938 på Hanebärg i Näshulta socken ock fortsattes på 
Sjöholm i 0. Vingåker den 23-26 juni. Den 27 juni åter-
upptogs den ovan nämnda folkminnesinventeringen i Öster-
åkers socken. 
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Uppland. Arkivarien M. Erik ss on gjorde utan kost-

nader för arkivet under semestertid i samband med ort-
namnsgranskning för konceptkartan till Uppsala-bladet hös-
ten 1937 en del dialektuppteckningar i Uppsalatrakten samt 
i Huddunge socken. 

Fil. lic. Julius E j des t a m besökte den 19 juli Lunda 
socken för att kontrollera material ock instruera ortsmed-
delare. 

Fil. mag. B örj e Mår t ens son från Hälsingfors reste 
under tiden 27 aug.-15 okt. 1937 i Väddö socken ock gjorde 
därvid både dialekt- ock folkminnesuppteckningar, bl. a. med 
ledning av frågelistorna 15, 17, 20 ock 37 samt M 93. 

Docenten D. 0. Z ett er ho lm gjorde den 28 juni 1937 
tillsammans med fil. mag. Sig v ar d Wall s tr öm en resa 
med bil till Funbo, Almunge ock Fasterna socknar för stu-
dier av båttärminologi ock båttyper m. m. 

Värmland. Fil. lic. Mat ti Mör t berg gjorde under om-
kring en månad sommaren 1937 uppteckningar av språk ock 
folkminnen bland finsktalande personer i östmarks socken. 

Fil. mag. Ger tr ud Eriks on gjorde under sommaren 
1937 uppteckningar av växtnamn samt besvarade •  frågelista 12 
om fäbodar från socknarna V. Amtervik, N. Ny, Lysvik, 
Fryksände ock Ekshärad. 

Västerbotten. Fil. stud. Göst a Holm har under tiden 
4-13 jan. 1938 gjort dialekt- ock folkminnesuppteckningar i 
Lövångers socken. 

Västergötland. Docenten Johan G ö t lind reste, som 
i föregående årsberättelse nämnts, tiden 18 juni-4 juli 1937 
i mellersta Västergötland. Tiden 4-7 november gjorde han 
ett besök i Göteborg för arkiv- ock museistudier samt för 
överläggning med medarbetare. Under tiden 20-22 februari 
besökte han tillsammans med fil. lic. F olk e H e dblom 
Kållandsö, där en smalfilm över vinternotfiske togs upp. Den 
22-23 febr. vistades Götlind i Skara för överläggningar med 
ortsmeddelare samt för studier vid stiftsbiblioteket ock vid 
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Skara museum. Under tiden 18-30 maj gjorde han en resa 
till Alingsås landsförsamling ock socknarna Bälinge, Erska, 
Göteve, Sandhult, Fristad ock Bredared. Den 20-21 maj be-
sökte han Skara för studier vid stiftsbiblioteket samt för in-
struktion åt ortsmeddelare. Av denna resa räknades tre da-
gar som semester. 

Fil. mag. Aina L önngr en reste under juli ock förra 
hälften av aug. i socknarna Skarstad, Sparlösa, Malma ock 
Främmestad. Hon besvarade därunder dels ett antal av ar-
kivets frågelistor, dels s. k. kompletteringslistor för västgöta-
ordboken. 

Fil. mag. Aina M ei j el har under en ock en halv månad 
sommaren 1937 för dialektuppteckning besökt socknarna 
Torsö, Leksbärg ock Ullervad i Vadsbo h:d, Fotskäl ock 
Tostared i Marks h:d, Revesjö ock Holsljunga i Kind samt 
Asbräcka ock Rommele i Flundre härad. 

Fil. kand. Erik Sandberg gjorde under sommaren 
1937 uppteckningar om växt- ock djurnamn i socknarna Og-
lunda, Torsö, Leksbärg, Fredsbärg, Asele, Mularp, Tiarp 
ock Habo. 

Under sommaren 1937 har A.-B. Radiotjänst gjort vissa 
grammofonupptagningar inom Västergötland i samråd med 
Landsmålsarkivet, varvid värdefulla språkprov upptagits. 
Kopior av dessa upptagningar komma sedermera att ställas 
till Landsmålsarkivets förfogande. 

Västmanland. Fil. lic. Emil Eriksson gjorde under 
en vecka sommaren 1937 uppteckningar i Fläckebo socken, 
varvid han kontrollerade ock kompletterade samlingar, som 
gjorts av fru Mathilda Pettersson. 

Fil. stud. K er still L undb o r g gjorde under tiderna 
1-12 aug. dialektuppteckningar i Västervåla socken ock 1-3 
sept. i Fläckebo socken. 

Fil. mag. Ing eger d Wennstr öm gjorde under tiden 
20-23 aug. dialektuppteckningar i Kärrbo ock Kungsåra 
socknar. 
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Ångermanland. Fil. stud. Karl-Hampus Dahlstedt 
har under en vecka våren 1938 gjort dialektuppteckningar i 
Eds ock Långsele socknar. 

Fil. mag. As ta H amm ar ber g har under en vecka som-
maren 1937 gjort uppteckningar rörande arbetslivet i Hädan-
bärgs by i Anundsjö socken. 

Östergötland. Fil. mag. Per A gge m ar k har under som-
maren 1937 under en vecka gjort dialektuppteckningar ock 
besökt ortsmeddelare i Tjärstads ock Ö. Husby socknar. 

Fil. lic. Gunnar Lin dgr en har under sommaren 1937 
gjort en samling växtnamn i Horns socken. 

Fil. kand. •Gustaf Olsson har under sommaren 1937 
upptecknat dialekter ock folkminnen i socknarna Vånga, 
Hällestad, Kimstad, Kullerstad, Stjärnorp ock Vreta kloster. 

Utrikes orter. 
Estland. Agronom Fri dolf Isberg har under tiden 

25 juni-5 aug. 1937 gjort uppteckningar av dialekt ock folk-
minnen i Klottorps by i Nuckö socken. Han. fortsatte samma 
arbete under tiden 20 dec. 1937-16 febr. 1938. Under dessa 
resetider har han besvarat 20 av arkivets frågelistor. 

Rektor Per S ö der bä ck har under juli ock augusti 1937 
fortsatt sina uppteckningar om folklivet på Stora ock Lilla 
Rågö. Han har därvid även kontrollerat ock kompletterat 
sitt tidigare insamlade material i fråga om tärminologien. 

Övriga länder. Här må endast erinras om de ovan under 
kap. I ock III: 3 nämnda resor, som företagits av professor 
Geijer ock doc. Ca mp bell till England ock Skottland i 
juli 1937, samt Campbells resa till Paris i aug. 1937, sam före-
togos på egen bekostnad, samt en likaledes på egen bekost-
nad gjord resa av arkivarien Er iksso n, varunder han i 
Berlin bl. a. besökte Institut för Lautforschung vid Berlins 
Universitet, Kaiser-Wilhelm-Institut för Hirnforschung vid 
Berlin-Buch, vars språkvetenskapliga del visades av dr E. 
Zwirner, samt Atlas der deutschen Volkskunde (tiden 7-9 
sept. 1937). 
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Översikt av inkomster ock utgifter 
för under budgetåret 1 juli 1937-30 juni 1938 från Lands= 
målsarkivet i Uppsala ledda undersökningar av svenska 

folkmål ock folkminnen. 

A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet 
i Uppsala. 

1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget. 

Inkomster: 

Från Länsstyrelsen i Uppsala rekvirerad del av stats-
anslaget för tiden 1 juli 1937-30 juni 1938: 

från anslaget VIII: E 51  kr. 50,654: 57 
från anslaget VIII: N 15  » 1,190: 78 
från anslaget VIII: N 17  » 5,811: — 
återburet förskott  » 9: 50 

Summa kr. 57,665: 85 

Utgif ter: 

Utgifter å anslaget VIII: E 51: 
Avlöning till tjänstemän å extra stat kr. 35,108: 69 
Expeditionspersonal ock extra arbetsjälp: 

löner ock arvoden .. .. kr. 6,746: 90 
avlöningsförhöjningar » 598: 98 » 7,345: 88 

Resor  » 5,462: 85 
Materialier ock expenser  » 2,746: 65 kr. 50,664: 07 

Utgifter å anslaget VIII: N 15: 
Provisorisk avlöningsförstärkning  » 1,190: 78 
Utgifter å anslaget VIII: N 17: 
Dyrtidstillägg 

Summa kr. 57,665: 85 

» 5,811: — 
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2. Sammandrag av räkenskaperna för lotterianslaget. 

Inkomster: 

Behållning' av lotterimedel från föregående år 
Anslag beviljat genom k. resolution 28 maj 1937 
Försålda kartor  
Återbärning av felutbetalning  
Särskilt anslag för arkivets inflyttning i nya lokaler, 

beviljat genom k. resolution 18 juni 1937 12,500: — 
Därav taget i anspråk genom lån i bank  

kr. 1,048: 61 
80,000: — 
1,547: — 

400: — 

11,414: 47 
Summa kr. 94,410: 08 

Utgifter: 

A. Folkmålsundersökningar. 

1. Riksundersökningen: 
Arkivarbeten  kr. 9,276: 45 
Resebidrag   » 5,684: 75 
Uppteckningshonorar ock inlösen » 5,332: 50 kr. 20,293: 70 

2. Särskilda landskapsundersökningar: 
Dalarne  kr. 2,932: — 
Västmanland  » 8,425: — 
Västergötland  » 3,000: — 
Estland  » 500: — kr. 14,857: — 

B. Folkminnesundersökningar. 

Arvode för ledningen  kr. 9,000: — 
Extra arbetsjälp  » 9,800: 50 
Resebidrag   » 3,010: 35 
Uppteckningshonorar ock inlösen » 6,819: 45 kr. 28,630: 30 

C. Gemensamma kostnader. 

Materialier m. m.  kr. 12,613: 82 
Räntekostnader  » 836: 55 
Arvoden   » 5,564: 24 kr. 19,014: 61 
Kostnader för arkivets inflyttning i nya lokaler .. » 11,414: 47 

Summa kr. 94,410: 08 



Utbetalningar 
Behållning den 30 juni 1938 

 kr. 89: 50 
1,014: 90 
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3. Redogörelse för landstingsmedel, som stått till Landsmåls= 
arkivets förfogande 1 juli 1937-30 juni 1938. 

Inkomster: 
Anslag från Kopparbärgs läns landsting 1937 ock 1938 kr. 6,000: — 
Behållning av Kronobärgs läns landstings anslag 1 juli 

1937 250: — 
Summa kr. 6,250: — 

Utgifter: 
Förskott från arkivets övriga kassor för Kopparbärgs 

läns landsting  
Kopparbärgs läns landstings anslag, utbetalningar tiden 

1 juli 1937-30 juni 1938  
Kronobärgs läns landstings anslag, utbetalningar tiden 

1 juli 1937-30 juni 1938  
Behållning av Kopparbärgs läns landstings anslag 30 

juni 1938  
Summa 

kr. 1,797: 12 

1,810: 90 

250: — 

2,391: 98 
kr. 6,250: — 

4. Redovisning för gåvomedel, som stått till Landsmålsarkivets 
förfogande 1 juli 1937-30 juni 1938. 

Inkomster: 
Behållning 1 juli 1937  kr. 1,104: 40 

Summa kr. 1,104: 40 

Utgifter: 

Summa kr. 1,104: 40 

5. Redovisning för användningen av Landsmålsarkivets 
reservkassa. 

Inkomster: 
Behållning den 1 juli 1937 
Influtna medel  

 kr. 1,831: 07 
73:53 

    

  

Summa kr. 1,904; 60 

Utgifter: 

Utbetalningar   kr. 120: — 
Behållning den 30 juni 1938  » 1,784: 60 

Summa kr. 1,904: 60 
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B. Medel förvaltade av särskilda föreningar ock 
styrelser. 

Sammandrag av Styrelsens för östgötamålens undersökning i 
Uppsala räkenskaper för budgetåret 1937-1938. 

Inkomster: 

Behållning den 1 juli 1937  kr. 1,785: 31 
Under året upplupna räntor  » 44: 60 

Summa kr. 1,829: 91 

Utgifter: 

Behållning den 30 juni 1938  kr. 1,829: 91 
Summa kr. 1,829: 91 

Sammandrag av Västgöta folkmålskommittes i Uppsala råken= 
skaper under budgetåret 1937-1938. 

Inkomster: 

Behållning den 1 juli 1937  kr. 2,112: 61 
Under året upplupna räntor  » 42: 38 

Summa kr. 2,154: 99 

Utgif ter: 

Utbetalningar   kr. 13: 15 
Behållning den 30 juni 1938  » 2,141: 84 

Summa kr. 2,154: 99 

Sammanfattning. 

Inkomster: 

A. "Medel förvaltade av Landsmålsarkivet 
Uppsala. 

Statsanslag   kr. 57,665: 85 
Lotterianslag   » 94,410: 08 
Landstingsmedel 6,250: — 
Gåvomedel  » 1,104: 40 
Övriga medel (reservkassan)  » 1,904: 60 kr. 161,334: 93 
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B. Medel förvaltade av särskilda styrelser 
i Uppsala. 

Styrelsen för östgötamålens undersök- 
ning  kr. 1,829: 91 

Västgöta folkmålskommiW i Uppsala » 2,141: 84 kr. 3,971: 75 
Summa kr. 165,306: 68 

Utgifter: 

Medel förvaltade av Landsmålsarkivet 
i Uppsala. 

Utbetalningar av statsanslaget  kr. 57,665: 85 
Utbetalningar av lotterianslag  » 94,410: 08 
Utbetalningar av landstingsmedel . » 3,858: 02 
Behållning av landstingsmedel den 30 

juni 1938  2,391:98 
Utbetalningar av gåvomedel  » 89: 50 
Behållning av gåvomedel den 30 juni 

1938  n 1,014: 90 
Utbetalningar ur reservkassan  » 120: — 
Behållning i reservkassan den 30 juni 

1938 1,784: 60 kr. 161,334: 93 

Medel förvaltade av särskilda styrelser 
i Uppsala. 

Styrelsen för östgötamålens undersök- 
ning, behållning den 30 juni 1938 kr. 1,829: 91 

Västgöta folkmålskommitte' i Uppsala, 
behållning den 30 juni 1938  » 2,141: 84 kr. 3,971: 75 

Summa kr. 165,306: 68 



Årsberättelse från Landsmålsundersök= 
ningarna i Lund 1937-1938. 

1. Organisation, ekonomi, förvaltning. 

Institutet för landsmålsundersökningarna i Lund, vanligen 
benämnt »Landsmålsarkivet i Lund» (LAL), har under ovan-
nämnda arbetsår haft samma ledning ock organisation som 
under arbetsåret 1936-1937. Som styrelse har »Centralsty-
relsen för landsmålsföreningarna i Lund» fungerat. En svår 
förlust drabbade Styrelsen i början av arbetsåret genom dess 
ordförandes, professor Emil Olsons, bortgång den 1 oktober 
1937. Till ordförande i Centralstyrelsen efter professor Olson 
valdes d. 18 okt. 1937 professor Mar tin P:n Nilsso n, 
vilken av Skånska landsmålsföreningen utsetts till professor 
Olsons efterträdare i Centralstyrelsen. I övrigt har Central-
styrelsen bestått av docenten Gunnar H edstr öm, sek-
reterare, professor Eilert Ek w al 1, förste bibliotekarien 
Bert Möller ock professor C. W. von Sydo w. Skatt-
mästare har varit förste bibliotekarie Bert Mölle r. 

Institutets föreståndare har liksom föregående år varit do-
centen Gunnar Hedström. 

Till bestridande av kostnaderna för landsmålsinstitutets 
värksamhet under budgetåret har anvisats ett statsanslag 
av 19,150 kronor, därav 10,000 kronor för avlöning till e. o. 
personal ock för expenser (samlingarnas ordnande, katalogi-
sering ock vård, materialier, tjänsteresor m. m.) ock återsto-
den för avlöning åt föreståndaren. 

För undersökningarnas bedrivande under budgetåret ock 
för fortsatt utgivande av P. N. Petersons i Norbyvallda ord- 
bok över Vallda-målet har Kungl. Maj:t genom resolution av 
den 28 maj 1937 beviljat Centralstyrelsen ett anslag ur lot-
terimedel på 25,000 kronor, därav 15,000 kronor såsom bi- 
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drag till Styrelsens värksamhet ock 10,000 kronor för fortsatt 
utgivande av omförmälda ordbok. Då anslaget först den 20 
april 1938 ställdes till Centralstyrelsens förfogande, har in-
stitutet för fältarbetets bedrivande under hela året varit 
hänvisat till genom bank upplånade medel, som sedermera 
med nämnda anslag återbetalats. 

2. Personal ock tjänstgöringsf örhållan den. 

Institutionens personal har under året utgjorts av — utom 
föreståndaren, docenten H edstr öm — fil. lic. Ingemar 
Inger s, amanuens, ock fröken Dagmar Wahlgren, 
arkivbiträde. 

H edstr öm har tjänstgjort under hela budgetåret med 
undantag av augusti månad 1937, då han åtnjöt semester. 
Hedströms arbete har bestått i ledning av institutionen ock 
övervakning av arbetet inom densamma. Han har med bi-
träde av amanuensen uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäk-
ningar ock ansökningar av skilda slag samt utarbetat års-
berättelsen. Han har granskat ock värderat inkomna sam-
lingar ock instruerat upptecknare. Han har lett ock över-
vakat utredigeringen av äldre dialektala handskrivna källor 
från Småland ock utarbetat en frågelista för komplettering 
av Smålands-samlingarna, ock han har granskat de utredige-
rade partierna av den av institutionen utgivna ordboken över 
Vallda-målet. Hedström har även biträtt vid seminarieöv-
ningar i nordiska språk för licentiatexamen, når uppsatser 
eller avhandlingar med dialektologiska ämnen ventilerats. 

En offentlig instruktionskurs för landsmålsupptecknare 
har givits av Hedström under tiden 4-13 maj 1938. Kursen, 
som omfattade 16 timmar, bevistades av 32 personer. Dess-
utom har Hedström meddelat enskild undervisning ock in- 
struktion. 

Följande tjänsteresor hava av Hedström företagits: 
till Uppsala 30 okt.-1 nov. 1937, 27 maj-2 juni 1938 för 

överläggningar med Landsmålsarkivets i Uppsala förestån- 
dare, professor Herman Geijer, ock Svenska Ortnamnsarki- 
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vets föreståndare, professor Jöran Sahlgren, rörande gemen-
samma arkivangelägenheter ävensom för studium av dialekt-
material i omförmälda arkiv. I samband med båda resorna 
gjordes besök i Stockholm för informationer i vissa institu-
tionens angelägenheter i K. Ecklesiastikdepartementet ock 
hos kanslerssekreteraren. 

Ingers har tjänstgjort å Landsmålsarkivet under sam-
manlagt 10 112  månader. Under augusti månad 1937 uppehöll 
han som vikarie föreståndarebefattningen under förestån-
darens semester. Hans arbete har omfattat ordnande ock 
katalogisering av till Arkivet inkommande- samlingar, utredi-
gering av i koncept föreliggande samlingar, excerpering samt 
granskning av inkomna samlingar ock instruering av upp-
tecknare, utarbetande av delar av årsberättelsen samt expedi-
tionsgöromål. 

För instruktion av bygdemeddelare i Skåne har Ingers 
företagit kortare tjänsteresor 14-15 aug. 1937 (Grevie), 20 
mars (Hindby), 25 mars (Löberöd) ock 12 juni 1938 ,'Skurup). 

Dagmar Wahlgr en har tjänstgjort som arkivbiträde 
under hela året med undantag av tiden 12 juli-1 aug. 1937, 
då hon åtnjöt semester. Hon har fört akcessionskatalogen, 
ordnat inkommet material ock äldre ordsamlingar, utfört av-
skrift av eller utredigerat vissa Uppsala landsmålsarkiv, 
Kungl. Biblioteket ock Sv. Akademiens Ordboksredaktion 
tillhöriga handskriftliga ordsamlingar från Småland (jfr mom. 
4 s. 79), utskrivit brev ock handlingar, fråge- ock komplette-
ringslistor ock har deltagit i katalogiserings- ock expeditions-
arbete. Därjämte har hon biträtt vid redaktionsarbete för 
Vallda-ordboken. 

Extra ar bet sj ä lp.  Fil. stud. Magnus Gustafsson, fil. 
kand. Lennart Larsson, fil. mag. Bo Magnusson, fil. stud. 
S. B. Vide ock fröken I. Wetterling ha biträtt vid ordnande 
ock avskrivning av samlingar. Fil. stud. Magnus Gustafsson 
har utarbetat en frågelista för komplettering av Blekinge-
samlingarna (jfr mom. 4, s. 79). Fröken Gun Norrman har 
utfört räkning ock signering av samlingar ock biträtt vid de-
ras ordnande. 
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3. Samlingarnas tillväxt, uppställning ock vård. 

Vid arbetsårets ingång utgjorde manuskriptbeståndet 16 h. 
fol., 84 h. 4:0, 234 h. 8:o ock 10 h. 16:0 samt 2,495 bl. fol., 
44,533 bl. 4:o, 1,472 bl. 8:o, omkr. 948,000 bl. 16:0 ock 52 bl. 
i växlande format. Arbetsårets akcession. Landsmålsarki-
vets manuskriptbestånd har under året ökats med 1 h. 8:0, 
585 bl. fol., 2,842 bl. 4:o, 237 bl. 8:0 ock 54,504 bl. 16:o. Det 
utgör således nu 16 h. fol., 84 h. 4:o, 235 h. 8:0 ock 10 h. 
16:o samt 3,080 bl. fol., 47,375 bl. 4:o, 1,709 bl. 8:o, omkr. 
1,002,500 bl. 16:o ock 52 bl. i växlande format. 

Under arbetsåret har Landsmålsarkivet fortsatt intalning 
av dialektprov på grammofonskivor. Därvid ha 3 skivor 
upptagits (se vidare under mom. 4 nedan). 

Uppställning, katalogisering m. m. Katalogisering ock regi-
strering av samlingar ha fortgått efter samma grunder som 
under föregående år, varför hänvisas till årsberättelserna för 
1930-31 ock 1931-32. 

Bibliotek. Biblioteket har under året undergått tillökning 
genom gåvor ock inköp. Oinbundna böcker ha i stor ut-
sträckning bundits. 

Gåvor. Gåvor (i form av tryck eller manuskript) ha erhål-
lits från följande enskilda ock institutioner: 

Stationsinspektor 0. Cappelin, Lund; docent Johan Götlind, Upp-
sala; fil. lic. I. Ingers, Lund; härr Alfred Jönsson, Lindome; härr 
Aug. B. Lantz, Hälsingborg; docent Ivar MoUer, Uppsala; Nordiska 
MuMet, Stockholm; fil. dr P. N. Peterson, Norbyvallda; Riksdags-
biblioteket, Stockholm; överlärare Daniel Rydsjö, Lund; fil. dr Carl 
Sahlin, Djursholm; professor C. W. von Sydow, Lund; Universitets-
biblioteket, Lund. 

Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har 
under året uppgått till 1,675. 

4. Arkivarbeten, materialets bearbetning ock tryckning. 

Äldre samlingar ha fortfarande ordnats, stämplats ock räk-
nats. Excerpering av nomina propria ur de egentliga ord-
samlingarna har fortsatts. Avskrifter ha utförts av vissa Upp-
sala Landsmålsarkiv ock Sv. Akademiens ordboksredaktion 
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tillhöriga ordsamlingar från södra Småland. Gamla, Kungl. 
Biblioteket tillhöriga ordsamlingar från Småland av G. 0. 
HyWn-Cavallius ock J. Gasslander ha utredigerats på seda-
lappar, ock till dessa samlingar har utarbetats en frågelista, 
avsedd att användas vid den fortsatta undersökningen, sär-
skilt i Småland. 

Den under förra året påbörjade renskrivningen av adjunkt 
G. Billings efterlämnade samlingar av folkmål från Kvidinge 
m. fl. orter (i S. Asbo hd, Skåne) har fortsatts ock utförts 
dels av amanuensen, dels av fil. mag. Bo Magnusson. 

Fil. stud. Magnus Gustafsson har på grundval av äldre upp-
teckningar från Blekinge utarbetat en frågelista, avsedd att 
användas vid fortsatt undersökning för komplettering av det 
blekingska dialektmaterialet. 

Allt inkommande material har genomgåtts ock granskats 
av Hedström ock Ingers, i huvudsak efter samma arbetsför-
delning som under föregående arbetsår. 

Upptagning av dialektprov å grammofonskivor har ut-
förts med biträde av härr G. Friman, Lund. Intalnin.garna 
skedde i Lund d. 12 mars 1938, ock därvid upptogos 3 skivor 
med språkprov från Öland ock S. Hestra, Jkpgs län. 

Det till den dialektgeografiska undersökningen hörande 
materialet förvaras ock bearbetas i Uppsala av professor 
Natan Lindqvist (förutvarande föreståndare för Landsmåls-
undersökningarna i Lund) i enlighet med beslut av Central-
styrelsen den 7 dec. 1936. 

Redigeringen av P. N. Petersons ordbok över Vallda-
målet har fortsatt under arbetsåret ock har liksom tidigare 
handhafts av fil. dr Erik Bruhn. Ordboksmaterialet har före-
legat i sådant skick, att det för utgivningen måst komplet-
teras ock korrigeras i icke ringa utsträckning. Hittils har 
så skett i samband med redigeringen genom förfrågningar 
hos dr P. N. Peterson. I anseende till dennes höga ålder 
kunde detta sakernas tillstånd icke fortfara, ock dr Bruhn fick 
därför i uppdrag att under korrespondens med ock besök hos 
dr Peterson gå igenom återstoden av det omfattande ordboks-
materialet för avlägsnande av förefintliga brister. Detta ar- 
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bete tog hela senare hälften av år 1937 i anspråk. Härigenom 
kommer utgivningen av det fjärde häftet att fördröjas med 
omkr. 6 månader. 

Följande undersökningar ock bearbetningar ha under 
året fortgått eller påbörjats: 

Fil. lic. Hugo Ar es ko u g: Kvantitetsförhållanden i 
Skånemålen; fil. dr Erik Bruh n: Kullamålet; docent 
Gunnar H edström: Sydsmåländska folkmål; fil. lic. I. 
Inger s: Sydvästra Skånes folkmål; fil. lic. Sture Nil s-
s o n: Mellersta ock norra Hallands folkmål; fil. dr Gösta 
Sj öst ed t: Med djurnamn sammansatta ortnamn i Frosta 
härad; fil. mag. V. Welande r: Konsonantismen i Skåne-
målen. — Hedström har under året publicerat anmälan av 
WesAn, Våra Folkmål i Arkiv f. nord. filologi 54, Ingers ar-
tikeln »Gammalt Malmöspråk» i Malmö fornminnesförenings 
årsskrift 1938 ock Welander »Några benämningar på 'vänd-
bank' i Skånemålen» i Meijerbergs arkiv för svensk ord-
forskning, del 2, 1938. 

5. Insamlingsarbetet 1937-1938. 

Den ordgeografiska undersökningen har utsträckts till 
Åland, där professor Natan Lindqvist skaffat svar till den 
ordgeografiska frågelistan från socknarna Eckerö, Hammar-
land, Jomala, Lemland ock Sottunga, inalles 99 bl. 4:o. 

Nedan meddelas en översikt över det material, som i öv- 
rigt inkommit under arbetsåret. 

Skåne. 
Albo h d. Lärovärksadjunkten Viktor Welander har in-

lämnat ytterligare 370 bl. 16:0 med uppteckningar från Andra- 
rum, Eljaröd ock Fågeltofta. 

Bara h d. Fil. lic. I. Ingers har utredigerat uppteckningar 
från Burlöv, Lomma ock Tottarp. 

Bjär e h d. Folkskollärare Emil J. Söderman har åter- 
upptagit sitt arbete som ortsmeddelare för V. Karups s:n ock 
har insänt orduppteckningar ock täxter. 

Fr osta h d. Skräddaren L. Fredriksson har värkat som 
ortsmeddelare för Hammarlunda s:n ock har insänt omkr. 
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-600 bl. 16:0 orduppteckningar. Fröken Helga Persson har i 
N. Röruni insamlat omkr. 5,000 ord, ock i ö. Espinge har frö-
ken Annette Sonesson upptecknat omkr. 800 ord. 

Ingelstads h d. Fil. kand. Nils Bengtsson har i Bolle.-
rup insamlat omkr. 1,600 ord ock i Hannas omkr. 1,100. 

0 xie h d. Fru Ester LunUn-Gullander har i Oxie s:n 
upptecknat omkr. 300 ord. 

Skytts h d. Fil. lic. I. Ingers hår inlämnat omkr. 500 
bl: 16:o med uppteckningar från Gislöv ock Trälleborg. 

- S. Asbo h d. Fil: mag. Bo Magnusson har vid undersök- 
ning i Strövelstorp insamlat nära 900 örd. 

Torn. a h d. Fil. lic. I. Ingers har gjort smärte uppteck-
ningar i Lunds landsförsamling, S:t Peters kloster ock V. 

Lärovärksadjunkten V. Welander har inlämnat 380 
- bl. 16:o uppteckningar från Everlöv. 

Vemmenhögs h d. Fil. lic. I. Ingers har inlämnat omkr. 
500 bl. 16:o uppteckningar från Hassle-Bösatp ock Onnarp. 
Fru Ellida Ohlsson, Svenstorp, har påbörjat arbete som orts:. 

eddelare: 
Villånds h d. Fil. mag. Curt Lindqvist har i Ivetofta 

insamlat ordstäv ock talesätt, upptecknade å dialekt. 
V. G ö in ge hd. Fil. mag. Erik Bergenrud har företagit 

Undersökningar i Verum ock Visseltöf ta,. varvid sammanlagt 
2,250 ord insamlats. 

En värdefull tillökning till samlingarna från Skåne utgöra 
de bidrag, som inkommit genom en av tidningen Skånska 
Dagbladet i samråd Med Låndsmålsarkivet vid årsskiftet 1937 
—1938 anordnad pristävlan. I december 1937 framlades i 
Skånska Dagbladet ett förslag att insamla dialektord genom 
tidningen ock på så sätt rädda dem Undan glömskan, ock av 
Landsmålsarkivet angåvos närmare riktlinjer för insamlingen. 
Såsom svar på det i Skånska Dagbladet införda uppropet 
inkonimo över 300 bidrag, varav åtskilliga ganska omfångs-
rika, innehållande flera hundra dialektord. Givetvis bragte 
vissa av bidragen intet nämnvärt nytt, under det andra inne-
höll° betydande kompletteringar till förut befintliga upp-
teckningar. Av särskilt värde voro några omfattande upp- 

6 Sv. landsmål 1938 
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teckningar från orter, som icke förut voro representerade 
i Landsmålsarkivets samlingar. De inkomna bidragen ha 
granskats av föreståndaren ock amanuensen, beträffande vissa 
bidrag från nordvästra Skåne med tilljälp av dr Bruhn. Fäm 
kontanta pris utdelades, därav fyra skänkta av Skånska Dag-
bladets redaktion ock ett av Landsmålsarkivets föreståndare. 
Dessutom utdelades en del bokpris, skänkta av tjänstemän-
nen vid Landsmålsarkivet. Utöver pristilldelningen blevo ett 
större antal av deltagarna tilldelade hedersomnämnande. 
Första pris, 20 kr., tilldelades härr Oscar Svensson för ord-
samling från Billebärga, Rönnebärgs hd, ock andra pris, 10 
kr., härr Anton Johansson för ordsamling ock täxter från 
Frenninge, Färs hd. — De flästa bidragen ha bestått i ord-
förteckningar, men några ha innehållit monografier över 
skilda ämnen såsom bakning, brygd, byggnadsskick, julfi-
rande, linberedning, skörd, spinning, tröskning, åkerbruk 
etc. Största antalet eller 25 hade inkommit från Vemmenhögs 
härad; därnäst kommo Torna med 20, Bara med 18 samt 
Frosta ock Harjager med vartdera 15 bidrag. För övrigt voro 
alla härader i Skåne utom Östra Göinge representerade, vil-
ket sammanhänger med att ö. Göinge ligger utanför Skånska 
Dagbladets egentliga spridningsområde. Av de i pristävlingen 
deltagande ha flera sedermera antagits till ortsmeddelare åt 
Landsmålsarkivet. 

Blekinge. 

Bräkne hd. Fil. dr Tage Ahld6i har insänt 650 bl. 16:0 
med kompletterande uppteckningar från Ringamåla. Fil. mag. 
Bennie Bengtsson har undersökt målet i Aryd ock där an-
tecknat omkr. 1,600 ord. 

Medelst ad s hd. Ingenjör A. Hammelin har fortsatt 
uppteckningsarbete i Ronneby landsförsamling ock har un-
der året insänt uppteckningar utgörande omkr. 1,500 bl. 16:0. 
Ordboksassistenten Märta Pettersson har i Förkärla upp-
tecknat ytterligare 975 ord. Fil. lic. Sven Pettersson har som 
resultat av undersökning i Listerby inlämnat omkr. 2,500 ord 
ock har dessutom i Hjortsbärga upptecknat omkr. 400 ord. 
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Halland. 

Fj är e h d. Vagnmakaren Alfred Jönsson, Lindome, har 
påbörjat arbete som ortsmeddelare för denna sock&i. 

H alms ta ds h d. Ortsmeddelaren K. A. Karlsson, Harp-
linge, har insänt omkr. 500 bl. 16:o med uppteckningar från 
Harplinge å:n. 

Höks h d. Härr Edvard Erlandsson har för Veinge s:n 
besvarat ett antal frågelistor. 

Småland. 
All bo hd. Hemmansägarne Johan Nilsson ock Olof Pet-

tersson ha fortfarande värkat som ortsmeddelare för resp. 
V. Torsås ock Aringsås. 

A spelands hd. Frihärre Erik Kruuse har i Tveta s:n 
upptecknat 1,500 ord. 

H andbör ds h d. Frihärre Erik Kruuse har i Långe-
måla s:n upptecknat omkr. 600 ord. 

K onga h d. Frihärre Erik Kruuse har företagit undersök-
ningar i Hemmesjö ock Tingsås, varvid sammanlagt omkr. 
1,800 ord insamlats. Som ortsmeddelare ha värkat härr Gun-
nar Carlsson, Långasjö, och härr Tor Krantz, Hovmantorp. 
Den senare har insänt en ordsamling på nära 900 ord. 

Norr vi dinge h d. Frihärre Erik Kruuse har i Gårdsby 
upptecknat omkr. 1,400 ord. 

Stranda h d. Fil. stud. Arne Andreasson har uppteck-
nat omkr. 700 ord i Döderhult. 

S unn er bo h d. Fil. stud. Sten Bertil Vide har i Ralla-
ryd insamlat omkr. 1,000 ord samt en del ordstäv, talesätt 
ock gåtor, upptecknade å dialekt. 

S. Mör e h d. Undersökningar ha företagits av fil. kand. 
Maja Ericsson i Halltorp, Mortorp ock Oskar samt av fil. 
kand. Lage Nilsson i Arby, Halltorp, Karlslunda, Madesjö, 
Mortorp, Oskar, Torsås ock Voxtorp. Av vardera ha omkr. 
3,000 ord blivit upptecknade. 

S. Tjus ts h d. Fil. lie. Eric Eilert har upptecknat n bl. 
4:o tåxter å dialekt från Blackstad, innehållande sägner ock 
folktro in. m. 
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T veta h d. Fil. mag. Erik Lönnerholm har i Rogbärga 
upptecknat omkr. 800 ord. Som ortsmeddelare har fortfa-
rande tjänstgjort inspektör Folke Neij, Bankeryd.. 

Uppviding e hd. Härr A. E. Gustafsson har värkat 
.som ortsmeddelare för Nottebäcks s:n. 

'V ä st bo h d. Fru Anna Nilsson har i S. Hestra uppteck-
nat omkr. 2,000 ord. Fil. mag. Ove Segerbäck har genom un-
dersökning i S. Unnaryd insamlat 1,150 ord. 

Ostbo h d. Lantbrukaren Fingal Johansson har värkat 
som ortsmeddelare för Fryele s:n. 

östra h d. Fil. stud. Walter Johansson har i Skirö ock 
Nye insamlat sammanlagt 1,450 ord. 

Öland. 
Fil. kand. Lage Nilsson har upptecknat omkr. 400 ord jämte 

en del fraseologi i Gårdby, Möckleby hd, ock har dessutom 
utfört smärre uppteckningar från andra socknar å södra 
Öland. 

Följande svar på frågelistor ha under arbetsåret inkommit: 

N:r Antal N:r Antal 

1. Mjölkhushållning  1 Trpt 21 
2. Tröskning  3 Träslöjd 1 
.3. Personerna i gården ock Bysmide ock hovslageri 1 

byn  2 25. Slåtter   2 

4. Himlavalvet ock väder- 27. Åkerns beredning . 1 

leken  2 30. Vatten ock vattendrag .. 1 

7. Löv- ock mosstäkt 
9. Renlighet  

2 
1 

37. Fiske  
Djurbenämningar .  

4 
3 

Tilltal ock hälsningar .. 
Handel ock livet på färd- 

1 Djurkroppen  
Gudstjänst ock nattvards- 

1 

vägar  1 gång  2 

Bin ock biskötsel  
Hägnader  
Brödet ock dess tillred- 
ning  
Kolning  
Skor ock skotillvärkning 
Strumpor, vantar m. m. 

3 
1 

1 
1 
1 
1 

Husdjursskötsel  
Huskurer ock folkliga 

läkemedel  
Kvarnar ock malning  
Matordning  
Människokroppen . 
Präst, klockare etc.  
Skogsbruk  1  

1 

2 
1 
1 
1 
2 

Trpt 21 
Summa 46 
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Översikt av inkomster ock utgifter 

för budgetåret 1 juli 1937-30 juni 1938. 

1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget. 

Inkomster: 
Behållning 30 juni 1937  330: 48 
Statsanslag  10,000: — 
För högt uttaget förskott å reseersättn. till föreständ. 67: 30 
Återbetald dbposition Nr nyckel till Seminariebibl. 10: — 
Avlöning åt Gunnar Hedström  8,973: — 
Vikariatarvode till Ingemar Ingers  950: — 

Summa kronor 20,330: 78 

Utgifter: 
Avlöning åt Gunnar Hedström  8,973: — 
Arvoden till I. Ingers  4,525: — 

» D. Wahlgren  2,425: — 
Reseersättningar 431: 50 
Materialier ock diverse expenser  3,120: 54 
Arvode åt kassaförvaltaren  300: — 
Innestående å postgiro  555: 74 

Summa kronor 20,330: 78 

2. Redovisning för 1937 års lotterimedel ock anslag ur fonder. 

a) För Styrelsens värksamhet. 
Inkomster: 

Behållning 30 juni 1937  27: 41 
Anslag ur Humanistiska fonden  2,000: — 

» » Längmanska Kulturfonden  500: — 
Lotterimedel  15,000: — 
Återbetalda förskott (till upptecknare)  260: — 
Ränta  1: 72 
Lån från anslag till Vallda-ordboken  159: 48 

Summa kronor 17,948: 61 
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Utgifter: 
Landskapsundersökningar: 

Arvoden till stipendiater 
för undersökningar rörande Skåne  2,963: 30 

» » » Halland 600: — 
» - » » Blekinge  1,589: — 
» » » Småland   3,708: 50 

Arvoden till bygdemeddelare . ...... 3,022: 75 
Dialektgeografiska undersökningen  250: — 
Dialektupptagning å grammofon  17: 60 
Tryckning av Vallda-ordboken  1,678: 10 
Bearbetning av dialektmaterial (gm I. Ingers & G. Sjöstedt) 2,000: -- 
Extra arbetsjälp  1,820: 15 
Räntor ock folioavgifter  299: 21 

Summa kronor 17,948: 61 

b) För fortsatt utgivande av Peterson, Ordbok 
över Valldamålet. 

Inkomster: 
Lotterimedel  10,000: — 
Försålda exemplar av Valldaordboken  41: 40 

Summa kronor 10,041: 40 

Utgifter: 
Redigeringsarvode  3,386: 70 
Utlånat till Styrelsens värksamhet  159: 48 
Behållning, res&verad för tryckning av hft 4-7  6,495: 22 

Summa kronor 10,041: 40 

Gunnar Hedströnt 



Årsberättelse 
från Institutet för ortnamns= ock dialekt- 

forskning vid Göteborgs Högskola 
april 1938—maj 1939. 

I. Organisation, val, antal sammanträden o. d. 
Institutets styrelse har under arbetsåret haft samma med-

lemmar som under föregående arbetsår, utom så till vida som 
prof. Karlgren vid årsmötet 1938 undanbad sig återval -på 
grund av sin stundande .avflyttning till. Stockholm, Ock som 
i hans ställe prof. Axel Lindqvist invaldes. Till ordförande 
i prof. Karlgrens. ställe utsågs Högskolans rektor, prof. Wei-
bull. övriga medlemmar ha varit: prof. LioU.n, vice ordf., 
major H. Jacobsson, skaitm., prof. Lindroth, s-eki. ock un-
dersökningsledare, .prof. Vising ock doc; Armini. Arbetsut-
skottet har fortfarande bestått av prof. Lindqvist, prof. Lind-
roth ock doc. Armini. 

,Till revisorer för kalenderåret 1938 ha från Institutets sida 
valts kommendörkapten E. Wetter med ingenjör II. Lerner 
som suppleant, från Lärarerådets prof. Åkerman med prof. 
Skottsberg. som suppleant. Under arbetsåret ha hållits två 
styrelsesammanträden ock tre sammanträden inom arbets-
utskottet: 

Såsom assistent inom arkivet har för både ortnamnen ock 
dialekterna doc. Assar"Janz&I tjänstgjort. 

II. Ekonomi. 
Av de genom Kungl. resolution av 26 maj 1937 till dialekt-

ock ortnamnsforskningen ytterligare beviljade lotterimedlen 
har Institutet under 1938 uppburit dels de tillförsäkrade. 6,000 
kr. för dialektforskningen, dels 1,000 kr. för uppteckningen 
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av ortnamnsformer i bygden (jfr föregående årsberättelser), 
bådadera avsedda för ett år. Av de 11,800 kr., varom Institutet 
ansökte hos 1938 års riksdag (jfr föregående årsberättelser), 
beviljades för budgetåret 1938-39 6,500 kr., varav 6,000 kr. 
för dialektforskningen ock 500 kr. för ortnamnsforskningen 
(de senare avseende halva budgetåret). Beloppet uppbäres 
kvartalsvis genom Länsstyrelsen. Hösten 1938 inlämnade In-
stitutet en ny ansökan på 11,800 kr. för budgetåret 1939-40. 

Under arbetsåret har Institutet mottagit 1,200 kr. av härr 
Axel Carlander som jälp till tryckning av OGB. 

Ur Lotterimedel ha under kalenderåret 1938 följande ut-
gifter skett: 

1. Utgifter ur ortnamnsmedlen. 

Till assistenten, doc. Janzön  
Uppteckningar i bygden  

kr. 
» 

800: 
384: 

— 
20 

Summa kr. 1,184: 20 

2. Utgifter ur dialektmedlen. 
Kompletteringsstommen  kr. 203: 05 
Till sekreteraren-undersökningsledarens arvode » 1,200: — 
Till assistenten Janzöns arvode  » 2,600: — 
Till Hr Erik Larsson för ordboksarbetet (jämte 

omkostnader)  » 1,538: 23 
Besvarande av frågelistor  » 40: — 
Expenser .  » 263: 38 
Litteratur ock bindning  » 100: 30 
Resor  » 43: 55 

Summa kr. 5,988: 51 

Översikt av lotterimedelskassornas ställning 
den 31 dec. 1938. 

1. Dialektmedlen. 
Behållning från 1937  kr. 4,406: 18 
Uppburna under 1938  » 6,000: — 
Räntor » 132: 85 

Summa kr. 10,539: 03 

Utgifter under 1938  kr. 5,988: 51 
Saldo: behållning till 1939  » 4,550: 52 

Summa kr. 10,539: 03 
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'2. Ortnamnsmedlen. 
Behållning från 1937   kr. 941 ; 15 
Uppburna under 1938  1,000: -- 

summa kr, 1,941: 15 
Utgifter under 1938  kr. 1,18421 
Saldo: behållning till 1939  » 756: 95 

Summa kr. 1,941: 15 
R iksd a g sanslag till dialektforskningen för 

budgetåret V, 1938-3% 1939, varav under 1938 
uppburits   kr. 3,000: — 

Ränta  1:54 
Summa kr. 3,012: 54 

Riksdags anslag för budgetåret 1/7  1938-3°/6 1939 kr. 500: —, 
varav under 1938 uppburits kr. 250: —. 
Intet av riksdagsanslaget har under kalenderåret 1938 ta-

gits i bruk. Budgeten var uppgjord före dess beviljande. 
Med avseende på inkomster ock utgifter i övrigt under ka-

lenderåret 1938, samt med avseende på Institutets ekonomiska 
ställning i det hela vid slutet av nämnda år hänvisas till 
den i Högskolans arkiv förvarade revisionsberättelsen. 

III. Institutets arkiv. 
Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv har, vad hand-

skrifter angår, tillvuxit dels ock huvudsakligen genom sukces-
siv införlivning av resultaten av de genom Institutet igång-
satta arbetena (varom se IV, 2), dels genom gåva eller för-
värv av följande handskrifter: A. Janz én, Tablåer över 
substantivhöjningen i bohuslänskan. G. A. S andst ed t, Ord-
stäv ock talesätt från norra Bohuslän. Nils Ar min i, Bärg-
namnen i Torps sn, Orust 0. hd. 

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

Undersökningsledaren har under arbetsåret varit sysselsatt 
dels med granskningen av assistentens ms. till OGB Bd V, 
Inlands Södre hd, ock IX, Orust ö. hd, dels-med utarbetan-
det av en översiktlig avhandling om Bohuslänska ortnamn 



90 ORTNAMNS-  OCK DIALEKTFORSKNING I GÖTEBORG 1938-1939 

ock bohuslänsk bebyggelsehistoria (jfr föreg. årsberättelse), 
samt för den nya länskalendern författat en populär uppsats 
om Bohusläns häradsnamn. Den i föregående årsberättelse 
omnämnda föreläsningen i Gustav Adolfs-akademien om Den 
nutida dialektforskningens mål ock medel, har tryckts i Aka-
demiens årsbok, Saga och Sed, för 1938. Undersökningslecla-
ren har i Meijerbergs Arkiv för svensk ordforskning (MASO) 
2, 55-69 publicerat en uppsats om Bohusl. vrage »förtöjnings-
påle» ock vrane »tryneklämma». Jfr i övrigt under V. 

Namngranskningen för Ekonomiska kartvärkets räkning 
har fortsatts uppåt lånet. Blott slutkontroll återstår: 

2. Av Institutet igängsatta arbeten. 
Assistenten A. Janz& har framför allt sysslat med utarbe-

tandet av OGB V, IX (se under 1) ock XVI, Kville hd. Bd V 
är helt uppsatt på tryckeriet ock brutet i sidor; av Bd IX 
har uppsättningen börjat, ock av Bd XVI föreligger ett för-
sta ms över både bebyggelsenamn ock naturnamn. Dessutom 
har J. meddelat enskild handledning i dialektuppteckning: 
På Riksföreningens för svenskhetens bevarande sommarkurL 
ser för utländska studenter föreläste J. om svensk ortnamns-
forskning. Han har upptecknat.  gammalt göteborgsmål efter 
en: *god meddelare ock excerperat bohuslänskt material ur 
anteckningar, som för Nord. MusUts räkning gjorts av kapten 
Sigurd af Ekström. J. har även publicerat en etymologisk 
uppsats om namnen His ock Hisingen (i Namn och Bygd 
1938). De i föregående årsberättelser nämnda, inom Institn-
tets värksamhetsområde helt eller delvis fallande licentiat-
ock doktorsavhandlingarna ,av A. Lund, R. Wadström, T. 
Långström, A. Mutet, B. Björseth, G. Sohlberg ock E. Silfors 
ha fullföljts. Under arbete är ytterligare en licentiatavhand- 
IMg, som berör Institutet: fil. mag. T. Carlherg bearbetar ort-
namnen i Tanums Sn. Lärovärksadj. G. Drougge ventilerade 
i maj 1938 sin gradualavhandling »Ortnamnen i Bullarens 
hd». Arbetet har även, med tillägg från Institutets sida, ut-
givits som Bd XVIII av OGB. Det utgör xxii + 401 s. Dt 
Drbugge är 1. n.' sysselsatt: Med att för OGB bearbeta ma-
terialet i Tjärnö sn, Vätte hd. 
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Genomgången av kompletteringsstommen har under arbets-
året avslutats av hr Erik Larsson i Inlands Torpe ock In-
lands Nordre hd. Den är även genomgången i Tanums ock 
Vätte hd. 

Hr Larsson har i övrigt ägnat sig åt den bohuslänska ord-
boken. Ett så gott som slutgiltigt provark föreligger. Hr 
Larsson har även sammanställt typord belysande ordböj-
ningen i vissa socknar inom Inlands Nordre, Inlands Torpe, 
Tanums ock Vätte hd. Han har slutligen författat en kritisk 
uppsats om Institutets dialektmaterial från fljärtums sn. 

Under arbetsåret ha namnformerna ur jordeböckerna för 
Torps sn, Orust Ö. hd, inlämnats. Därmed är excerperingen 
av länets jordeböcker avslutad. 

Ortnamnsmaterialet i Torps, Askums, Tanums ock Tjärnö 
socknar har kompletterats. 

Undervisning vid Högskolan. 
Undersökningsledaren föreläser vid Högskolan läsåret 1938 

—39 1 t. i veckan över Svenska dialektproblem, med utgångs-
punkt i öländskan, ock leder seminarieövningar över Svenska 
dialekt- ock ortnamnsproblem. 

Undersökningsledarens resor. 
Undersökningsledaren deltog 6 nov. 1938 i Gustav Adolfs 

Akademiens styrelse- ock högtidssammanträde i Lund, i 
samma akademis styrelsesammanträden i Stockholm 16 febr. 
ock 13 mars, ävensom i akademiens allmänna sammanträde 
ock i kommittésammanträdet för den planlagda nordiska 
kulturatlasen sistnämnda dag. 

Göteborg den 19 maj 1939. 

Curt Weibull. Evald LicHn. 
Johan Vising. Herbert Jacobsson. 

Axel Lindqvist. Harry Armini. 
Hjalmar Lindroth. 





Rsurns. 
Herman Geijer et l'Archive des traditions populaires å Upsala. 

Pp. 5-27. 
Discours de Lundell, Götlind, Festin, Geijer, Erixon å roccation 
,de la retraite de M. Geijer comme chef de l'Archive. 

Recherches sur les dialectes et les traditions populaires de la 
Suåde, dirigees par les Archives d'Upsala, pendant l'annee 
budgetaire 1937-1938. Compte-rendu par H. Geijer. 
Pp. 29-74. 
Administration. economie, employes. Allocations de la 
part de retat en tout 150,156 cour., recettes d'autres cötes 
ayant peu d'importance. Accroissement des collections: 
env. 560 feuilles contenant des exposes de grammaire; env. 
187,000 fiches de mots; 7 volumes et env. 21,000 feuilles conte-
nant des textes ou des descriptions "monographiques"; 58 vo-
lumes et plus de 340 feuilles de melodies; plus de 650 feuilles 
de dessins; photographies 486; plaques de grammophone 54; 
å la bibliotheque 300 volumes. Visites plus de 3,000. Pretes 
å d'autres archives ou å des particaliers 1,937 numeros. 
Travaux dans les archives, utilisation des materiaux: 
catalogue des matieres; recherches de dialectes; recherches de 
traditions populaires; questionnaires; recherches et travaux con-
centres sur les dialectes de la Dalekarlie, de la Vestrogotie et 
du Vestmanland; travaux des employes. Voyages dans 17 pro-
vinces de la Suede et parmi les habitants sukois de rEsthonie. 
Recettes et depenses. 

Recherches sur les dialectes populaires, dirig6es par les Archives 
de Lund, pendant l'ann6e budg6taire 1936-1937. Compte-
rendu par G. Hedström. Pp. 75-86. 
Organisation, economie, administration. Allocations de 
la part de retat en tout 44,150 cour. Employes et occupa-
tions. Accroissemeut des collections: env. 585 feuilles 
in fol., 2,800 feuilles in 4:o, 230 feuilles in 8:o, 54,000 feuilles 
in 16:0; 3 plaques de grammophone; catalogues. Travaux dans 
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les archives, utilisation des matåriaux: geographie des 
dialectes; ådition du dictionnaire de Peterson. Quåtes dans 
les provinces: 46 råponses aux questionnaires. Recettes et 
dåpenses. 

L'Institut de reeherchea sur les noms de lieux et les dialectes 
populaires å Fteole de hautes åtudes It Gotembourg avril 
1938—maj 1939. Compte-rendu par Hj. Lindroth. Pp. 
87-91. 
Organisation, sessions du comitå. Åconomie: allocations 
de l'åtat pendant l'annå civile 1938 7,000 cour.; pendant l'annee 
budgetaire 1938-1939 6,500 cour.; d'autre source 1,200 cour. 
Accroissement des archives. Travaux dans les archives: 
suite du grand ouvrage traitant les noms de lieux de Bohuslän. 
(Euvre et voyages du directeur. 



Innehållsförteckning. 

Herman Geijer ock Landsmålsarkivet i Uppsala  S. 5 
Tal av Lundell, Götlind, Festin, Geijer •ock Erixon vid 
prof. Geijers avgång från chefskapet för Landsmålsarkivet 
i Uppsala. 

Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen. Lands-
målsarkivets i Uppsala årsberättelse 1937-1938. Av 
H. Geijer  29 
Förvaltning, ekonomi ock personal: statsanslag sam-
manlagt 150,156 kr.; övriga anslag av mindre betydelse. 
Samlingarnas tillväxt ock användning: handskrifts-
samlingarna: 105 anteckningsböcker från resor; grammatiska 
uppteckningar ock materialsammanställningar 260 bl. fol., 
307 bl. 4:o; lexikaliska ordsamlingar 6 bl. fol., 132 bl. 4:0, 
20,500 bl. 8:o, 166,900 bl. 16:0; monografiska uppteckningar 
ock skildringar 28 bl. fol., 10,295 bl. 4:o, 2,458 bl. 8:o; fria 
folkloristiska uppteckningar 25 bl. fol., 7,457 bl. 4:o, 619 bl. 
i andra format samt 7 band; melodiuppteckningar 58 häften, 
120 bl. 4:o. 220 bl. växlande format m. m.; teckningar 449 
bl. 4:o, 200 bl, 8:o ni. m.; 486 fotografier; excerpter ur 
tryckta källor 2,880 bl. 16:0; 54 grammofonskivor; tryck-
samlingen: 300 band eller häften. Antalet besök 3,372; 
utlånade nummer 1,937. Arkivarbeten ock materialets 
bearbetning: realkatalogen; den språkliga riksundersök-
ningen; folkminnesundersökningen; frågelistor; landskaps-
undersökningarna; enskilde medarbetares värksamhet inom 
arkivet. Resor ock uppteckningsarbeten: resor i 17 
svenska landskap samt bland den svenska befolkningen i 
Estland. Inkomster ock utgifter. 

Årsberättelse från landsmålsundersökningarna i Lund 1937 
—1938. Av G. Hedström  75 
Organisation, ekonomi, förvaltning: statsanslag 19,150 
kr.; lotterimedel 25,000 kr. Personal ock tjänstgörings-
förhållanden. Samlingarnas tillväxt, uppställning 
ock vård: 1 häfte 8:o, 585 bl. fol., 2,842 bl. 4:o, 237 bl. 8:o, 
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54,504 bl. 16:0, 3 grammofonskivor; katalogisering ock regist-
rering. Antalet besök 1,875. Arkivarbeten, materia-
lets bearbetning ock tryckning: den dialektgeografiska 
undersökningen; ordboken över Vallda-målet. Insamlings-
arbetet landskap för landskap; 46 frågelistsvar ha in-
kommit. Inkomster ock utgifter. 

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforsk-
ning vid Göteborgs högskola april 1938—maj 1939. Av 
Hj. Lindroth . 87 

Organisation, val, antal sammanträden. Ekonomi: 
under kalenderåret 1938 av lotterimedel 6,000 kr. för dia-
lektforskning ock 1,000 kr. för ortnamnsforskning; under 
budgetåret 19381939 statsanslag 6,000 kr. för dialektforsk-
ning .ock 500 kr. för ortnamnsforskning. Gåva från enskild 

. person 1,200 kr. .Arkiv...Arb.eten tfödMv e1er genom, 
institutet: fortsatt arbete på ,00B band V, IX ock XVI 
samt den bohuslänska ordboken. Undersökningsledarens 
undervisning ock resor. 

Resumés .  93 

Innehånsförtedlining  95 
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